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Zajęci szukaniem równowagi 
i poczucia bezpieczeństwa 
w rozchybotanym świecie nie 
zawsze dostrzegamy, że także 

w miejscu, do którego w takich razach 
intuicyjnie uciekaliśmy, nie ma spokoju: 
w kinie kotłuje się i zmienia, a o żad-
nym status quo od dawna już mówić 
nie można. Nie dotyczy to tylko Polski, 
zjawisko obejmuje cały świat i wszyst-
kich zaangażowanych w produkcję i dys-
trybucję filmów ludzi. Tych, którzy je 
oglądają też! 

Jakie filmy najlepiej dają sobie radę 
w tej sytuacji, a jakie mają najbardziej 
pod górkę? Z kim negocjować, żeby im 
ułatwić tę drogę? Od kogo najwięcej zale-
ży? I tu natykamy się na pierwszą ważną 
odpowiedź, która ogłasza, że weszliśmy 
na dobre do świata sztucznej inteligencji: 
otóż dystrybucją filmów i docieraniem 
do odbiorców w coraz większym stop-
niu rządzą na świecie nie ludzie, lecz al-
gorytmy. Dotyczy to oczywiście przede 
wszystkim filmów udostępnianych na 
platformach streamingowych w inter-
necie, ale przecież strategie marketingo-
we filmów kinowych też wykorzystują 
te podpowiedzi. 

Czym są algorytmy? Jak działają? Kto 
je układa? Kto nimi zarządza? Kto spraw-
dza sposób ich działania? Jaka jest ich 
wiarygodność? Jaka jest ich biznesowa 
siła? Czy dla twórców filmów stanowią 
one ułatwienie w docieraniu do widzów, 
czy wręcz przeciwnie – stawiają trudną 
do pokonania barierę? Jak im się przypo-

dobać? Jak je przechytrzyć? I czy w ogóle 
jest to możliwe? Na te wszystkie pytania 
odpowiada w swoim artykule Dagmara 
Romanowska. Warto go uważnie prze-
czytać i wyciągnąć praktyczne wnioski 
z tej nowej wiedzy. 

Ale nie jest na szczęście tak, że 
o wszystkim w świecie filmu pierwszej 
połowy XXI wieku decydują kompute-
ry. Ciągle jest jeszcze miejsce na ludzki 
dotyk, na intuicję, na delikatność duszy, 
wrażliwość serca, pomysłowość umysłu. 
Ciągle jest miejsce na sztukę i to tę z wy-
sokiego piętra. Udowodnili to Łukasz 
Ronduda i Łukasz Gutt w swoim filmie 
Wszystkie nasze strachy, który otrzymał 
Złote Lwy podczas ostatniego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 
Jak powstał ten niezwykły reżyserski duet 
składający się z kuratora wystaw w Mu-
zeum Sztuki Nowoczesnej i operatora fil-
mowego? Jak to się stało, że ich miłość do 
świata wyrafinowanej finezji artystycz-
nej zaowocowała filmem dostępnym dla 
wszystkich i poruszającym najtrudniejsze, 
ale i bardzo powszechne kłopoty współ-
czesnych Polaków z rzeczywistością? Ten 
film pojawił się w świecie polskiego kina 
trochę deus ex machina i słowo deus nie 
jest tu wcale przypadkowe. 

Gdy wieczory dłuższe, noce ciemniej-
sze, a wiadomości ze świata coraz bar-
dziej niepokojące, warto uciec w lekturę 
„Magazynu Filmowego” choćby po to, 
żeby lepiej zrozumieć sytuację, w której 
wszyscy się znaleźliśmy. 
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SFP-ZAPA

Na mocy porozumienia, podmioty, których prawa chroni 
SFP, będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie z tytułu 
eksploatacji przysługujących im praw.

„Rozmowy od początku przebiegały w atmosferze wza-
jemnego zrozumienia oczekiwań obu stron. Nowa umowa z Orange 
przewiduje rozliczenia zgodnie ze stawką 2,2 proc. wpływów uzy-
skanych w związku ze świadczeniem usług reemisji – niezależnie od 
wykorzystywanej techniki przesyłu sygnału. Neutralność techno-
logiczna reemisji, potwierdzona także przez dyrektywę europejską, 
to fakt, który SFP konsekwentnie uwzględnia w zawieranych przez 
siebie kontraktach z operatorami” – skomentował umowę Jacek 
Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Piotr Chaberski 
zastępca dyrektora SFP-ZAPA

Nowy kontrakt generalny SFP-ZAPA 
i Orange S.A.

Zakaz reemisji dla operatora kablowego do czasu 
zawarcia umowy. Odszkodowanie dla SFP-ZAPA

Od października 2021 zaczynają obowiązywać warunki nowego kontraktu 
zawartego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich oraz Orange – 
jednego z największych operatorów w Polsce, dokonującego reemisji 
utworów audiowizualnych drogą przewodową oraz bezprzewodową. 

We wrześniu 2021 SFP-ZAPA dokonało wypłaty z tytułu wyświetlania 
filmów w kinach wielosalowych (tzw. multipleksach). To efekt ponad 
10 lat starań, zakończonych sukcesem negocjacji i sporów sądowych 
prowadzonych przez organizację w imieniu twórców. 

16 września 2021 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację 
operatora – Stowarzyszenia Telewizji Kablowej TV-SAT „Teofilów 
C”. Tym samym utrzymany w mocy został wyrok Sądu I instancji 
z dnia 25 marca 2020, którym Sąd Okręgowy w Łodzi zakazał 
użytkownikowi reemitowania utworów audiowizualnych do czasu 
zawarcia z SFP umowy licencyjnej. 

5

Stowarzyszenie „Teofilów C” zosta-
ło zobowiązane do zapłaty na rzecz 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
kwoty ponad miliona złotych. Skła-

dają się na nią: odszkodowanie w wysokości 
dwukrotności stosownego wynagrodzenia 
wyliczonego według stawki 2,2 proc. wpły-
wów z tytułu reemisji, ustawowe odsetki, 
a także koszty procesu, do których pokry-
cia został zobowiązany operator.

Miło nam poinformować, iż 
zgodnie z terminarzem re-
partycji przewidzianym 
na rok bieżący, we wrze-

śniu 2021 rozpoczęliśmy wypłaty z tytu-
łu wyświetlania filmów w kinach wielo-
salowych (w tzw. multipleksach). Jest to 
ważny moment zarówno dla twórców, jak 
i SFP-ZAPA, ponieważ możliwość prze-
kazania autorom tych należności to efekt 
ponad 10-letnich starań naszej organizacji 
o pozyskanie tantiem od właścicieli mul-
tipleksów. Przez wiele lat prowadziliśmy 
bardzo trudne procesy sądowe z opera-
torami największych kin, którzy nie tylko 
odmawiali płacenia, ale unikali też przeka-
zywania nam jakichkolwiek danych doty-
czących skali eksploatacji prezentowanych 
na swoich ekranach filmów. Przełomo-
wym momentem walki o należne twór-
com wynagrodzenia była sądowa wygra-

na SFP-ZAPA z Cinema City w listopa-
dzie ubiegłego roku. Po niej zawarliśmy 
porozumienia regulujące spłatę zaległo-
ści przez dwóch pozostałych operatorów 
największych sieci kinowych w Polsce, tj. 
sieci Helios i Multikino. Następnie w ciągu 
zaledwie kilku miesięcy zespół SFP-ZAPA 
przeprowadził skomplikowaną repartycję 
i rozpoczął wypłaty z tytułu setek tysięcy 
wyświetleń filmów dokonanych na prze-
strzeni ostatnich lat. 

Łącznie do podziału pomiędzy pol-
skich i zagranicznych autorów skiero-
waliśmy niemal 40 mln złotych tantiem 
wraz z odsetkami. W pierwszej kolejno-
ści rozliczone zostały lata 2009-2017, czyli 
o rok więcej, niż zakładaliśmy w terminarzu 
repartycji i wypłat (2009-2016). Wypłaty 
automatycznie rozliczają zaliczki wypłaco-
ne uprzednio autorom. W przyszłym roku 
planujemy repartycje i wypłaty obejmujące 

kolejne lata wyświetlania filmów w kinach 
Helios i Multikino. 

Co istotne, nadal prowadzone są proce-
sy sądowe z właścicielem sieci kin Cinema 
City. Podmiot ten, mimo prawomocnej 
przegranej w sądzie dotyczącej okresu do 
końca roku 2013, nie zdecydował się na ure-
gulowanie zaległych tantiem za pozostałe 
lata. Należności te objęte są oddzielnymi 
powództwami SFP-ZAPA; ich repartycja 
i wypłata nastąpi po uzyskaniu przez SFP-
-ZAPA wyroków korzystnych dla twórców.

Mamy nadzieję, że wypłaty tantiem po-
większone o odsetki zrekompensują długi 
okres oczekiwania na należności. SFP-ZA-
PA na bieżąco będzie informowało o sytu-
acji związanej z procesami z Cinema Ci-
ty i rozliczaniem tantiem za wyświetlanie 
filmów w kinach. 

Zespół SFP-ZAPA

Wypłaty z tytułu wyświetlania filmów 
w kinach wielosalowych 

„Obowiązek zawarcia umowy licencyjnej 
z SFP dotyczącej reemisji utworów z repertu-
aru Stowarzyszenia wynika wprost z Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
Stawka 2,2 proc., według której jest wylicza-
ne wynagrodzenie należne reprezentowanym 
przez nas podmiotom, została prawomocnie 
zatwierdzona w tabeli wynagrodzeń SFP. Za-
skakiwać może więc postawa takich operato-
rów jak Stowarzyszenie »Teofilów C«, zwłaszcza 

biorąc pod uwagę fakt, że zasadniczo wszystkie 
podmioty na rynku reemisji regulują wzglę-
dem SFP należności wymagane prawem. Pra-
womocny wyrok z 16 września jasno poka-
zuje, że bezumowne reemitowanie utworów 
audiowizualnych jest nieopłacalne” – powie-
dział Dominik Skoczek, dyrektor SFP-ZAPA.

Piotr Chaberski 
zastępca dyrektora SFP-ZAPA Fo
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tokółującej lub piszącej stenogram. Tak więc 
jedna osoba mogła być raz „Prof.”, a później 
„Ob.”, inna np. „Reż.”, a za parę akapitów „Kol.”, 
albo też „Ob.”. Nie odkryłam żadnej zasady, 
która kierowałaby tą nomenklaturą. Muszę 
przyznać, że zwłaszcza tytułowanie „Ob.”, 
np. w protokołach z posiedzeń Prezydium, 
wzbudzało moje rozbawienie, zanim się do 
tego przyzwyczaiłam. 

55 lat to z jednej strony piękny jubile-
usz, a z drugiej – wydawałoby się – nie-
zbyt długi czas, choćby w historii języka. 
Ale czy np. ktoś teraz mówi „korektura”? 
Tymczasem ze stenogramów wynika, że 
w latach 60. i 70. XX wieku nikt nie mówił 
o „korekcie”, a wyłącznie o „korekturze”. 
Wydaje się też, że wyraźne rozróżnienie 
znaczenia słów „liczba”, „cyfra” i „ilość” 
przyszło w potocznym języku polskim 
w późniejszym okresie, bo nagminnie sto-
sowano do liczb określenia „cyfra” (np. 
„20 mln to duża cyfra”), a do zbiorów zde-
cydowanie policzalnych (np. ludzi w sali) – 
„ilość”. Pisanie pełnionych funkcji małą 
literą w dokumentach sprawozdawczych 
czy informacyjnych przyszło jeszcze póź-
niej, jest więc w archiwach bardzo dużo 
dużych, a nawet wielkich liter.

Cyfryzacja archiwów dokumentów SFP 
nie jest zatem tylko sięgnięciem do historii 
Stowarzyszenia, czy nawet szerzej – pol-
skiej kinematografii, ale także do realiów 
PRL, obyczajów, ewolucji języka, technik 
komunikacji. To fascynująca wyprawa. 

Ewa Borguńska

Jeszcze Ministerstwo zgodziło się nam przy-
dzielić trawnik, gdzie w lecie będzie można 
postawić stoliki kawiarniane. Mamy decyzję 
Biura Prasowego Komitetu Centralnego na 
oficjalne przejęcie »Ekranu«. Poza sprawą 
redaktora naczelnego musimy tam dopro-
wadzić do zmiany grafika i to zasygnali-
zujemy Redaktorowi Naczelnemu. […] 
Brak rejestracji hamuje nam wiele spraw, 
których nie mamy możności załatwić”. 

Dziś uzależnienie treści statutu jednego 
stowarzyszenia od statutu innego wydaje się 
absurdalne, ale 55 lat temu wszystkie stowa-
rzyszenia tworzyły wspólny krajobraz, nie-
mal w całości finansowany z budżetu pań-
stwa. Stowarzyszenie Filmowców Polskich 
ostatecznie zostało formalnie zarejestrowane 
nie po latach, jak pesymistycznie wieszczył 
prezes Kawalerowicz, lecz 9 grudnia 1966 
roku. Ale o grudniowych rocznicach waż-
nych dla SFP będzie w następnym odcinku. 

Tymczasem podzielę się kilkoma wraże-
niami z lektury, na razie niewielkiej, części 
dokumentów. Niektóre wzbudzają we mnie 
rozbawienie, inne zdziwienie czy raczej zasko-
czenie, wszystkie – ciekawość. Wśród tych 
rozbawiających jest nomenklatura stoso-
wana w protokołach i stenogramach. Przy 
większości nazwisk osób wypowiadających 
się jest jakieś określenie. Chyba pełen kata-
log to: Kol., Prof., Reż., Ob., Tow., Dyr. Skrót 
„Tow.” używany jest wyłącznie do partyjnych 
gości Zjazdów lub jakichś innych oficjalnych 
okazji, natomiast pozostałe są stosowane do 
członków Zarządu (lub uczestników Zjaz-
dów) zamiennie, wedle uznania osoby pro-

Mimo że Zjazd Konstytucyjny 
odbył się w ostatnich dniach 
maja 1966 roku, a wniosek 
do Prezydium Rady Naro-

dowej m.st. Warszawy o wpisanie SFP 
do rejestru stowarzyszeń został złożony 
23 czerwca, to w październiku Stowarzysze-
nie wciąż nie było jeszcze formalnie zareje-
strowane. Oto, co o pierwszych miesiącach 
pracy Zarządu i Prezydium mówił na posie-
dzeniu Zarządu Głównego 10 października 
1966 przewodniczący, pierwszy prezes 
SFP, Jerzy Kawalerowicz (dokładny cytat 
fragmentu stenogramu): „Ocena pierw-
szego okresu działalności Stowarzyszenia 
wygląda następująco: w tej chwili musimy 
mówić o pierwszych czterech miesiącach. 
O sprawach najważniejszych będę mówić 
na końcu, natomiast jeżeli chodzi o posie-
dzenia Zarządu Głównego, to w tym czasie 
odbyło się jedno posiedzenie i jedno było 
zaplanowane. Na tym zebraniu załatwili-
śmy sprawę przyjęcia członków, bo tutaj 
mieliśmy zaległości i w wyniku tego mamy 
344 członków, którzy już są zarejestrowani. 
Poza tym, na posiedzeniu Zarządu został 
ustalony plan pracy na rok 1966 posiedzeń 
Zarządu i Prezydium. Odbyło się 6 posie-
dzeń Prezydium i do spraw najważniejszych 
należało przedyskutowanie i uchwalenie 
regulaminów rad zawodowych. Następnie 
powołani zostali pełnomocnicy Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia w poszczegól-
nych przedsiębiorstwach. Ustalone zostały 
wstępne zadania Biura Stowarzyszenia 
i załatwiliśmy sprawę przyjęcia pracow-
ników, i w tej chwili właściwie mamy już 
biuro pełnosprawne. Następnie zrobiliśmy 
podział zadań dla poszczególnych człon-
ków Prezydium i każdy z członków Prezy-
dium otrzymał zakres swojego działania. 
Przyjęliśmy preliminarz budżetowy na II 

półrocze 1966 roku, ale sprawą poważną 
jest to, że jako Stowarzyszenie nie jesteśmy 
oficjalnie zarejestrowani. Sprawa jest o tyle 
dziwna, że nie można rejestracji załatwić 
ze względów biurokratycznych, bo okazało 
się, że nie można załatwić sprawy statutu 
naszego Stowarzyszenia, dokąd nie zosta-
nie zmieniony statut SPATiF-u i związane 
jest to również ze zmianą nazwy SPATiF-u, 
z której muszą być wyeliminowane sprawy 
filmowe i dopiero po przeprowadzeniu tych 
zmian będzie można mówić o rejestracji 
naszego Stowarzyszenia. Obawiam się, że 
ta sprawa będzie trwać całe lata, rozma-
wiałem z prezesem SPATiF-u na Kongresie 
Kultury i umówiłem się, że w tym tygodniu 
spotkam się z prezesem Krasnowieckim, 
żeby te sprawy rozstrzygnąć”.

Dalsza część stenogramu przytacza 
krótką dyskusję na ten temat (pisownia 
i podkreślenia oryginalne): „Prof. Wohl: 
Jaka instytucja stwierdza, że konieczna jest 
zmiana statutu? Przewodniczący: Tego nie 
mówi żadna instytucja centralna, ale zako-
munikował to nam sekretarz Zw. Zawo-
dowego Prof. Wohl: Proponuję załatwić 
sprawę inaczej. Przede wszystkim trzeba 
wyjaśnić, że zmiana statutu SPATiF-u nie 
jest potrzebna, bo sekcja filmowa może 
nadal istnieć i nie przeczy to zadaniom 
ani Związku, ani naszego Stowarzysze-
nia, bo np. przewidziana jest u nas Sek-
cja Aktorów i to nie będzie przeszkadzało 
SPATiF-owi. Natomiast jeżeli Walny Zjazd 
SPATiF-u uzna, że Sekcja Filmowa ma być 
zlikwidowana, to trzeba będzie te zmiany 
wprowadzić i wtedy trzeba odwołać się 
do Sekretarza Zw. Zawodowego, bo takie 
postawienie kwestii, jak obecnie, to jest 
zrzucenie sobie sprawy z głowy. Reż. Petel-
ski: Zmiana statutu SPATiF-u musi nastą-
pić, ale to jest sprawa formalna”.

Następnie prezes Kawalerowicz refero-
wał podjęte przez Zarząd przedsięwzięcia, 
jak np. organizację Sympozjum Filmowego 
krajów socjalistycznych. „To Sympozjum 
Filmowe będzie miało trochę inny cha-
rakter w porównaniu z Sympozjami, które 
się odbywały w krajach socjalistycznych, 
a mianowicie chcemy, żeby to było Sympo-
zjum Reżyserów, bez oficjalnych osobistości 
z administracji w poszczególnych kinema-
tografiach. […] to Sympozjum Twórców 
Filmowych odbędzie się w Warszawie i róż-
nica będzie polegała na tym, że to będzie 
rodzaj wolnej trybuny” – mówił. – „Jeżeli 
chodzi o sprawy organizacyjne, to Sympo-
zjum odbędzie się począwszy od 27 listo-
pada i potrwa 8 dni”.

Przy okazji omawiania Sympozjum 
mówił także o nawiązaniu kontaktów 
międzynarodowych, przede wszystkim 
z Czechosłowacją, Węgrami i Związkiem 
Radzieckim.

Następnym omawianym przedsięwzię-
ciem było przejęcie pisma „Ekran” oraz 
uzyskanie od Ministerstwa Kultury decy-
zji „[…] na przyznanie nam lokalu przy 
ul. Trębackiej. To nie jest lokal, który nas 
w pełni zadowala i myśmy go przyjęli 
w tej chwili jako lokal prowizoryczny do 
momentu, kiedy nie uda nam się wywal-
czyć Domu Filmowca, który nam dopiero 
stworzy perspektywy działania. A więc 
w lokalu przy ul. Trębackiej mamy zapew-
nione pomieszczenia na biura, niedużą 
salkę obrad, kawiarnię i piwnicę, w której 
może powstać rodzaj bufetu na 30 osób. 

Rok 2021 jest 
jubileuszowy dla 
Stowarzyszenia 
Filmowców 
Polskich. W dniach 
29 i 30 maja 1966 
odbył się Zjazd 
Konstytucyjny, 
który dał początek 
55-letniej – jak 
dotąd – działalności 
Stowarzyszenia. 
Jubileusz to dobra 
okazja, by rozpocząć 
cyfryzację archiwów 
dokumentów, 
a także dzielić się 
co ciekawszymi 
ich fragmentami 
z czytelnikami 
„Magazynu 
Filmowego”.

Z kart 
historii SFP
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ANDRZEJ WAJDA NA NOWO     OGLĄDANY I CZYTANY
WYSTAWA „WAJDA NA NOWO”

Ci, z którymi podejmuje dialog 
o ich współpracy z reżyserem, to 
przede wszystkim aktorzy. O wie-
lu z nich mówiło się przez lata, że 
byli „aktorami Wajdy”: Krystyna 
Janda, Maja Komorowska, An-
drzej Seweryn, Bogusław Linda. 
I Daniel Olbrychski, który ma naj-
więcej zagranych u niego ról, od 
Popiołów z 1965 roku po Zemstę 
z 2002. W ciągu tych lat uzbie-
rało się: dziewięć głównych ról, 
trzy drugoplanowe i jeden epi-
zod – Wyspiański w Z biegiem 
lat… Jednak nie to, ile razy ak-
torka czy aktor mieli szczęście za-
grać u Wajdy jest w tych rozmo-
wach najważniejsze, choć każde 
z nich podkreśla, iż pojawienie 
się w obsadzie jego filmu uważali 

Pierwszym plakatem 
Andrzeja Pągowskie-
go projektowanym dla 
Andrzeja Wajdy był ten 

do Człowieka z żelaza. Wielki 
film i równie znakomity pla-
kat. Potem były oczywiście jesz-
cze nie mniej doskonałe plakaty 
stworzone do Dantona, Kroniki 
wypadków miłosnych, Pierścion-
ka z orłem w koronie, Wałęsy, 
Powidoków. 

Motywy zmierzenia się z pełną, 
zamkniętą już twórczością filmo-
wą Wajdy określił następująco: 
„Wszyscy mamy świadomość po-
zycji Wajdy w polskiej i światowej 
kinematografii, ale gdy zapytamy 
przeciętnego odbiorcę o jego fil-
my, wymienia kilka tytułów… 
Dlatego postanowiłem zrealizo-
wać projekt »Wajda na nowo«”. 

Powstały więc plakaty do 60 
filmów: fabularnych – siłą rze-
czy najlepiej znanych – ale też 
do etiud, dokumentów, filmów 
telewizyjnych. Swoją plastyczną 
wędrówkę poprzez filmografię 
mistrza kina prowadzi Pągow-
ski chronologicznie. Rozpoczyna 
plakatami do filmów szkolnych – 
Zły chłopiec i Ceramika iłżecka – 
z 1951, kończy dokumentem 
Andrzej Wajda. Moje inspiracje 
z 2016. Pomiędzy nimi pomiesz-
czona została cała twórczość fa-
bularna, z tą doskonale znaną, 
popularną i od zawsze obecną, 
ale też z tytułami, które nie były 
w Polsce pokazywane albo poka-
zywane w ograniczonym wymia-
rze i nie miały „swoich” plakatów. 
Stąd po raz pierwszy plakaty do 
obrazów takich, jak Biesy, Piłat 

i inni, Miłość w Niemczech, Nas-
tazja czy Bramy raju, do filmów 
telewizyjnych – Przekładaniec, se-
riali: Ziemia obiecana, Z biegiem 
lat, z biegiem dni... I – co może 
brzmieć jak paradoks – plakat do 
Popiołu i diamentu. Film pojawił 
się w kinach dość nagle i nikt nie 
zdążył przygotować dobrego ar-
tystycznego plakatu – Wojciech 
Fangor wykonał jedynie plakat li-
terniczy. Równie fascynujące jest 
oglądanie plakatów interpretują-
cych, komentujących lub synte-
tyzujących filmy dokumentalne. 
Raz dlatego, że w polskiej prak-
tyce tylko nieliczne dokumenty, 
najczęściej pełnometrażowe do-
puszczone do pokazów kinowych, 
miały swoje plakaty. Więc już fakt 
wykonania ich do filmów bardzo 
rzadko pokazywanych, w więk-
szości mało spopularyzowanych 
i często trudno dostępnych, jest 
wydarzeniem. A dwa – wyzwa-
niem dla projektanta, który nie 
może sobie pozwolić na komer-
cyjny skrót myślowy czy też pój-
ście łatwiejszą (z pozoru?) dro-
gą przedstawienia w graficznym 
znaku jakiejś myśli, idei czy wątku 
powszechnie rozpoznawalnego, 
albo też za taki uznanego. I An-
drzej Pągowski idzie pozornie 
tradycyjną drogą interpretacji, 
ale przepuszcza ją przez własną 
wyobraźnię, wzbogaca o czas i do-
świadczenie będące jego udzia-
łem. To niesłychanie twórcze, no-
watorskie, odkrywcze spojrze-

za wyjątkową dla siebie okolicz-
ność. Liczyło się to, jak bardzo 
on – mistrz i autorytet – umiał 
i chciał nawiązywać z nimi rela-
cje: słuchał, oczekiwał propozycji, 
akceptował sugestie oraz aktorskie 
rozwiązania trudnych sytuacji. 
To podkreślają wszyscy, nawet 
jeśli tylko raz wystąpili w jego fil-
mie. Na liście aktorów zaproszo-
nych do rozmowy są: Stanisława 
Celińska, Bożena Dykiel, Janusz 
Gajos, Emilia Krakowska, Maja 
Ostaszewska, Robert Więckiewicz 
i Zygmunt Malanowicz – dobrze, 
że autor zdążył! Pojawia się też 
reżyserka Agnieszka Holland – 
asystentka, częściej scenarzystka 
i po prostu osoba zaprzyjaźniona 
z Wajdą. Oraz Krystyna Zachwa-
towicz-Wajda – żona, współpra-
cowniczka i powierniczka. Ale 
również aktorka – wystarczy przy-
pomnieć, że w filmach męża wy-
stąpiła siedmiokrotnie, kreując 
wyraziste role m.in. w Człowie-
ku z marmuru, Pannach z Wil-
ka i Katyniu – z pewnością za-
liczyć ją można do pocztu „ak-
torów Wajdy”, ale i osoba blisko 
współpracująca z nim zawodowo. 
Nie tylko w roli kostiumografa, 
raczej kogoś, kto o dokonaniach 
i planach reżysera oraz społeczni-
ka Andrzeja Wajdy wiedział i wie 
wszystko. O kulisach powstawa-
nia Muzeum Sztuki i Techniki Ja-
pońskiej Manggha, o niezrealizo-
wanych projektach filmowych…

Koniecznie trzeba poznać 
i plakaty, i książkę, i filmy, na-
wet jeśli wydaje się, że je znamy. 
Do czego namawia też Andrzej 
Pągowski: „Mam nadzieję, że ta 
kolekcja będzie nie tylko oglą-
dana, ale także dyskutowana, 
omawiana i spowoduje sięgnię-
cie do dorobku Mistrza i zachęci 
do zapoznania się z jego mniej 
znanymi dziełami”.

Mieczysław 
Kuźmicki

nie, będące efektem obejrzenia 
na świeżo wszystkich utworów fil-
mowych Wajdy. Z pewnością jed-
nym z ważnych kryteriów takiego 
w pełni autorskiego odczytania 
i oznakowania tych dzieł był fakt, 
iż nikt projektantowi nie stał nad 
głową: żaden dystrybutor, cenzor, 
krytyk niczego nie sugerował, nie 
narzucał ani nie zabraniał. Były 
dzieła – obrazy filmowe – i wy-
obraźnia. Stąd być może tak wiele 
zaskoczeń, nawet w stosunku do 
zdawałoby się znanych już inter-
pretacji wyrażonych w jego pro-
jektach wykonanych przed laty do 
niektórych tytułów. Teraz grafik 
zobaczył je na nowo i po nowe-
mu na swój sposób odmalował. 
Z jednym wyjątkiem: plakat do 

Człowieka z żelaza jest niemal 
identyczny jak tamten, od któ-
rego zaczęła się jego fascynacja 
kinem Andrzeja Wajdy.

Wystawa jest przewodnikiem 
po obszernej, niejednorodnej 
twórczości filmowej reżysera. 
Ale można też traktować ją jako 
zachętę do oglądania tych dzieł, 
nawet po raz kolejny. A przede 
wszystkim zaproszenie do my-
ślenia – o filmach, o ich twórcy 
i o tym, co było mu najbliższe 
przez całe życie. 

Swoim nowym dziełem, poka-
zanym po raz pierwszy widzom 
tegorocznego Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni, 
które trzeba traktować jako jed-
norodną całość i bez zbędnych 

działań aranżacyjnych prezen-
tować, wpisuje się Andrzej Pą-
gowski w krąg interpretatorów 
i analityków, dla których kino 
Wajdy nigdy nie będzie zamknię-
tym rozdziałem.

Wystawę uzupełniają autorskie 
publikacje. Album z reprodukcja-
mi wszystkich 60 nowych plaka-
tów – skoro bowiem nie można 
przejść obojętnie wobec kolejnej 
propozycji odczytania tych dzieł 
filmowych, najlepiej mieć je ze so-
bą, nawet w albumie. I książka – 
„Wajda na nowo w rozmowach”. 
Tutaj Andrzej Pągowski występuje 
w nieoczywistej i nieoczekiwanej 
roli interlokutora przepytującego 
kilkanaście (14) osób zawodowo 
związanych z Andrzejem Wajdą. 

Autorskie przedsięwzięcie Andrzeja 
Pągowskiego powstało jako wynik fascynacji 
kinem w najlepszym, mistrzowskim 
wydaniu. Artysta grafik, od kilkudziesięciu 
lat komentujący plastycznie polskie filmy, 
powrócił do idola czasów swojej młodości. 
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PARYŻ WSPOMINA KIEŚLOWSKIEGO

WYSTAWA „KIEŚLOWSKI – TOUJOURS EN MOUVEMENT” JANTAR 40-LECIA 
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Dlaczego Saint-La-
zare? Bo to po nim 
biegała Irène Jacob 
w Podwójnym życiu 

Weroniki 30 lat temu. Organi-
zacja wystawy w tym zatłoczo-
nym miejscu do łatwych nie 
należała. Wielką pracę wyko-
nała Marzena Moskal z Instytu-
tu Polskiego w Paryżu. To ona 
dotarła do kolejarzy zawiadują-
cych miejscem i przekonała ich 
do tego niezwykłego pomysłu, 
który jest efektem współpra-
cy Instytutu Adama Mickiewi-
cza, paryskiego IP oraz SNCF 
 Gares & Connexions, czyli wła-
śnie francuskich kolei. Kadry 
w bardzo wysokiej rozdziel-
czości przygotowało zaś labo-
ratorium filmowe mk2 Films.

Wybór zdjęć powierzono fil-
moznawczyni Dianie Dąbrow-
skiej, która od razu postawiła na 
przybliżenie Francuzom prze-
szłości reżysera. „Krzysztof Kie-
ślowski we Francji ma status 
artysty kultowego. W symbo-
licznym roku 80. rocznicy jego 
urodzin i 25. rocznicy śmierci 

organizacja La Cinémathèque 
française poświęciła mu kom-
pletną retrospektywę, a do re-
pertuaru francuskich kin po-
wróciły odnowione cyfrowo: 
Podwójne życie Weroniki oraz 
trylogia Trzy kolory. W całym 
Paryżu wisiały nowe plakaty tych 
filmów, promocja naprawdę była 
zauważalna. Francuzi czują Kie-
ślowskiego jako swojego reżyse-
ra, który współpracował z takimi 
gwiazdami, jak Jean-Louis Trin-
tignant, Juliette Binoche, Irène 
Jacob i Julie Delpy. Dlatego też 
zależało mi, żeby na wystawie 
poświęcić miejsce przeszłości 
Kieślowskiego – tej związanej 
z jego młodością w Sokołowsku 
czy z łódzką Szkołą Filmową” – 
tłumaczy Dąbrowska. 

Koncepcja ekspozycji by-
ła silnie powiązana z budową 
i układem dworca. Na poziom, 
na którym pokazywano zdję-
cia, można się dostać z różnych 
wejść – w tym aż siedmiu z me-
tra. „Każde z tych wejść stało 
się »stacją«, którą miałam do 
wykorzystania. Przestrzeń od 

razu połączyłam z ideą podróży 
i mobilności. Podróży samego 
Kieślowskiego od Sokołowska 
po Paryż, ale też przemieszcza-
nia się motywów wizualnych 
i podróży wewnętrznych po-
staci jego filmów. Z bogatych 
zbiorów Archiwum Twórczo-
ści Krzysztofa Kieślowskiego 
mogłam wybrać zaledwie 40 
zdjęć” – opowiada kuratorka, 
dla której układ wystawy był 
bardzo ważny. Aby pokazać, 
jak pewne motywy wizualne są 
istotne dla Kieślowskiego – np. 
lustra – łączyła część fotogra-
fii ze sobą, co dawało „filmo-
wy” efekt. Chodząc po wysta-
wie, miało się wrażenie ruchu, 
bo postać, która przed chwilą 
była smutna, nagle się ożywia 
i uśmiecha.

Ze względu na kontekst fran-
cuski niezwykle ważne okazały 
się dla Dąbrowskiej przepiękne 
fotosy Piotra Jaxy-Kwiatkow-
skiego do Trzech kolorów, dzięki 
którym mogła dokładnie przyj-
rzeć się Kieślowskiemu i jego 
ekipie na planie. Fotografie Jaxy 

tworzą fotograficzną opowieść 
o pracy reżysera, ale też o nim 
samym. „Jaxa ma niezwykłe 
oko. Prawdziwą gratką dla mi-
łośników Kieślowskiego było 
jedno ze zdjęć pochodzących 
z sesji, której bohaterką jest Va-
lentine grana przez Irène Jacob 
w Czerwonym. W filmie widzi-
my przez krótki czas rozsypane 
zdjęcia, które w rzeczywistości 
zrobił Irène właśnie Piotr Jaxa. 
Jedno z nich – z balonikiem 
z gumy do żucia – pokazaliśmy 
w dużym formacie na dworcu 
Saint Lazare. Niedawno byłam 
w Paryżu na otwarciu retro-
spektywy Kieślowskiego w La 
Cinémathèque française, gdzie 
dowiedziałam się, że Irène Jacob 
bardzo podobała się wystawa 
i była przyjemnie zaskoczona 
wyborem tego zdjęcia” – mówi 
z dumą Dąbrowska.

Jej wystawę zobaczyli nie tyl-
ko paryżanie, ale i mnóstwo po-
dróżujących przez dworzec tu-
rystów.

Artur Zaborski

Na paryskim dworcu 
Saint-Lazare 
odbyła się wystawa 
„Kieślowski – toujours 
en mouvement” 
(Kieślowski – ciągle 
w ruchu). W dniach 
9 września – 16 
października pokazano 
na niej 40 zdjęć z życia 
reżysera i z jego filmów.

Fragment wystawy  
na paryskim dworcu  
Saint-Lazare
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Uroczystości wręcze-
nia Jantara 40-le-
cia, zorganizowanej 
w warszawskim kinie 

Kultura, towarzyszyła premie-
ra cyfrowa Ostatniego dzwon-
ka (1989) – filmu, który stał się 
musicalowym manifestem po-
kolenia przełomu.

„»Wolność kocham i  ro-
zumiem, wolności oddać nie 
umiem« – dzisiaj, kiedy myślę 
o przesłaniu naszego filmu, te 
właśnie słowa kultowego utworu 
zespołu Chłopcy z Placu Broni 
automatycznie mi się nasuwa-
ją. Minęły 33 lata od powstania 
filmu, a temat buntu młodych 
ludzi w obronie wolności i to-
warzyszących jej wartości znów 
stał się aktualny. Trochę zmienił 
się kontekst – piosenki Kaczmar-
skiego, Gintrowskiego i Piwnicy 
Pod Baranami zastąpiłaby teraz 
twórczość Maty czy innych rape-
rów, ale esencja buntu wciąż jest 
ta sama. To wielki zaszczyt dla 
nas, twórców Ostatniego dzwon-
ka, móc odebrać nagrodę Janta-
ra 40-lecia, przyznaną w wyniku 
plebiscytu publiczności festiwalu 
»Młodzi i Film«. Bo młodość – 
wciąż – kocham i rozumiem...” – 
mówiła Magdalena Łazarkiewicz.

W uroczystości udział wzię-
li twórcy i aktorzy Ostatniego 
dzwonka: Magdalena Łazar-
kiewicz, Zbigniew Suszyński, 
Agnieszka Kowalska, Maria Ciu-
nelis, Dorota Stalińska, Marek 
Bartkowicz, Dariusz Sikorski, 
Paweł Iwanicki, Janusz Kijowski 
oraz Andrzej Pągowski (autor 
plakatu filmu). Specjalne prze-
słanie do gości premiery wysto-
sował z ekranu Jacek Wójcicki.

Historię uhonorowanego fil-
mu można streścić następują-
co: ostatni dzwonek, Krzysztof 
Buk (Zbigniew Suszyński) po raz 
trzeci zmienia szkołę. Tym razem 
za kolportaż ulotek ze Stoczni 
Gdańskiej zostaje przeniesiony 

PAMIĘTNY OSTATNI DZWONEK

do liceum w małym miastecz-
ku. Trafia do wyjątkowo krnąbr-
nej klasy maturalnej. Dyrektor 
szkoły (Henryk Bista) próbuje 
zrobić z niego donosiciela, bez-
skutecznie. Krzysiek uświada-
mia nowym znajomym, że ich 
szkolne żarty są żałosne, a świa-
domość polityczna żadna. Jako 
syn osierocony przez ojca – ofia-
rę grudnia 1970 roku – wdaje się 
w polemikę z nauczycielem hi-
storii Jakubowskim (Aleksander 
Bednarz). Zaprzyjaźnia się z kla-
sowym „Świrem” (Jacek Wójcic-
ki), utalentowanym muzycznie, 
ale psychicznie złamanym przez 
ojca politruka. Klasa 4a, z pomo-
cą nowej wychowawczyni „Me-
luzyny” (Agnieszka Kowalska), 
nauczycielki muzyki, postana-
wia wystawić spektakl muzyczny 
o charakterze politycznym i wziąć 
udział w Festiwalu Młodych Te-
atrów jako teatr „Alternatywna”.

„Na ten film chodziło się jak 
na wagary” – pisała o Ostatnim 
dzwonku Maria Kornatowska. 
Tadeusz Sobolewski uznał de-
biut Magdaleny Łazarkiewicz za 
„przypowieść o inicjacji do wol-
ności i o przełamywaniu ograni-
czeń.” Dla Tadeusza Lubelskiego 
z kolei to „Polska w miniaturze, 
jak niegdyś w kinie moralnego 
niepokoju.”

Oryginalny dramat młodzie-
żowy w reżyserii Magdaleny 
Łazarkiewicz powstał według 
scenariusza Włodzimierza Bo-
leckiego, historyka literatury. 
Autorka zaangażowała do pra-

cy przy filmie artystów Piwnicy 
Pod Baranami. Aktorzy wyko-
nali pieśni bardów podziemia, 
takie jak „Modlitwa o wscho-
dzie słońca” oraz oryginalne 
pieśni i kompozycje Zbigniewa 
Preisnera: „Czy jesteś za” (tekst 
referendum z 1987 roku), „Za-
kazane zostało” (dekret o sta-
nie wojennym) oraz finałową 
„Miejcie nadzieję” (wiersz Ada-
ma Asnyka).

Uroczyste wręczenie Janta-
ra 40-lecia Magdalenie Łazar-
kiewicz oraz premiera cyfrowa 
Ostatniego dzwonka odbyły się 25 
października. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich oraz 
Koszaliński Festiwal Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film”.

Grzegorz 
Wojtowicz

Magdalena Łazarkiewicz odebrała z rąk 
Jacka Bromskiego, prezesa SFP, Jantara 
40-lecia przyznanego przez publiczność 
Koszalińskiego Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film”. 

Magdalena Łazarkiewicz
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FESTIWALE W POLSCE

Jak przyznali sami organizatorzy, w tym 
roku otrzymali rekordową ilość zgło-
szeń: blisko 4,5 tys. z 96 krajów, czyli 
prawie ze wszystkich państw, w których 

powstają filmy. W programie WFF znalazły 
się m.in. produkcje z prestiżowych festiwali 
w Cannes i w Wenecji, ale większość festiwa-
lowego line-upu stanowiły tytuły wybrane ze 
zgłoszeń. I tak między 8 a 17 października, 
w dwóch przestrzeniach: w Kinotece oraz 
w Multikinie Złote Tarasy – seanse z udzia-
łem gości z kraju i z zagranicy odbywały się 
od rana do późnego wieczora. Miłośnicy 
festiwali, ale przede wszystkim stali bywalcy 
WFF, mocno docenili powrót do tradycyj-
nego wariantu – czyli pokazów w kinie, a nie 
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online – i sumiennie uczestniczyli w wyda-
rzeniu. Widzowie nie zawsze chętnie zosta-
wali na dyskusjach po seansach, czasami 
zaproszeni twórcy musieli mówić do pra-
wie pustej sali. Być może trzeba pomyśleć 
o lepszej promocji spotkań albo organizo-
wać rozmowy tylko do precyzyjnie wyse-
lekcjonowanych tytułów... Można spekulo-
wać, dlaczego tak się działo: przeładowany 
program, nakładające się na siebie propo-
zycje, filmy bez potencjału do dyskusji? Do 
tego, jak wykazują ostatnie badania, w dobie 
COVID-u publiczność po seansie chętniej 
i szybciej opuszcza salę i wychodzi zaraz po 
napisach końcowych. I na pewno wszystko to 
miało wpływ. Oczywiście wiele osób pamięta 

czasy, kiedy na WFF ustawiały się kolejki, 
na rozmowy po seansach nie można było 
wejść z powodu braku miejsc, a bilety na 
poszczególne seanse były wyprzedane na 
długo przed projekcją – takiego zrywu nie 
było w tym roku, ale takiego zrywu nie było 
już... od dawna. A tegoroczna frekwencja 
była na pewno lepsza niż w roku ubiegłym. 

Na otwarcie zaprezentowano, premierowo 
pokazaną w tym roku w Wenecji, rosyjsko-
-estońsko-francuską koprodukcję Kapitan 
Wołkonogow uciekł w reżyserii Natashy Mer-
kulovej i Alekseya Chupova, z kolei filmem 
zamknięcia był bułgarsko-francuski obraz 
Kobiety płaczą w reżyserii Veseli Kazako-
vej. Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami 
opowieść trafia w czuły punkt współcze-
snej historii – reżyserka konfrontuje portret 
rodziny, zbudowanej w dużej mierze z kobiet, 
z takimi pojęciami, jak seksizm czy mizogi-
nizm. Prześwietla konserwatywne wartości 
i tradycyjny porządek, by ocenić czy na tak 
jałowym gruncie może wyrosnąć coś trwa-
łego, np. kobieca lojalność i solidarność? Czy 
w świecie naznaczonym walką, nietoleran-
cją i nierównością jest miejsce na celebra-
cję kobiecej siły, wolności i chęci wyrażania 
siebie? To aktualne kwestie, które szczegól-
nie mocno wybrzmiewają dzisiaj w Polsce. 
Ten film z kolei miał premierę na festiwalu 
w Cannes w tym roku.

Niewiele osób zdaje sobie pewnie sprawę, 
ale Warszawski Festiwal Filmowy to kilka 
sekcji konkursowych oraz bloki tematyczne, 
pozakonkursowe. Obok Konkursu Mię-
dzynarodowego, Konkursu 1-2, Konkursu 
Wolny Duch, Konkursu Filmów Dokumen-
talnych i Konkursu Filmów Krótkometra-
żowych prezentowane są sekcje dodatkowe, 
nie mniej ciekawe: najlepsze polskie i zagra-
niczne filmy krótkometrażowe w ramach 
pokazów specjalnych, tytuły zebrane pod 
wspólną nazwą Odkrycia, segment: Polska 
Klasyka, a weekendowo można wpaść na 
WFF obejrzeć propozycje rodzinne. I tak, 
dużym zainteresowaniem cieszyły się szcze-
gólnie dwie produkcje z Konkursu Mię-
dzynarodowego: Brigitte Bardot cudowna 

W programie 37. edycji Warszawskiego 
Festiwalu Filmowego znalazło się blisko 
170 produkcji z 50 krajów: 99 filmów 
pełnometrażowych i 69 krótkich. 

BUDZIĆ ŚWIADOMOŚĆ 
NIE TYLKO FILMOWĄ

w reżyserii Lecha Majewskiego oraz Nosoro-
żec Olega Sentsova (premiera filmu odbyła 
się na MFF w Wenecji). Pierwszy tytuł, inspi-
rowany powieścią „Pielgrzymka do grobu 
Brigitte Bardot Cudownej” (autorstwa Lecha 
Majewskiego), to swoiste rozliczenie twórcy 
z dzieciństwem i z młodością, oraz, nie po 
raz pierwszy zresztą, z Polską – z pojęciami 
takimi, jak przynależność, ojczyzna, korzenie 
jako dość określona kulturowo spuścizna. 
Majewski dywaguje, czy ten bagaż obcią-
żał go, wikłał, naznaczał w jakiś szczególny 
sposób, gdy szedł przez życie, czy może sta-
nowił o jego wielkim potencjale, wyróż-
niał go, hartował. Dla odmiany drugi obraz 
przenosi nas do Ukrainy lat 90., przedsta-
wiając losy tytułowego złodzieja Nosorożca 
i jego wspinaczkę po szczeblach przestęp-
czej drabiny. To, co ukazano w tym filmie, 
zabrzmiało niepokojąco znajomo i dziwnie 
blisko. Fascynujące, że w obecnych czasach, 
obraz współczesnej, zróżnicowanej i nie-
jednolitej Europy, najtrafniej budują takie 
właśnie filmowe pocztówki z przeszłości 
jak Nosorożec, czy pokazywany niedawno 
w kinach Niefortunny numerek lub szalone 
porno Radu Jude. Jak głosiło hasło na plaka-
cie rumuńskiej produkcji: „Ten film to obraza 
ojczyzny, dobrze że nie naszej!”. Słusznie, 
a przy okazji dowcipnie, ale warto przy tej 
okazji zaznaczyć, że jednak znajomy to pej-
zaż. Tego typu filmy to nic innego, jak próby 
zdiagnozowania, czym napędzana jest dzi-
siejsza Europa. Czy będzie ich więcej? Oby. 

Ale na to pytanie już teraz w dużej mie-
rze starali się znaleźć odpowiedź rumuńscy, 
ukraińscy, litewscy, rosyjscy, albańscy twórcy, 
pokazujący swe filmy na WFF. Wszystkich 
ich łączy jedno: zastanawiają się, co stanowi 
paliwo – mentalne, kulturowe, obyczajowe – 
dla mieszkańców tego przedziwnego kon-
glomeratu, jakim jest współczesna Europa. 
W ich wypadku nie jest to próba rozlicze-
nia, a raczej zanalizowania i przypomnie-
nia, że historia lubi się powtarzać. Nikt tu 
też nikogo nie rehabilituje, ani nie oskarża, 
czy nie poucza – raczej tworzy analogie, 
buduje skojarzenia, łączy fakty, odkrywa, 
uwiarygadnia europejską tożsamość. Fil-
mowcy, dla których wspólnym mianowni-
kiem może być Związek Radziecki i różne 
formy doświadczania systemu totalitarnego, 
sięgają wstecz, by opowiedzieć o tym, co tu 
i teraz. Jak ktoś to ładnie nazwał: „Aby strze-
lić z łuku trzeba najpierw napiąć cięciwę”. 
I tak rozumiane historie osadzone w prze-
szłości, rzeczywiście można traktować jako 
niepokojący prognostyk. Na wyróżnienie 
w tym wypadku z pewnością zasługuje poka-

zywany w Konkursie Międzynarodowym 
WFF obraz pt. Dom „Słowo”. Niedokoń-
czona powieść w reżyserii Tarasa Tomenko 
z Ukrainy, który w prosty sposób oddaje 
hołd pokoleniu artystów prześladowanych 
przez reżimowy system w swojej ojczyźnie. 
Warto poznać dzieje jednego z najwięk-
szych ludobójstw XX wieku, Hołodomoru, 
podczas którego zmarło blisko 7 mln ludzi. 
W pierwszej chwili może się wydawać, że 
to nie o nas, że to gdzieś obok, że to nie 
my. A jednak to część naszej, kontynental-
nej historii, o której mało kto dziś mówi, 
niewielu chce pamiętać. Czy my będziemy 
chcieli rozmawiać i pamiętać o pewnych 
zdarzeniach z przygranicznych lasów za 
lat kilka? Jesteśmy elementem tej narracji 
i żadne granice tego nie zmienią.

W Konkursie Międzynarodowym Grand 
Prix otrzymał film Cud w reżyserii Bogdana 
George’a Apetriego (Rumunia, Czechy, 
Łotwa), z kolei w Konkursie 1-2 nagro-
dzono film Ul w reżyserii Blerty Basholli 
(Szwajcaria, Macedonia Północna, Alba-
nia, Kosowo), a w Konkursie Wolny Duch 
Bipolar Queeny Li z Chin. Najlepszym fil-
mem dokumentalnym okazała się polska 
produkcja Gdy kwiaty nie milczą. Andrei 
Kutsila to mieszkający w naszym kraju bia-
łoruski reżyser. Jego film to kronika życia 
w państwie, w którym w 2020 roku po raz 
kolejny sfałszowano wybory prezydenckie. 
Masowy opór społeczny, w tym brutalnie 
stłumione pokojowe protesty, nie doprowa-
dził do rezygnacji Aleksandra Łukaszenki 
z piastowanego przez niego – przez 27 lat – 
urzędu prezydenta. Nikt chyba ze zgroma-

dzonych na sali widzów nigdy nie zapomni 
chwili, gdy nieznajomy chłopak tuż po sean-
sie rzucił w ciemną przestrzeń kina: „27 lat? 
Ja mam 25...”. Kiedy na Białorusi wciąż trwają 
represje polityczne, my dzięki filmowi Gdy 
kwiaty nie milczą poznajemy determina-
cję, strach, ale i nadzieję kilku białoruskich 
rodzin. Tyle, a może aż tyle? I na koniec 
Konkurs Filmów Krótkometrażowych – 
a tutaj selekcja była zawsze bardzo mocna – 
w którym Grand Prix otrzymał Kontroler 
snów w reżyserii Raphaëla Rodrigueza i Leo 
Berne’a z Francji. Wybór publiczności po 
części pokrył się z wyborem składów juror-
skich. Widzowie nagrodzili filmy: Kontroler 
snów, Toubab – swój obcy w reżyserii Floriana 
Dietricha z Niemiec oraz ex aequo: F@ck 
This Job (reż. Vera Krichevskaya, Wielka 
Brytania/Niemcy) oraz polskie Stado w reży-
serii Moniki Koteckiej i Karoliny Poryzały.

Bez wątpienia publiczność Warszaw-
skiego Festiwalu Filmowego wraca. Oby 
udało się ją utrzymać, czy wręcz zwiększyć. 
To wyzwanie nie tylko w obliczu zagrożeń 
cywilizacyjnych, ale także wobec rosnącej 
w siłę konkurencji takich chociażby gigan-
tów, jak odbywający się również w War-
szawie Millennium Docs Against Gravity. 
A największą wartością WFF zdają się być 
dzisiaj te obrazy, które budują – budzą? – 
naszą świadomość i postawę obywatelską, 
a przy okazji są świadectwem egzystencji 
w pewnym geopolitycznym kręgu. To są 
te produkcje, których twórcy nie wstydzą 
się mówić wprost o swojej przynależności. 

Anna Serdiukow

Bogdan George Apetri

Raphaël Rodriguez  
i Leo Berne
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FESTIWALE W POLSCE

Tak się złożyło, że jeleniogórski 
festiwal odbył się w 2020 jako 
jeden z ostatnich przed lockdow-
nem i odwołaniem wszystkich, 

nie tylko filmowych, imprez. Powrócił 
w tym roku w nowym terminie jako jeden 
z pierwszych przeglądów nowego sezonu 
i może jako zapowiedź powolnego powrotu 
do normalności.

Za filmem, kinem, wspólnym oglądaniem 
stęsknili się na pewno widzowie, czego 
dowodem zainteresowanie pokazami kon-
kursowymi i projekcjami specjalnymi oraz 
spotkaniami z gośćmi (byli wśród nich m.in. 
Sandra Korzeniak, Mariusz Wilczyński, 
Paweł Łoziński i Zbigniew Zamachowski). 
Niewątpliwie twórcy „zmuszeni” sytuacją 
do skupienia się niemal wyłącznie na reali-
zacji aktualnych projektów, ujawnili nowe 
zasoby pomysłów i inwencji.

Fakt, że pandemia niespodziewanie 
i zaskakująco dla wszystkich podziałała 
mobilizująco na filmowców potwierdzili 
jurorzy każdego z trzech konkursów festi-
walu: Magdalena Łazarkiewicz (fabuła), 
Maria Zmarz-Koczanowicz (dokument) 
oraz Wiola Sowa (animacja), zgodnie doda-
jąc do swych werdyktów refleksję, że do 
głosu dochodzi nowa generacja autorów, 
ludzie utalentowani i kreatywni, którzy 
zapraszają widzów do wspólnej, interesu-
jącej i ożywczej rozmowy o współczesnym 
świecie, ludzkiej egzystencji czy granicach 
kreacji artystycznej. 

I choć codzienność wpycha na wszystkie 
ekrany kolejne dowody na to, że planeta i jej 
mieszkańcy zmierzają ku niechybnej i być 
może wcale nieodległej samozagładzie, to 
wciąż w centrum uwagi twórców pozo-
staje człowiek, jednostka, mikroskopijna 
część miliardowej masy. Będzie to irański 
chłopczyk, który musi pochować zmarłą 
matkę (Loculus, reż. Amir Rooini – najlep-
sza fabuła), pracujący na starym rzecznym 
promie Polak, któremu los przydziela pale-
styńskiego emigranta (Dalej jest dzień, reż. 
Damian Kocur), olśniewająca umiejętno-
ściami koreańska transseksualna tancerka 
(Tańcząca córka Boga, reż. Sungbin Byun) 
czy w końcu ostatni Czukczowie wyrusza-
jący jak od wieków na połów (Wieloryb 
z Lorino, reż. Maciej Cuske – najlepszy 
dokument festiwalu).

Czasem te portrety mają kształt intym-
nego zapisu, czasem „suchej” relacji, może 
przez to bardziej przejmującej niż spekta-
kularne kadry, czasem jednostkowym przy-
padkiem mają dać świadectwo problemu 
dotyczącego całej zbiorowości. Zawsze jed-

 ZOOM-ZBLIŻENIA
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nak mamy wrażenie, że filmy nie powstały 
przez przypadek, a za sprawą zdecydowa-
nia i determinacji autorów oraz głębokiego 
przekonania, że ich bohaterowie i niesione 
przez nich historie warte są pokazania.

W tej grupie mieści się także najlepsza 
animacja 24. edycji jeleniogórskiej imprezy, 
czyli Własne śmieci Darii Kopiec (prod. Stu-
dio Munka-SFP – przyp. red.), przygnębia-
jący portret pewnej rodziny we wnętrzu. 
Najlepszym filmem animowanym dla dzieci 
okazał się z kolei obraz Piccolino. Una aven-
tura en la ciudad, który zrealizował Włoch, 
Giovanni Maccelli.

Jednym z wydarzeń festiwalu była rów-
nież pozakonkursowa projekcja głośnego 
Filmu balkonowego Pawła Łozińskiego, 
który w najprostszy z możliwych sposobów 
stworzył symboliczny zbiorowy portret 
Polaków (choć także kilku mieszkających 
nad Wisłą cudzoziemców) lat 2018-2020, 
którym zadawane z wysokości pierwszego 
piętra warszawskiej kamienicy prowo-
kacyjne pytanie o sens życia, pomogło 
spojrzeć na siebie i najbliższych z innej 
perspektywy.

Janusz Kołodziej

Wysoki poziom trzech konkursów, 
bogaty program imprez towarzyszących 
i świetna frekwencja, a podczas gali 
finałowej recital legendarnego pianisty 
jazzowego Adama Makowicza –  
oto najkrótszy bilans 24. MFF Zoom-
-Zbliżenia w Jeleniej Górze.

ŚWIAT WIDZIANY 
Z BALKONU
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Maciej Cuske z nagrodą  
za najlepszy dokument festiwalu

 OFF CINEMA

Festiwal założony przez Piotra Maj-
drowicza, który niegdyś królował na 
mapie Polski jako święto filmu offo-
wego, w 2008 roku, za sprawą Miko-

łaja Jazdona, zmienił swą formułę – na mię-
dzynarodową i poświęconą wyłącznie kinu 
dokumentalnemu. W programie tegorocz-
nej edycji znalazły się najważniejsze doku-
menty sezonu, filmy górskie, muzyczne oraz 
dzieła laureata Platynowego Zamku – Jacka 
Bławuta. Sercem festiwalu był międzynaro-
dowy konkurs: 31 filmów (w dwóch katego-
riach: krótkiego i długiego metrażu) kolejny 
raz powalczyło o Złote, Srebrne i Brązowe 
Zamki. Filmy polskie i z dalekich krajów, 
debiuty, etiudy szkolne i dokumenty zasłu-
żonych już twórców. Obrazy, które często nie 
mają okazji pojawić się na dużym ekranie (na 
festiwalu filmy można było oglądać w kinie 
oraz online). Mianownik – jak zawsze – ten 
sam: człowiek. Uchwycony przed kamerą 
albo ją włączający, by choć na chwilę spró-
bować zatrzymać pędzący świat. 

Jak w nagrodzonym przez publiczność  
i Grand Prix przez jury Filmie balkono-
wym (2021), w  którym Paweł Łoziń-
ski z balkonu własnego domu na Saskiej 
Kępie zatrzymuje przechodniów i pyta 
o ich życie. Przez sto minut filmu pozna-
jemy przeróżne odpowiedzi na to pytanie,  
a wraz z nimi – katalog osobowości Polaków 

ĆWIERĆ WIEKU 
Z OFF CINEMA 
W POZNANIU
Pod koniec października 
Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Dokumentalnych Off Cinema świętował 
swój jubileusz – 25 lat cierpliwego 
dostrzegania i prezentowania 
niezależnej twórczości filmowej. 

i cudzoziemców, członków rodziny reżysera 
i ludzi w różnym wieku. Zaskakująco wszyst-
kich łączy jedno, czyli bogaty bagaż doświad-
czeń oraz wyjątkowa perspektywa. Z zało-
żenia prostą koncepcję Łoziński zamienia 
w arcydzieło: historie przecież ciągle dzieją 
się wokół nas, a dokumentalista nie szuka 
swojego bohatera, tylko przez przeszło dwa 
lata cierpliwie czeka na niego, wypatruje na 
ulicy, stojąc z kamerą na balkonie. Głęboko 
humanistyczne kino.

Srebrny Zamek trafił (po raz drugi w histo-
rii festiwalu) do Tomasza Wolskiego, reżysera 
1970 (2020). Ten filmowy esej to 
połączenie archiwaliów i specjal-
nie stworzonej animacji, która 
przedstawia sposoby manipula-
cji komunistycznego aparatu wła-
dzy. Jury pod przewodnictwem 
Macieja Cuske uzasadniło werdykt 
słowami: „Film, który opowiada  
o historii, a jest wciąż aktualny 
i może przestrzec przed konse-
kwencjami tego, co się dzieje, gdy 
władza zapomina o podstawo-
wych potrzebach i prawach oby-
wateli”. Brązowy Zamek zdobył 
pochodzący z Azerbejdżanu Fariz 
Ahmedov za film Ostatni (2021) – 
poetycką historię ostatniego czło-
wieka żyjącego na wyspie Kurdili. 

W kategorii krótkiego metrażu zwyciężył 
Piach (2021) Bartosza Tryzny i Moniki Stpi-
czyńskiej. Groteskowa rejestracja dnia pracy 
trzech robotników drogowych, pięknie nakrę-
cona w czarno-białych kadrach. Kino z kate-
gorii „życiowe”, a gdzieś w tle jak w soczewce 
skupia się obraz współczesnej Polski. Drugą 
nagrodę otrzymał Andrei Kutsila, stały bywalec 
festiwalu, za wstrząsającą relację spod więzie-
nia w Mińsku – Mury (2020), gdzie po sfał-
szowanych wyborach prezydenckich w 2020 
roku setki osób do dziś w niepewności czeka 
na wyjście swoich bliskich. Z kolei Brązowy 
Zamek trafił w ręce Andrzeja Cichockiego, 
reżysera Trochę raju (2020) – obrazu pew-
nej śląskiej rodziny, który pokazuje, że pro-
ste życie może się czasem zbliżyć do poezji 
(dokument jest produkcją Studia Munka-
-SFP – przyp. red.)

W filmowej migawce podsumowującej 
Off Cinema pobrzmiewały głosy o potrzebie 
refleksji i zabierania głosu. Przez swą otwartość 
i stworzenie możliwości spotkania ze współ-
czesnym dokumentem, filmowcami, pisarzami 
czy aktywistami, poznański festiwal nie bał się 
tego głosu w dyskusji zabrać. Dlatego na otwar-
cie pokazano fenomenalny animowany film 
dokumentalny Przeżyć (2020) Jonasa Pohera 
Rasmussena, gdzie potrzeba poczucia własnej 
tożsamości łączy się z walką o wolność w Afga-
nistanie. Na zamknięcie natomiast zaprezen-
towano najnowsze dzieło mistrza Gianfranco 
Rosiego Notturno (2020) – portret Bliskiego 
Wschodu jako świata cyklicznych katastrof. 
Wnioski z obu filmów były tożsame: każdy 
ma takie samo prawo do życia. Paweł Łoziń-
ski zapytany przed kamerą podobnie sformu-
łowanym pytaniem-lejtmotywem jego filmu: 
„Jak żyć?”, odpowiedział: „Żyć”. 

Piotr Szczyszyk

Zuzanna Solakiewicz  
i Paweł Łoziński
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FESTIWALE W POLSCE OFF CINEMA – PLATYNOWY ZAMEK 

Piękne kino robiłeś już wcześniej. 
W twoich krótkometrażowych arcy-
dziełach, Kostce cukru (1986), Cyrku 
Skalskiego (1986) czy Byłem genera-
łem Wehrmachtu (1988), wyjątkowy 
temat zyskiwał równie wyjątkową 
oprawę wizualną.
Pamiętaj, że przez wiele lat byłem opera-
torem filmowym w wymagającej szkole 
formy, jaką była łódzka WFO. Uczyłem 
się fachu, asystując Kazimierzowi Musze. 
Bardzo wiele dała mi współpraca z Mar-
kiem Koterskim, zwłaszcza gdy krę-
ciliśmy Przyczyny narkomanii (1982), 
film zaplanowany w każdym szczególe, 
od wyboru miejsca i zakomponowania 
kadru, po rytm i wybrzmienie każdego 
zdania. Przy moich autorskich filmach 
także kombinowałem, by forma działała 
na emocje i wyobraźnię widza. Kiedy 
as polskiego myślistwa, pilot Stanisław 
Skalski, oglądał po raz pierwszy doku-
ment, który o nim zrobiłem, z wrażenia 
zacisnął mocno rękę na moim ramieniu. 
Poczułem równocześnie ból i satysfakcję, 
że znów jest w locie bojowym za sprawą 
mojego filmu. Jakby uniósł się z kina 
w przestworza. Umieściłem w Cyrku 
Skalskiego sekwencję ujęć nakręconych 
kamerą skierowaną na twarz pilota za 
sterami Zlina. Aparat filmował, jak zmie-
nia się jej wyraz podczas akrobatycznych 
zwrotów, przeciążeń, gdy pilot ucieka od 
świecącego prosto w oczy słońca. Wiele 
lat później filmowałem emocje, jakie dzi-
siejszym graczom dostarczają kompu-
terowe symulacje walk powietrznych. 
W Wirtualnej wojnie (2012) chciałem 
podpatrzyć narodziny nowego czło-
wieka, homo virtualis, jak przed ekra-
nem komputera zmienia się, jak „odla-
tuje” z bardzo zwyczajnej codzienności 
w emocjonujący świat z symulacji, gdzie 
może przemienić się w bohaterskiego 
pilota z kabiny myśliwskiego samolotu.

A jednak większość bohaterów two-
ich filmów to wojownicy mierzący się 
z życiem w sposób autentyczny i czę-
sto bardzo dramatyczny, jak okale-
czony żołnierz z Legii Cudzoziem-
skiej w Miałem przyjaciela (1996), 
światowy mistrz walk kick-boxer-
skich Marek Piotrowski z Wojownika 
(2007), były kryminalista, który oka-
zuje się czułym opiekunem niepełno-
sprawnych, czyli Robert z Born Dead 
(2004) i wreszcie ludzie zmagający 
się ze straszliwym uzależnieniem, 

pokazani w serialu dokumentalnym 
Ja, alkoholik (2003-2004).
Wszystkie te filmy były w jakiejś mie-
rze o oswajaniu się z lękiem, o czymś, 
co boli, co chciałbym zrozumieć. 
Chyba w ogóle taką rolę odgrywał film 
w moim życiu od dzieciństwa, kiedy 
zagrałem jako chłopiec w kilku fabu-
łach. Pomagał mi oswajać się ze świa-
tem. Po latach postanowiłem w szcze-
gólny sposób odnieść się do tamtych 
moich dziecięcych ról. Chciałem, żeby 
aktorzy grający kiedyś moich filmowych 
tatusiów, wystąpili w Jeszcze nie wieczór 
(2008), moim filmie fabularnym o sta-
rości. Udało się to tylko z Wieńczysła-
wem Glińskim, ojcem Romka, chłopca, 
którego zagrałem w Echu (1964) Stani-
sława Różewicza.

Najbardziej wstrząsający i niepoko-
jący z twoich filmów, Szczur w koro-
nie (2005), mówi o młodym wraż-
liwym człowieku, zniszczonym 
i pokonanym przez alkoholizm, 
ale to także obraz o dokumentali-
ście, który zmienia się z obserwatora 
w czynnego uczestnika walki o życie 

człowieka przed kamerą. Właśnie 
styl filmowania, kamera uczestni-
cząca, nabierają tu niemal dosłow-
nego znaczenia.
Byłem absolutnie przekonany, że wycią-
gnę Michała z tego bagna. Nie dopusz-
czałem myśli, że się nie uda, choć leka-
rze mówili: „to niemożliwe”. Jak może 
się nie udać, gdy tak bardzo chce się 
pomóc? Podczas kręcenia zdjęć znala-
złem się w paru sytuacjach, w których 
nie wiedziałem, co robić. Byłem prze-
rażony. Czułem się za Michała odpo-
wiedzialny do tego stopnia, że gotów 
byłem iść za nim, próbować mu pomóc, 
ryzykując własne zdrowie, spokój życia 

rodzinnego. Myślałem, że sam skończę 
na terapii… Za taki film płaci się dużą 
cenę. Poczułem wówczas, że moja droga 
w filmie dokumentalnym, jako reżysera, 
osiąga pewien kres.

W przypadku twoich dokumen-
tów zasadne jest postawienie pyta-
nia o terapeutyczny wymiar kina. 
Pomyślny los, jaki dzięki twojemu 
filmowi, a przede wszystkim twoim 
staraniom, stał się udziałem boha-
tera Born Dead, pokazuje, że doku-
mentalista może w całkiem kon-
kretny sposób odwrócić fatalne 
koleje czyjegoś losu. Ślady empatycz-
nego, serdecznego, przyglądania się 
światu, przybliżania go, niesienia 
wsparcia i pomocy, odnajduję czę-
sto w etiudach zrealizowanych pod 
twoimi skrzydłami w Szkole Wajdy 
i PWSFTviT w Łodzi. Nakręcona pod 
twoją opieką artystyczną Miłość bez-
warunkowa (2018) Rafała Łysaka, czy 
Family² Yifan Sun (2019), to dla mnie 
przykłady filmów „bławutowych”, 
z ducha i formy twojego kina.
Uczenie dokumentu to dla mnie inny 

sposób bycia dokumentalistą. Niedawno 
wróciłem z zagranicy, gdzie prowadzi-
łem warsztaty dla młodych białoruskich 
dokumentalistów. Rozmawialiśmy o ich 
projektach, które opowiadają o ludz-
kich dramatach rozgrywających się teraz 
w ich ojczyźnie. Powstaną z nich bar-
dzo moce i ważne filmy, nie tylko dla 
nich, ale także dla nas, dla Europy. A dla 
tych młodych ludzi stanowią chyba 
także rodzaj autoterapii. Znów poczu-
łem powiew siły dokumentu, który może 
zmieniać świat.

Rozmawiał  
Mikołaj Jazdon

W sobotę 23 października, 
podczas gali zamknię-
cia 25. Międzynarodo-
wego Festiwalu Fil-

mów Dokumentalnych Off Cinema 
w Poznaniu, odebrałeś nagrodę spe-
cjalną, Platynowy Zamek, za twoje 
dokumenty, które zmieniły i zmie-
niają nasze podejście do ludzi pora-
nionych, odrzucanych, budzących lęk 
swoją innością. Niezwykłe jest to, jak 
zawsze potrafiłeś swoją kamerą odsło-
nić piękno i dobro w drugim czło-
wieku, tam gdzie często się go nie spo-
dziewamy. Który z tych filmów jest dla 
ciebie najważniejszy?
Nienormalni (1990) to film, za sprawą 
którego stałem się lepszym człowie-
kiem. Od czasu jego realizacji wyostrzyła 
mi się uwaga na sprawy dotąd mijane 
obojętnie. Zacząłem po prostu więcej 
widzieć. Zresztą, realizując film o mło-
dych ludziach z zespołem Downa, wkro-
czyłem na teren dotąd nieznany naszemu 
kinu dokumentalnemu. Impulsem do 
jego nakręcenia było spotkanie z tymi 
wspaniałymi ludźmi w jednym z ośrod-
ków socjalnych. Poczułem wówczas, 
że oto obok mnie istnieje świat, któ-
rego nie znamy i że bez poznania go 
nasza wrażliwość pozostanie uboższa 
o coś istotnego. Podczas dokumentacji 
odwiedziłem wiele szkół życia w Polsce. 
Spotkałem ludzi, którzy w prosty sposób 
mówili o tym, co jest naprawdę ważne 
w życiu. Wtedy i potem wielokrotnie 
widziałem skrępowanie, zawstydzenie, 
jakie wywoływali „nienormalni”, także 
wśród członków mojej ekipy filmowej. 
Dopiero w trakcie zdjęć, bliskich spo-
tkań, wszystko się zmieniało. Dokument 
i jego bohaterowie zrobili ogromne wra-
żenie poza Polską, szczególnie w Niem-
czech. Usłyszałem tam wówczas: „Może 
samochodów nie potraficie konstruować, 
ale robicie piękne filmy”.

TERAPEUTYCZNY 
WYMIAR KINA
Rozmowa z Jackiem Bławutem, 
laureatem nagrody Platynowy Zamek
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Moje filmy w znacznej mierze 
traktują o oswajaniu się z lękiem, 
o czymś, co boli, co chciałbym 
zrozumieć

Jacek Bławut
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Pełne merytorycznej wiedzy roz-
mowy z gośćmi, twórcami i eks-
pertami od lat interesują uczestni-
ków łódzkiej imprezy. Pierwszego 

dnia, po projekcji, odbyło się spotkanie 
z autorami Mojego wspaniałego życia – reży-
serem Łukaszem Grzegorzkiem i produ-
centką Natalią Grzegorzek, którzy wspólnie 
przyznali, że ten obraz jest ich najbardziej 
osobistym dziełem. „Znaczna część filmu 
oparta jest na moich wspomnieniach 
z młodości i pamięci o osobach obecnych 
w moim życiu. Produkcja Mojego wspa-
niałego życia była wyjątkową okazją do 
powrotu w rodzinne strony – do Nysy” – 
opowiadał Grzegorzek.

Tegoroczny, 12. Festiwal Krytyków Sztuki 
Filmowej Kamera Akcja trwał aż osiem 
dni i przyciągnął do Szkoły Filmowej 
w Łodzi oraz przed ekrany komputerów 
tysiące kinomanek i kinomanów.

KRYTYKÓW 
Z FILMOWCAMI 
DŁUGIE ROZMOWY

Najbardziej wyczekiwaną dyskusją tego-
rocznej Kamery Akcji było „Uszanowanko – 
o szacunku w branży filmowej”, której gośćmi 
byli reżyserka obsady Ewa Brodzka, koordy-
natorka scen intymnych Marta Łachacz oraz 
aktor Piotr Trojan. Goście wspólnie uznali, 
że pomocne w tym kontekście są psychologia 
i jej narzędzia. Rolę psychologii akcentowała 
Ewa Brodzka: „Podejście do każdego aktora 
powinno być indywidualne. Aktorzy w czasie 
prób zdjęciowych mają prawo powiedzieć, 
że ta rola nie jest dla nich”. Interesująca oka-
zała się także dyskusja o biopikach oraz ich 
popularności w kinie polskim. Goście (Jerzy 
Kapuściński – dyrektor artystyczny Studia 
Munka-SFP, Katarzyna Borowiecka – dzien-

nikarka i Kaja Krawczyk-Wnuk – scena-
rzystka) wspólnie uznali, że ogrom pojawia-
jących się filmów biograficznych związany 
jest z kulturą, w jakiej nie tylko Polska, ale 
także pozostałe kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej się obracają – zarówno widzo-
wie, jak i twórcy mają potrzebę ciągłego 
rozliczania się z przeszłością.

W ramach festiwalu można było obejrzeć 
Ucieczkę na srebrny glob i spotkać się z twór-
cami dokumentu. Reżyser Kuba Mikurda 
opowiadał o produkcji filmu: „Praca z archi-
waliami jest jak odpakowywanie prezentu 
na gwiazdkę. Nigdy nie wiadomo, co znaj-
dziemy po rozpakowaniu. Liczba materia-
łów, jakie udało się wydobyć z archiwów, 
była ogromna, ale spora część z nich musiała 
być odrzucona na etapie montażu, żeby film 
był spójny tonalnie i stylistycznie”. Doku-
ment przybliża nie tylko proces powstawania 
dzieła Na srebrnym globie, ale prezentuje rów-
nież złożoną postać Andrzeja Żuławskiego. 
Z kolei w ramach Masterclass z Odiem Hen-
dersonem i Michałem Oleszczykiem dowie-
dzieliśmy się wiele o pracy krytyków filmo-
wych. Dziennikarze zastanawiali się także 
nad tym, czy krytyka filmowa może stać się 
współcześnie pełnoprawną pracą. Podczas 
innego ważnego wydarzenia, czyli projekcji 
Aidy – najnowszego dzieła Jasmili Žbanić, 
autorki Grbavicy oraz Dla tych, co nie mogą 
mówić – uczestnicy warsztatów Akcja Edu-
kacja mogli posłuchać rozmowy z kopro-
ducentką filmu Ewą Puszczyńską (Zimna 
wojna, Zabij to i wyjedź z tego miasta).

Bohaterką najstarszej z sekcji FKA – „Fil-
moznawca-filmowiec” – była Anna Kazejak, 
której etiudy Puls, Jesteś tam, Kilka prostych 
słów przypomniał festiwal. Reżyserka przy-
znała podczas rozmowy: „Myślę, że jestem 
reżyserką emocji – to właśnie zaangażowa-
nie widza i przyjemność z oglądania stoją 
na pierwszym miejscu w moich filmach”.

Na zakończenie Kamery Akcji festiwalowe 
jury wyłoniło laureatów konkursów Krytyk 
Pisze (Marcin Prymas i Julia Palmowska), 
Krytyk Mówi (Jarosław Tokarski) oraz Mię-
dzynarodowego Konkursu Etiud i Anima-
cji (najlepsza etiuda – Hero Mileny Dut-
kowskiej, najlepsza animacja – Bestie wokół 
nas Natalii Durszewicz). Tegoroczna edy-
cja, wyjątkowo bogata w prestiżowe tytuły 
filmowe, dużą liczbę gości i różnorodność 
wydarzeń zarówno tych lokalnych – łódz-
kich, jak i ogólnopolskich, za sprawą hybry-
dowej wersji, dowodzi, że taka impreza jest 
niezbędna na polskiej mapie festiwalowej.

Marcin Radomski 

Ewa Brodzka i Kaja Klimek  
podczas dyskusji „Uszanowanko –  

o szacunku w branży filmowej”
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Połączyć dwa 
światy
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Z  Łukaszem Rondudą i Łukaszem Guttem  
rozmawia Anna Tatarska
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W szystkie nasze strachy to już kolejna 
wasza współpraca. Co się zmieniło, że 
tym razem w polu „reżyser” figuruje-
cie obaj?

Łukasz Ronduda: To nasz trzeci wspólny film. W tym przy-
padku współpraca na etapie zdjęć była zdecydowanie głębsza 
(we wcześniejszych projektach Łukasz Ronduda był reżyserem, 
a Łukasz Gutt autorem zdjęć – przyp. red.).
Łukasz Gutt: To wyszło organicznie z procesu i z charakteru 
tej współpracy. Te „nasze” filmy zawsze robiłem z dużą przy-
jemnością, traktowałem je bardziej osobiście. Obaj naturalnie 
weszliśmy w tę przestrzeń. Tak naprawdę chodzi o to, gdzie są 
podejmowane decyzje. My je podejmowaliśmy razem. Nie było 
założeń, wyszedł proces, który okazał się bardzo ciekawy. To 
zafunkcjonowało i mam nadzieję będzie funkcjonować dalej.

Performer i Serce miłości były skierowane do o wiele węż-
szej publiczności. Patrząc na Wszystkie nasze strachy, 
odnoszę wrażenie, że jako twórcy przechodzicie proces 
rozhermetyzowania.
Ł.R.: Nasza relacja opiera się na dużym zaufaniu artystycznym. 
To w przypadku tego typu filmów wyjątkowo istotne. Dla nas 
zawsze najważniejsza była jakość, robiliśmy rzeczy, które rze-
czywiście chcieliśmy zrobić, jakoś się w nich artystycznie zreali-
zować. 
Ł.G.: Trochę jakbyśmy mówili o małżeństwie...

To słucham uważnie, może się czegoś nauczę?
Ł.R.: Ja jestem kimś w rodzaju spiritus movens tych projektów, 
wynajduję tematy, artystów, konstruuję dyskurs, czuwam nad 
pracami scenariuszowymi, wybieram obsadę. Na etapie zdjęć 
nasza współpraca z Łukaszem jest dość instynktowna, mamy 
bardzo podobny gust, podobne wartości. Nadrzędna wartość to 

zrealizowanie dobrego, satysfakcjonującego nas filmu. Film jest 
naszym dowódcą. 
Ł.G.: Może to dobry moment, by opowiedzieć o genezie tej 
współpracy. Łukasz jest kuratorem, profesorem już nawet. 
Z kolei moja żona, Anka Niesterowicz, jest artystką. Robiliśmy 
wspólnie wideo-art, który znalazł się w kolekcji Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Warszawie. Mój ojciec też jest artystą, Łukasz 
napisał książkę o sztuce mojego taty. Ta sztuka jest wspólnym 
mianownikiem, który rozkodowuje język między nami. Nasz 
zasób wiedzy i doświadczenie są inne, ale działają na podob-
nym polu. Nasze projekty zmutowały, dla mnie to pozytywne 
zaskoczenie. Tak jak pani zauważyła, rozhermetyzowujemy się, 
w jakiś sposób ten język się uniwersalizuje, chcemy tego. Co nie 
znaczy, że zapomnimy, skąd przyszliśmy. Esencja zostanie na 
pewno. Podpis, charakter pisma. 

Jeden planuje ogród, drugi sadzi?
Ł.G.: Teraz coraz bardziej się to zaciera. W końcu Łukasz zro-
bił już trzeci film, więc ma w pewnym sensie „nabitą łapę”. Ja 
jestem coraz lepszy w szukaniu pomysłów, zaczynam mieć węch 
w tę stronę. Język się rozhermetyzowuje, a praca sprawia nam 
coraz większą przyjemność.
Ł.R.: To, co Łukasz powiedział o tej drodze, jest ważne. 
Myśmy spotkali się na gruncie tradycji sztuki awangardo-
wej, w momencie, kiedy byłem bardzo oddany sztuce nowo-
czesnej. Nie interesowałem się w ogóle, czy ma ona jakąś 
publiczność, czy to kogoś obchodzi, poza garstką wiernych 
wyznawców. Takie sekciarstwo, ale bardzo rozwijające pod 
kątem rozumienia i czucia sztuki. Później, jak zacząłem pracę 
w MSN, zacząłem jednak szukać tego kontaktu z publiczno-
ścią. To wtedy zdecydowałem się pójść do Szkoły Wajdy, aby 
zamiast wystaw artystom, zacząć robić o nich filmy. Pierwszy, 
Performer, wynikał z przyjaźni z Oskarem Dawickim. Chcia-

łem znaleźć nowe medium do opowiedzenia o sztuce tego 
artysty, które wyłamywałoby się z tych mediów, które ofero-
wało pole sztuki, czyli np. wystawy. Od Perfomera do Wszyst-
kich naszych strachów przeszedłem długą drogę. Zaczęło się 
od bardzo hermetycznego punktu, a skończyło w momen-
cie, w którym robimy film zdobywający Złote Lwy w Gdyni. 
Ta droga absolutnie nie wynikała z jakiejś kalkulacji. Nigdy 
nie myśleliśmy o nagrodach, uznaniu, po prostu szliśmy wła-
sną drogą. Udało nam się stworzyć coś bardzo oryginalnego 
i wynikającego z autentycznych sytuacji i potrzeb. Cieszymy 
się, że zostało to zauważone.
Ł.G.: Te projekty były osobiste. Nie miały dużych budżetów. 
To, że chcieliśmy robić filmy, było jedynym imperatywem. Tym 
bardziej Złote Lwy z Gdyni są wielkim, zupełnie niespodziewa-
nym wyróżnieniem. Zaskoczenie, bardzo miłe. 

Starannie dobrani współpracownicy wnoszą do projektu 
cenny punkt widzenia, emocjonalną wrażliwość. Na ile 
istotny jest dla was kształt ekipy filmowej?
Ł.G.: Film – to należy powtarzać – jest dziełem zbiorowym. Bar-
dzo dużo zależy od członków ekipy i od każdego współtwórcy, 
bo każdy coś wnosi. Tutaj niezwykle dużo wniósł Kuba Kosma, 
producent, z którym pracujemy od dawna. Scenografka Asia 
Kaczyńska pracuje z nami od początku. Doszła do nas kostiumo-
grafka Kalina Lach, bardzo nam się podobała współpraca z nią. 
Ł.R.: Szczególnie ważną rolę pełnił w zespole Przemek Chru-
ścielewski, montażysta, który robił wcześniej Serce miłości. 
Współpracowaliśmy już na etapie scenariusza. Również sce-
narzysta Michał Oleszczyk oraz scenarzystka i producentka 
Katarzyna Sarnowska bardzo wzbogacili nasz zespół. Wszyst-
kie wymienione osoby rozumiały specyfikę tych projektów, 
gdzie najważniejszym materiałem jest prawdziwe życie artystów 
i przerabianie go na fabułę. Wydaje się, że stworzyliśmy zespół, 

który wierzył w ten film, mimo iż cały czas było dużo niewia-
domych. Czuć było w ich pracy wzajemną czułość i zaanga-
żowanie w kwestie artystyczne. Mieliśmy poczucie, że wspól-
nie robimy coś istotnego, ważnego. Trzeba podkreślić też rolę 
Dawida Nickela, reżysera obsady. Wspaniale się z nim współ-
pracowało. Znaleźliśmy dzięki niemu znakomitych młodych 
debiutantów – w roli Jagody Agatę Łabno, Oskara Rybaczka 
jako Olka, Wiktorię Kruszczyńską jako Basię, dziewczynę 
Jagody. 

W jednej ze scen pojawia się organizacja nawiązująca do 
Wiary i Tęczy.
Ł.R.: Filmowa Tęcza Chrystusa była wzorowana na grupie 
Wiara i Tęcza, składającej się z wierzących osób LGBT+. Bardzo 
dużo z nimi konsultowaliśmy. Właściwie ten film jest o nich, 
o ich trudnej sytuacji. Z jednej strony ze względu na swoją 
wiarę są wykluczani z liberalnych środowisk LGBT+, z drugiej 
ze względu na swoją orientację psychoseksualną są wykluczani 
przez środowiska konserwatywne.

Przy każdym waszym filmie inaczej wyglądała kwestia 
scenariusza. 
Ł.R.: Performera pisałem razem z Maćkiem Sobieszczańskim, 
z kolei Serce miłości oddałem Robertowi Bolesto, zaufałem 
jego wizji. W przypadku tego projektu był powrót do począt-
ków i ciekawy zespół: Michał Oleszczyk wniósł swoje doświad-
czenie bycia osobą LGBT+ zaangażowaną w chrześcijaństwo, 
Kaśka Sarnowska miała doświadczenie w pisaniu filmów gatun-
kowych. Do pewnego momentu projekt był otwarty i każdy 
mógł wpłynąć na jego kształt swoją twórczością, kreatywnością. 
Tak też widzę siebie – jako osobę, która jest w stanie rozbudzić 
w ludziach kreatywność i pociągnąć ich za sobą w określoną 
stronę. To dla mnie istotna cecha reżyserska.

WYWIAD NUMERU
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Wszystkie nasze strachy,  
reż. Łukasz Ronduda,  
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Wspólny mianownik waszych filmów to rodzaj eksplora-
cji stanu umysłu artysty, jakiegoś artystycznego momentu, 
który jest trudny do uchwycenia i bardzo specyficzny. 
Daniel Rycharski jest na tle innych artystów osobą wyjąt-
kową. Bardzo spójną. W sferze polskiej widzialności bez-
precedensową. Bezpośrednią i szczerą w swojej pracy 
i byciu. To było ułatwienie?
Ł.G.: Daniel jest nieprawdopodobnie wdzięcznym bohaterem, 
aż nierealnym. Paradoksalnym.
Ł.R.: Superbohater amerykański.
Ł.G.: Jest szalenie autentyczny we wszystkim, co robi. Myślę, że 
dlatego ten film wydaje się mniej hermetyczny, bo bohater ma 
w sobie dużo emocji. Nie mówię, że inni bohaterowie ich nie 
mieli, przy Sercu... było ich oczywiście wiele. Ale tu mówimy 
o czymś, co nie jest tajemnicze, nieprzeniknione, wymagające 
innego języka. Daniel to wymarzony bohater. A poza tym fanta-
styczny człowiek, który nam imponuje.
Ł.R.: Jest niezwykłą osobą, dzięki współpracy z którą staliśmy 
się lepszymi ludźmi. Oczywiście zaintrygował nas tym swoim 
paradoksalnym położeniem. To paradoks tylko z dystansu, bo 
jak podchodzisz do niego, to te wszystkie elementy jego tożsa-
mości płynnie grają. Wtedy dociera do ciebie, że to świat, który 
każe te elementy rozdzielać, jest paradoksalny. My zawsze bra-
liśmy stronę bohatera. Trudność w przypadku tego projektu 
polegała na tym, że opowiadaliśmy o mocnych ideach – jak 
chrześcijaństwo, emancypacja osób LGBT+ – przez ludzi czę-
sto ujmowanych w sposób schematyczny, upraszczający rze-
czywistość. Mieliśmy prawdziwego człowieka i staraliśmy się 
brać z niego jak najwięcej, żeby pokazać, jak te idee działają na 
poziomie prawdziwego życia. Obserwacja jego była fascynująca. 
Jednocześnie staraliśmy się znaleźć jakieś elementy na poziomie 
fikcji, żeby tę prawdę rzeczywistości zsyntetyzować. Film oparty 
na prawdziwym życiu zawsze jest pewną syntezą, interpretacją. 
Daniel Rycharski też się tego nauczył w toku pracy nad filmem. 
Początkowo trudno było mu się zdystansować do swojej repre-
zentacji filmowej, ale stopniowo nauczył się, że ten stworzony 
w scenariuszu Daniel to odrębny wobec niego byt, ale zarazem 
reprezentuje go na jakimś głębszym poziomie. Aby podkreślić 
to pojawienie się nowego bytu, zdecydowaliśmy się przefarbo-
wać Dawida Ogrodnika na blond. 

Stworzenie dobrej relacji na tej płaszczyźnie wymagało 
taktownych negocjacji?
Ł.R.: Ten proces, łącznie z pisaniem scenariusza, trwał cztery 
lata. W tym czasie Daniel nauczył się specyfiki tworzenia filmu. 
Zrozumiał, że chcieliśmy się skupić na najważniejszych rze-
czach: syntezie jego idei i tożsamości, jego walki, a nie odwzo-
rowywać je jeden do jednego. Chodziło o to, żeby ta opowieść 
o Danielu zyskała walor filmowy. To pozwoliło nam np. poka-
zać zupełnie inną wieś. Wieś, w której mieszka Rycharski, była 
budowana na prawie niemieckim, wzdłuż drogi są domy. A my 
chcieliśmy mieć wieś bardziej filmową, jak z westernu. Na 
Suwalszczyźnie znaleźliśmy taką, gdzie domy były porozrzu-
cane jak na prerii. Bohater się między nimi porusza na motocy-
klu jak na rumaku.
Ł.G.: Tak, to był świadomy ruch. Jak myślę, co jeszcze różni 
tę postać od tych z poprzednich filmów, to mam poczucie, że 
poprzednio mieliśmy bohatera i jego wewnętrzną walkę, jakieś 
hermetyczne dla „zwykłego” widza zmagania. Tutaj mamy sytu-

ację: bohater versus świat. Bardzo archetypiczny temat. Mamy 
do czynienia z czymś niezwykle flagowym, plakatowym wręcz.
Ł.R.: Nasz poprzedni film, Serce miłości, polegał na usunięciu 
świata zewnętrznego. To była opowieść o narcyzmie, o tym, że ci 
bohaterowie nie są w stanie wyjść poza własną tożsamość, bańkę, 
w której są zanurzeni. Nie są w stanie pokochać nikogo, kto 
jest inny niż oni. Strachy... są właśnie o inności, o prawdziwym 
otwarciu się na inność. O inności, która może nam zagrozić, ale 
i może nas wzbogacić. I tak jak Łukasz powiedział, znajdziemy 
tu ten konflikt ze światem. Jest to też związane z dwoma różnymi 

Udało nam się 
stworzyć coś 
oryginalnego, 
wynikającego 
z autentycznych 
potrzeb. Cieszymy 
się, że nie okazało się 
to zbyt hermetyczne, 
tylko zostało 
zauważone

Justyna Wasilewska  
i Jacek Poniedziałek  
w filmie Serce miłości,  
reż. Łukasz Ronduda
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Agata Buzek  
w filmie Performer,  
reż. Łukasz Ronduda

momentami, gdy robiliśmy nasze filmy. Tamte powstawały, gdy 
było względnie liberalnie, mogliśmy się narcystycznie rozpłynąć 
w tym status quo. Ten obraz, zrobiony obecnie, dotyczy mie-
rzenia się ze światem, który wydaje się nam groźny. Opowiada 
o oscylacji pomiędzy dwiema rzeczywistościami, pomiędzy któ-
rymi znajduje się bohater. Z perspektywy tej, w której jest on 
zanurzony, to realizm, a druga strona wydaje się zdeformowana, 
lekko groteskowa. Z drugiej strony perspektywa jest odwrotna. 
Ł.G.: Co najciekawsze, bohater nie przynależy do żadnej z nich. 
On się nie mieści w ramach żadnego z tych punktów widzenia. 
Dlatego to jest tak atrakcyjne i fascynujące. Ten bohater gdzieś 
sam nas zaczyna prowadzić. 

Jak w postaci Daniela odnajdywał się Dawid Ogrodnik?
Ł.G.: W Dawidzie urodził się jakiś kolejny Daniel Rycharski. To 
też jest niesamowite – obserwować, jak to się po prostu wyda-
rza, nagle.
Ł.R.: Dawid bardzo ujął nas w kontekście swojej wiary, poprzez 
którą skomunikował się z wiarą Daniela. To było ważne, bo od 
początku chcieliśmy się odnieść do gatunku, jakim jest film 
religijny. Wiedzieliśmy, że dużym wyzwaniem w tym obrazie 
będzie reprezentacja wiary, relacji człowieka do Boga, Kościoła, 
w ogóle opowiedzenia o człowieku wierzącym, jego rytuałach 
i doświadczeniach. Baliśmy się. Jak to zrobić, żeby nie było pre-
tensjonalnie? Żeby wyjść poza klisze typu, że ktoś modli się 
i rozmawia z krzyżem: „Boże, co mam zrobić?”. Dlatego posta-
nowiliśmy wiarę potraktować bardzo poważnie i nie bać się 
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takich dużych pojęć. Film otwiera scena chrześcijańskiego rytu-
ału zaśnięcia w Duchu Świętym. Pokazujemy bohaterów, którzy 
przeżywają coś niezwykłego, fascynującego. Nie opowiadamy 
o religii ironicznie, z dystansu, tylko serio. To jest też zgodne 
z logiką sztuki bohatera. On wynajduje nowe media, np. per-
formatywne, akcyjne – dla religii. Stara się odświeżyć wielo-
wiekową tradycję chrześcijańską. Uważa, że sztuka współcze-
sna jest szansą na duchową odnowę w Kościele. Staraliśmy się 
powtórzyć jego wysiłek na poziomie opowiadania filmowego, 
znajdując pewne odświeżające reprezentacje rytuałów. 

To podchwytliwa misja, biorąc pod uwagę, że częścią fil-
mowej opowieści jest również to, że Kościół Daniela 
nie rozumie, rzuca mu kłody pod nogi, czasami czyni 
wymierną krzywdę. 
Ł.R.: Ważne było dla nas odejście od takich krytycznych inter-
pretacji, jak to było w przypadku Kleru czy Twarzy. Ale zara-
zem nie chcieliśmy przyjmować postawy apologetycznej, jak 
w filmie Popiełuszko. Wolność jest w nas. To była delikatna 
praca z mocnymi symbolami. Opierając się na prawdziwych 
historiach i postaciach z Kościoła, czerpanych głównie z grupy 
Wiara i Tęcza, staraliśmy się znaleźć nowe ujęcie tego tematu 
i nie popadać w schematy.
Ł.G.: Pamiętam jedną próbę z Dawidem – trochę przymiarki, 
trochę próby kamerowe, sprawdzanie, jak aktor się czuje 
w kostiumie. Pomyślałem, żeby wypróbować scenę modlitwy. 
To wcale nie jest takie proste – znaleźć odpowiednią formę eks-
presji aktorskiej, czy sposób filmowego pokazania. Na tych pró-
bach wykluło się coś, co sprawdziło się potem na planie.

Łapię się na tym, że jako ateistka czasami mam w sobie 
jakiś rodzaj pogardy dla rytuałów religijnych. W tym fil-

WYWIAD NUMERU

mie one mnie wzruszały. Jak wyszłam z kina, pomyśla-
łam sobie, że to poetycki obraz w najlepszym sensie, bo 
potrafi pokazać religijność komuś takiemu jak ja, wytłu-
maczyć, dlaczego jest ona istotna. Myślę, że potrafi też 
w ten sposób przedstawić homoseksualność bohatera 
komuś o bardzo konserwatywnych poglądach. Pokazać, 
że to się nie kłóci, że może być częścią jednej całości. 
Ł.G.: Dla mnie to doświadczenie wiązało się także z naucze-
niem się tego „innego” świata. Nie jest to dla mnie świat oczy-
wisty, najbliższy – mówię o religijności i wierze. Tu z kolei, 
wracając do Rycharskiego, pomogło nam, że dzięki niemu 
nie szliśmy dookoła, tylko sięgnęliśmy od wewnątrz. To było 
ważne doświadczenie. À propos homoseksualności boha-
tera, to mam nadzieję, że tak jak mówisz, po drugiej stronie są 
ludzie, których dystans kulturowy może zostać przełamany. 
Ł.R.: To, co było tak uwodzące w propozycji Daniela, i stało 
się zasadą, której się trzymaliśmy w filmie, to, że on mówił 
o emancypacji osób LGBT+, posługując się językiem Biblii, 
cytatami i metaforami głęboko chrześcijańskimi. Sięgał 
do źródłowego, zdecydowanie humanistycznego przekazu 
o miłości bliźniego. Po tym, jak ginie jego przyjaciółka, fil-
mowy Daniel zamiast zadzwonić na policję, jakoś wyżyć się na 
oprawcach, idzie do nich z miłością, z przebaczeniem. Mówi: 
„Pójdźmy razem na drogę krzyżową”. Proponuje tę drogę 
krzyżową, bo ma koncepcję, że Jagoda była Chrystusem. Bo 
Chrystus jest miłością do najsłabszych. Chrystusem zawsze 
jest ktoś najbardziej sponiewierany. Chrystus zawsze stawał po 
stronie wykluczonych, a takimi osobami są nastolatki LGBT+, 
które na wsi są w szczególnie trudnej sytuacji. I Chrystus jest 
z nimi. Daniel stara się sięgać do radykalnej idei chrześcijań-
skiej, która jest de facto bardzo humanistyczna i związana 
z ideami praw człowieka, które wszyscy respektujemy. To był 

niełatwy moment przy pisaniu scenariusza, konflikt trudno 
wyczuwalny dla ludzi, którzy nie wierzą. 

Nieobecną, ale ważną bohaterką filmu jest Jagoda.
Ł.G.: Uświadomiliśmy sobie chwilę przed zdjęciami, że brakuje 
nam jej na poziomie tekstu. Postanowiliśmy więc, że niektóre 
sekwencje będą realizowane w jej kontekście. Była stale brana 
pod uwagę, sygnalizowana – czy to przez obecność jej bluzy, czy 
partnerki.
Ł.R.: Jagoda jest obecna w całym filmie, tylko niekoniecznie 
fizycznie. W ten sposób myśleliśmy o tej postaci. Na przykład 
Dawid Ogrodnik tak grał sceny z krzyżem, jakby to była Jagoda. 
Jakby była to jakaś obecność.

Trudno oderwać premierę Wszystkich naszych strachów od 
tego, co dzieje się wokół, w Polsce.
Ł.G.: Okoliczności się zintensyfikowały à propos stosunku do 
społeczności LGBT+. To na pewno na nas wpłynęło. Na to, że 
poszliśmy tą drogą, a nie inną. 

Dyskryminacja nie jest już problemem, którego mieszka-
niec Warszawy może nie dostrzegać. Jest ona odczuwalna 
nawet w dużych miastach. Teraz to sprawa wszystkich. 
Z historii artysty-geja mieszkającego na wsi zrobiła się 
uniwersalna opowieść...
Ł.R.: Pracując nad filmem, mieliśmy taką ideę, że to ma być 
film-dialog. Takie osoby jak Daniel mogą być mostem, mogą 
połączyć te światy. Teraz dochodzimy do momentu premiery 
i widzimy, że to porozumienie jest coraz trudniejsze. Wszyscy 
są pozamykani w swoich strefach komfortu. Ale wciąż wie-
rzymy, że ten obraz stanie się miejscem spotkania, bo rozpacz-
liwie podobnych miejsc brakuje. Bardzo na to liczymy. 

Bohater „Wszystkich 
naszych strachów” stara 
się sięgać do radykalnej 
idei chrześcijańskiej, 
która jest de facto 
bardzo humanistyczna  
i związana z ideami 
praw człowieka, które 
wszyscy respektujemy

Ł.G: Choć obecna sytuacja na granicy zaprzecza ideom chrze-
ścijaństwa. To jest ewidentne. 
Ł.R.: To jest tak, jak w naszym filmie. Ci ludzie nie chcą się 
odnowić duchowo.
Ł.G.: Staraliśmy się mówić językiem, który ma empatię do 
wszystkich. Mam nadzieję, że film obejrzy nie tylko „bańka”. 
Nie wiem, czy to się uda, to wszystko jest jakąś alchemią. Plakat 
mamy bardzo sugestywny.

Powiedziałabym, że nieco kiczowaty. Ale z drugiej strony nie-
wielu poza bańką warszawską wie, kim jest Daniel Rycharski. 
Więc może Dawid Ogrodnik na plakacie z krzyżem, owinię-
tym w jakieś dziwne szmaty, z tęczą w tle, to jest sposób... 
Ł.G.: To trochę taki język jak z kościelnych folderów, fragmen-
tów katechizmu – tam są podobne ilustracje. Jak to zobaczyłem, 
to się uśmiałem. Pytanie następujące: czy film w ogóle do tych 
parafii na prowincji dotrze?

Najlepsze, i mówię to bez cienia ironii, byłyby pokazy 
w kołach gospodyń wiejskich.
ŁG.: Mamy poumawiane takie pokazy. Dwie prapremiery: 
w Sierpcu, z okolic którego pochodzi Daniel, i w Puńsku, gdzie 
realizowaliśmy film. 
Ł.R.: W miasteczku ludzie się chwalą, że będzie projekcja 
w grudniu, już zamówili film...
Ł.G.: Trzymamy kciuki, żeby Strachy... dotarły jak najgłębiej. 
Mam na myśli polską prowincję, wsie. Ale to jest ta alchemia. 
Nigdy nie wiadomo, jak film zaskoczy. Zobaczymy...

To ja wam życzę tego, co Kuba Kosma w przemówie-
niu z gdyńskiej gali zamknięcia: żeby ten film wylądował 
w ramówce TVP i żeby mogła go obejrzeć cała Polska.

Maria Maj i Łukasz Ronduda 
 na planie filmu Wszystkie 
nasze strachy, reż. Łukasz 

Ronduda, Łukasz Gutt

Łukasz Gutt i Dawid Ogrodnik 
na planie filmu Wszystkie 
nasze strachy, reż. Łukasz 
Ronduda, Łukasz Gutt
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KINO 
W PAJĘCZYNIE 
ALGORYTMÓW

Algorytm – to hasło, które obrosło 
wieloma mitami. Algorytmy 

bywają demonizowane i zdają 
się nieuchwytne. To coś „poza 

nami”, „cyfrowy byt”, który śledzi 
i analizuje nasze ruchy w sieci,  
wie o nas więcej niż my sami. 

I mówi nam, co mamy oglądać…

Dagmara Romanowska
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Wbrew pozorom algorytm 
nie jest wynalazkiem Mar-
ka Zuckerberga. „Encyklo-
pedia PWN online” definiuje 

pojęcie krótko: „Algorytm – przepis postę-
powania prowadzący do rozwiązania usta-
lonego problemu, określający ciąg czynno-
ści elementarnych, które należy w tym celu 
wykonać”. I dalej: „Algorytm może zawierać 
definicje obiektów (danych), na których te 
czynności są przeprowadzane; wykonawcą 
algorytmu może być człowiek lub urządze-
nie automatyczne (np. komputer) zdolne do 
wykonywania poleceń w odpowiedzi na sy-
gnały reprezentujące te polecenia”.

Jeszcze prościej pojęcie wyjaśnia prof. Mi-
rosław Filiciak z Uniwersytetu SWPS, kultu-
roznawca i medioznawca. „Algorytm to nic 
innego jak ustalone sekwencje działań, które 
doprowadzają do założonego celu. Przykła-
dem algorytmu niezwiązanego z kompute-
rami jest np. przepis na szarlotkę” – mówi.

Historia terminu sięga IX wieku i odnosi się 
do zlatynizowanej formy nazwiska uczonego 
arabskiego Al-Chuwarizmi (łac. Algorismus, 
Algorithmus). Matematycy i informatycy 
o algorytmach mogą rozprawiać godzina-
mi, klasyfikować je, badać, tworzyć. Zresztą 
i inne dziedziny nauki coraz częściej się ni-
mi interesują: bioinformatyka, programowa-
nie DNA… Owszem, brzmi to jak wyrwane 
z science fiction lub horroru. Ale algorytm 
to przede wszystkim narzędzie. 

ALGORYTMY W ZALEWIE 
TREŚCI
„Algorytmy przypominają nam o rachun-
kach. Wykorzystywane są niemal wszędzie” – 
komentuje Marcin Kamiński, kierownik 
oferty w Polsat Box, od lat zajmujący się plat-
formami VOD i obecnością kina w obiegu 
cyfrowym. „Powtarzamy, że żyjemy w erze 
informacji. Jest jej tak dużo, że ktoś musi ją 
porządkować. Często robią to algorytmy” – 
dodaje Mirosław Filiciak. W odniesieniu do 
kultury badacz zauważa: „Coraz większa 
część naszej »diety« medialnej i audiowi-
zualnej bazuje na odbiorze treści na osobi-
stych urządzeniach cyfrowych, nie w kinie 
czy sali koncertowej. Algorytmy pomaga-
ją nam poruszać się w tym świecie. Wśród 
nadmiaru podsuwają rekomendacje, prze-
widują, co może się nam spodobać na pod-
stawie tego, co już oglądaliśmy”.

CO WIEDZĄ O NAS 
ALGORYTMY?
„W sieci wszystko można policzyć: w ja-
ki sposób widz loguje się do serwisu, co 

dolarów [dane „Fortune Business  Insights”]. 
Warto wspomnieć, że Netflix stopniowo 
dywersyfikuje swoją ofertę rozrywkową. 
Pod koniec sierpnia korporacja ogłosi-
ła, że polscy subskrybenci mogą testować 
dwie sygnowane przez firmę gry mobilne 
na system Android: Stranger Things 1984 
i Stranger Things 3 [twitter.com/NetflixPL/
status/1430895506427764762?s=20]. 

ALGORYTM JAKO ORĘŻE 
PROMOCJI
Systemy rekomendacji to nie jedyne miejsce, 
gdzie algorytm bywa pomocny. Jest również 
potężnym narzędziem w promocji: zarów-
no na platformach VOD, jak i poza nimi. 
„Algorytmy lawirujące pośród baz danych 
i wyszukujące użytkowników o zaintereso-
waniach bliskich naszym docelowym od-
biorcom, sprawiają, że nasze kampanie są 
bardziej precyzyjne i skuteczne” – mówi 
Joanna Solecka, szefowa Alphapanda War-
saw, ekspertka ds. marketingu filmowego. 
Alphapanda specjalizuje się w kampaniach 
w mediach społecznościowych dla branży 
filmowej – od projektów niskobudżetowych, 
artystycznych, jak animacje (np. Jeszcze 
dzień życia, Flee), dokumenty (Lekcja mi-
łości, Ściana cieni), po fabuły i superpro-
dukcje (25 lat niewinności. Sprawa Tomka 
Komendy, Bohemian Rhapsody, Joker) oraz 
wydarzenia (Europejska Nagroda Filmowa).

Jednym z podstawowych narzędzi, o któ-
rych opowiada Joanna Solecka są tzw. kam-
panie sponsorowane, pozwalające na pre-
cyzyjne określenie grupy odbiorców. „Dla 
kina i wydarzeń filmowych Facebook i In-
stagram, wbrew pogłoskom o ich słabnącej 
sile, mają ciągle znaczenie kluczowe” – pod-
kreśla Joanna Solecka. Zauważa, że inwe-
stycja w kampanie sponsorowane rzadko 
jest do uniknięcia. – „Nawet jeżeli profil 
filmu czy wydarzenia ma wielu obserwa-
torów, to bez tzw. treści sponsorowanych 
posty obejrzy tylko około 5 proc. z nich. 
Tak duże ograniczenia dla fanpage’y nanosi 
Facebook – trzy lata temu przeniósł akcent 
na konta indywidualne, co skomplikowało 
i podrożyło pracę z brandami, a takimi są 
profile filmowe”. Chyba że internauci sami 
będą je dalej podawać, budując zasięgi or-
ganiczne, bardzo przez algorytmy lubiane, 
ale o tym za chwilę. 

Powodzenie kampanii zależy oczywiście 
od określenia i realnej oceny najmocniej-
szych punktów sprzedażowych produkcji, 
a także poznania grupy docelowej. „Przygo-
towując promocję dokumentu Ściana cieni 
Elizy Kubarskiej w Szwajcarii, zakładaliśmy, 

ogląda, jak długo, z jakiego regionu, z ja-
kiej przeglądarki, na jakim łączu, ekranie, 
w jakich godzinach. Zbiór tych danych 
jest nieskończenie długi i otwiera olbrzy-
mią przestrzeń dla analizy i późniejszego 
wykorzystania do promocji i sprzedaży” – 
tłumaczy Marcin Kamiński. „Nie chodzi 
tylko o podpowiedzi zgodne z zaintereso-
waniami. Może się np. zdarzyć, że jest grupa 
użytkowników, którzy dysponują słabym 
łączem. Algorytm podsunie im tytuły, dla 
których ta przepustowość będzie wystar-
czająca” – podaje przykład.

Gdy mowa o algorytmach, natychmiast 
pojawiają się takie nazwy, jak Amazon, 
LinkedIn, Spotify, Instagram, YouTube i – 
oczywiście – Netflix. Potentat wyznacza 
standardy w tej dziedzinie, o czym świad-
czy ponad 213 mln subskrybentów na świe-
cie [dane za statista.com / trzeci kwartał 
2021]. „Systemem rekomendacji Netflix 
zainteresował się, gdy był jeszcze wysył-
kową wypożyczalnią DVD” – przypomi-
na Marcin Kamiński. Pierwszy algorytm 
Netflixa – Cinematch – powstał w 2000 
roku. Ten, który działa obecnie, funkcjo-
nuje pod hasłem Netflix Recommendation 
Engine (NRE). Według analityków rynku, 
przez podpowiadanie spersonalizowanych 
propozycji, generuje 80 proc. aktywności 
subskrybentów [dane za artykułem Rachel 
Meltzer z serwisu Lighthouselabs: „How 
Netflix utilizes data science” – „Jak Netflix 
wykorzystuje danologię”].

Sam Netflix zachowuje transparentność 
„użytkową”. Swoich odbiorców informuje: 
„Szacujemy prawdopodobieństwo, że da-
ny tytuł z naszego katalogu Ci się spodoba, 
opierając się na wielu czynnikach, takich 
jak: Twoje interakcje z naszym serwisem 
(jak historia oglądania i oceny przyznane 
innym tytułom), tytuły wybierane w naszym 
serwisie przez użytkowników o podobnym 
guście i preferencjach, oraz informacje o ty-
tułach, takie jak ich gatunek, kategorie, ak-
torzy, rok premiery itp.”. Pod uwagę brane są 
nie tylko „łapki w górę/dół”, ale i zmienne 
techniczne: „(…) poza tytułami obejrzanymi 
przez Ciebie w serwisie Netflix, pod uwagę 
bierzemy też: godziny, w których oglądasz 
materiały z serwisu Netflix, urządzenia, na 
których je oglądasz, oraz ilość czasu, jaki 
na to poświęcasz”. Gigant nie uwzględnia, 
przynajmniej oficjalnie, jedynie danych 
demograficznych (płeć, wiek).

Efekt? System dla każdego użytkownika 
buduje stronę „na miarę”. „Nasz system nie 
tylko wybiera, jakie tytuły mają się zna-
leźć w rzędach na stronie głównej serwisu 

Netflix, ale także określa miejsce każdego 
tytułu w danym rzędzie i ustala kolejność 
wyświetlania tych rzędów” [cyt. za help.
netflix.com/pl, hasło: „algorytm”].

A czy redaktor nie może po prostu ułożyć 
„ramówki”? „W przypadku dużych usług 
i globalnych graczy stosowanie algorytmów 
jest koniecznością” – odpowiada Marcin 
Kamiński. – „Mówimy o tysiącach tytu-
łów i – w przypadku Netflixa – ponad 190 
krajach. To plątanina lokalnych i indywi-
dualnych zainteresowań oraz regionalnych 
licencji. Żonglowanie tyloma danymi bez 
automatyzacji jest niemożliwe. Albo bardzo 
kosztowne. Netflix nie ma w Polsce swo-
jego biura, a jest u nas najpopularniejszą 
usługą VOD”. W Europie jesteśmy w pierw-
szej dziesiątce, jeżeli chodzi o liczbę sub-
skrybentów serwisu [dane za statista.com 
/ drugi kwartał 2021].

WALKA O CZAS WOLNY
W przypadku usług VOD przeciwko ukła-
daniu „ramówki” czy siatki premier (wzo-
rem dystrybucji kinowej), przemawiają 
też i inne argumenty. Harmonogramy nie 
korespondują już z oczekiwaniami i przy-
zwyczajeniami widzów w sieci.

„Netflix obliczył, że jeżeli w ciągu 90 se-
kund użytkownik nie dokona wyboru, co 
obejrzeć, to w ogóle nic nie obejrzy i opu-
ści serwis. Algorytm ma więc za zadanie 
przedstawić mu taką propozycję, która go 
zatrzyma. A że ilu odbiorców, tyle gustów, 
rodzi się potrzeba personalizacji” – wyja-
śnia Marcin Kamiński. Jeśli wierzyć donie-
sieniom medialnym na temat platformy, 
jej celem jest, żeby użytkownik decydował 
się w ciągu… 10 sekund. Te krótkie chwile 
wewnątrz firmy nazywa się „chwilą praw-
dy” – w „Wall Street Journal” piszą o tym 
Shalini Ramachandran i Joe Flint [artykuł 
pt. „At Netflix, Who Wins When It’s Holly-
wood vs. the Algorithm?” – „W Netfliksie, 
kto wygrywa w walce Hollywood kontra 
algorytm?”, publikacja 10.X.2018].

„Jedynym dziś dużym trendem w kulturze 
jest brak jednego dużego trendu. Powstały 
setki nisz i na poziomie ich obsługi to sytu-
acja bez precedensu” – zauważa Mirosław 
Filiciak. „A tak naprawdę nie jest ważne, 
co internauta obejrzy, ale czy zostanie na 
dłużej” – dodaje Marcin Kamiński. – „Plat-
formy VOD konkurują nie tylko między 
sobą. O wolny czas walczą z prawie rów-
nie silnym sektorem gier”.

W 2020 roku globalny rynek filmowy wart 
był 234,9 mld dolarów [dane Researchand- 
markets.com], a rynek gier – 203,12 mld 

Korporacje streamingowe posiadają 
bezprecedensowy w rozmiarach 
zbiór danych na nasz temat
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że skoncentrujemy się przede wszystkim na 
tematyce górskiej i sportach ekstremalnych. 
Szwajcaria – góry – wspinaczka. To wyda-
wało się naturalne. Badania wykazały jed-
nak, że lokalną społeczność interesuje też 
buddyzm (jeden z tematów filmu), który 
w analizie notowany był nawet wyżej niż 
wspinaczka i góry. Konieczna była korek-
ta strategii” – ekspertka przytacza jeden 
z przykładów. 

Promocja w mediach cyfrowych pozwala 
także na dokładną weryfikację jej skutecz-
ności. „Niekoniecznie jesteśmy w stanie do 
przodu przewidzieć wszystkie reakcje, ale 
obserwacja bieżących wyników kampanii 
jest pasjonująca i pozwala adaptować stra-
tegię do bieżących wydarzeń” – podkreśla 
Joanna Solecka. – „Na sukces nie ma jed-
nej recepty, ale każda kampania czegoś nas 
uczy, stawia nowe wyzwania. Zwłaszcza że 
media społecznościowe często zmieniają 
zasady. Kłopotliwe potrafi być przedsta-
wianie pewnych treści, które dla Face booka 
mają charakter treści wrażliwych. I to dla-
czego Facebook definiuje pewne treści ja-
ko wrażliwe, a niektóre nie, nie do końca 
jest też zawsze jasne. Niewinny pocałunek, 
temat zakonnic walczących o swoje prawa 
w Kościele, scena tańca potrafią wywołać 
facebookowego »cenzora«, też przecież 
będącego algorytmem”. 

JAK SZYĆ NA MIARĘ?
Sparowanie tytułów i odbiorców to dopie-
ro początek drogi. Konieczne jest dopro-
wadzenie do kliknięcia… Shalini Rama-
chandran i Joe Flint we wspomnianym już 
artykule „At Netflix, Who Wins When It’s 
Hollywood vs. the Algorithm?” przybliża-
ją toczące się wewnątrz korporacji deba-
ty między (upraszczając) „szkołą Doliny 
Krzemowej”, bazującą w swoich decyzjach 
na twardych statystykach, analizach i bada-
niach a „szkołą Hollywood”, skupioną na 
relacjach i doświadczeniu, intuicji. Wiele 
miejsca poświęcają wybranym technikom 
personalizującym, w tym pracy ze zdjęcia-
mi i zwiastunami.

Rola materiałów wizualnych w promo-
cji kina znana jest nie od dziś, ale w cy-
frowym świecie wkraczamy na nowy po-
ziom. Technologia pozwala m.in. na to, 
aby dopasowywać miniatury do sympatii 
odbiorcy. Rachel Meltzer podaje przykład 
serialu House of Cards, w którym grali Ro-
bin Wright i Kevin Spacey. Jeżeli ktoś lubił 
silne kobiety lub samą Wright, to właśnie 
jej zdjęcie mógł zobaczyć w serwisie. Jeże-
li kogoś bardziej interesowały produkcje 

Limit Marty Prus. „To była przyjemna nie-
spodzianka, kiedy w sieci nagle zrobiło się 
głośno o rosyjskojęzycznym filmie doku-
mentalnym nikomu wtedy nieznanej de-
biutantki z Polski. Tu zadziałało nazwisko 
głównej bohaterki – gimnastyczki Marga-
rity Mamun” – przybliża Joanna Solecka. 

ALGORYTM A PROCES 
TWÓRCZY
Odrębnym zagadnieniem, wymagającym 
być może osobnego omówienia, jest relacja 
między „algorytmizacją” filmowej rzeczy-
wistości a decyzjami artystycznymi i reali-
zacyjnymi. Platformy nigdy tak dużo nie 
produkowały jak dziś. Zamawiają niemal 
„hurtowo”, ale przecież nie wszystko. Które 
z pomysłów mają szansę na otrzymanie zie-
lonego światła? Czy tylko te, które wypadną 
dobrze w analizach, które zostaną „zaakcep-
towane” przez algorytmy i tabelkę Excela?
A może nadal ważna jest intuicja? Czy cho-
dzi o zaspokojenie potrzeb nisz? Póki co, 

polityczne, spiskowe – widział Spaceya. 
„Testowanie efektywności zdjęć dla wielu 
twórców jest czymś nowym” – Ramachan-
dran i Flint cytują anonimowo jednego 
z szefów Netflixa. – „Musimy im tłuma-
czyć, że spersonalizowany dobór kadrów 
potrafi przyciągnąć 10, 20, a nawet 35 proc. 
więcej odbiorców”. 

Autorzy z „Wall Street Journal” przywo-
łują jeszcze jeden przykład – serialu Grace 
i Frankie z Jane Fondą i Lily Tomlin w głów-
nych rolach. Chociaż wydawałoby się, że 
to pierwsza z aktorek będzie siłą napędo-
wą promocji, analizy pokazały, że „więcej 
subskrybentów wybierało serial, gdy na 
miniaturze w serwisie nie było Fondy”. Po 
wielu dyskusjach i w obawie przed reakcją 
gwiazdy, wykorzystano do miniatur obie 
panie, a pracownicy stwierdzili, że testy to 
nie wszystko i potrzebna jest ludzka ocena. 
Inaczej… W tym samym czasie „zespół pro-
duktowy odkrył też, że promocyjne zdję-
cie wibratora, który stanowi część fabuły 
serialu, też licznie ściąga kliki”. 

„Wybór fotosów to nie tylko wybór es-
tetyczny artysty, ale i właściwie dobrany 
kadr” – podpowiada Joanna Solecka. – „Naj-
lepiej sprawdzają się zdjęcia z ludźmi patrzą-
cymi nam prosto w oczy”. Tym, co w śro-
dowisku wirtualnym nie sprawdza się już 
tak dobrze jak w świecie analogowym jest 
plakat, chyba że ruchomy. „Plakat intere-
suje już tylko najwęższe grono internau-
tów, zaangażowanych kinomanów” – wy-
jaśnia ekspertka. – „Jeżeli chcemy dotrzeć 
do szerszej grupy, musimy sięgnąć po inny 
typ materiałów: gify, memy, klipy, krótkie 
sceny. Jeszcze innych materiałów potrzebuje 
prasa. Zawsze podstawą jest zrozumienie, 
do kogo się mówi”. 

W tym nowym wspaniałym świecie „kry-
zys” dotknął też zwiastuny. „Internauci nie 
mają tyle czasu i cierpliwości, żeby oglądać 
długi trailer. Minuta to dla nich aż nad-
to” – przyznaje Joanna Solecka. Począt-
kowo gigant streamingu w ogóle od tego 
typu zapowiedzi chciał odejść, uważając, 
że lepiej wewnątrz korporacji montować 
fragmenty pod upodobania widzów. Te 
ostatnie są kluczowe, ale sięgnięto jednak 
po pomoc specjalistów z hollywoodzkim 
know-how. Mniej lub bardziej klasyczne 
trailery promują też produkcje oryginal-
ne platform poza nimi.

NA POHYBEL 
ALGORYTMOM
Są też inne obszary, na których „analogo-
we” schematy postępowania, początko-

które już widzieliśmy. Zamiast nieznanego 
tytułu, dysponując chwilą czasu, wybie-
rzemy widziany kilka razy stary odcinek 
Przyjaciół czy Kronik Seinfelda” – stwier-
dza Marcin Kamiński.

„Kampanie sponsorowane to tylko jed-
no z narzędzi promocji. Nic tak jednak 
nie napędza kampanii, jak ruch organicz-
ny, wynikający sam z siebie. Jeżeli coś wy-
wołuje duże zaangażowanie odbiorców, to 
algorytmy to wychwytują” – przypomina 
Joanna Solecka. – „Co się klika, klikać bę-
dzie się jeszcze bardziej”. 

Ekspertka przywołuje ze swojego do-
świadczenia pracę nad kampanią 25 lat nie-
winności Jana Holoubka. – „Znany temat 
powodował, że ruch organiczny sam się 
nakręcał. Ten film uruchomił niesamowitą 
energię w internecie, wręcz niespotykaną. 
Praca bazowała na niemal codziennej roz-
mowie z widzami i kontroli tej komunika-
cji”. Drugim przykładem takiego sieciowego 
samograja okazał się dokument Over the 

TEMAT NUMERU

wo odrzucane przez cyfrowych gigantów, 
z czasem wróciły do łask, choć może już 
w innym charakterze (do promocji, budo-
wania prestiżu) lub w mniejszym zakre-
sie. Pod naciskiem festiwali (głośna de-
bata w Cannes), ale nie bez korzyści dla 
nich samych, produkcje Netflixa zaczęły 
odwiedzać kina. Ba, w 2020 roku Netflix 
kupił nawet kino – Egyptian Theatre w Los 
Angeles. Plakaty produkcji oryginalnych 
platformy zaczęły gościć na billboardach, 
dziennikarze uzyskują dostęp do talentów 
na „pressjunketach”. 

Szyte na miarę przez algorytmy stro-
ny główne platform – mają też miejsce na 
materiały ręcznie pozycjonowane: treści 
oryginalne i stare dobre hity. „Wiemy, że 
nowy sezon Stranger Things czy innego hi-
tu będzie mocno promowany w serwisie. 
Tak samo dziać się będzie ze sprawdzony-
mi produkcjami. Wojny platform o treści 
trwają w najlepsze, bo przecież wszyscy je-
steśmy trochę Mamoniami: lubimy rzeczy, 

Algorytmy 
mają nam 
pomóc 
odnaleźć się 
w świecie 
cyfrowym 
i w gąszczu 
informacji 

Over the Limit,  
reż. Marta Prus
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decyzje programowe Netflixa sprawdza-
ją się rzekomo znacznie lepiej, niż decy-
zje podejmowane np. w stacjach telewi-
zyjnych. Rachel Meltzer pisze o 93 proc. 
powodzenia dla wyborów serwisu wobec 
35 proc. szans na taki sukces dla telewizji, 
a na różnicę wpływa właśnie odmienny 
proces decyzyjny.

Inny aspekt to wybory stricte artystyczne. 
„Jeszcze House of Cards był serialem reali-
zowanym w sposób »telewizyjny«. Każdy 
sezon liczył po 13 odcinków. Treść układa-
na była tak, aby widz, który oglądał serial 
w tempie jednego odcinka na tydzień, mógł 
przypomnieć sobie, co działo się kilka od-
cinków wcześniej” – mówi Marcin Kamiń-
ski. „Ten model oglądania i realizowania 
odchodzi jednak do lamusa. Jeżeli domi-
nującym staje się model oglądania po kil-
ka odcinków, a nawet całych sezonów, nie 

ma już potrzeby, aby o pewnych treściach 
przypominać. W związku z tym nie trzeba 
w scenariuszu tracić na to czasu – ergo – 
można nakręcić odcinków 10. W budże-
cie to oszczędności w milionach dolarów. 
Można też inaczej dzielić sezony – mogą 
mieć np. 5 odcinków, a jak się spodobają, 
potem hucznie ogłaszać premierę następ-
nych, czego przykładem może być polski 
Kajko i Kokosz albo francusko-amerykań-
ski Lupin” – zauważa ekspert. Czy widz na 
tym traci? Niekoniecznie. 

Niczym nowym nie są też „bańki” reko-
mendacyjne, o których mówi się czasem 
w kontekście algorytmów z obawą – że 
ograniczają nasz dostęp do treści innych, 
spoza bezpośredniego kręgu naszych za-
interesowań. „Być może Netflix podej-
muje decyzję o tym, aby kręcić więcej 
filmów dla młodych dorosłych, bo to się 

OŚLEPIAJĄCA POKUSA
„Algorytmy pomagają nam odnaleźć się 
w gąszczu informacji i na tym humani-
stycznym, idealistycznym poziomie można 
powiedzieć, że wspierają indywidualizm – 
to ich »jasna« strona. Ale to, co wygodne, 
niekoniecznie musi być etyczne” – zauwa-
ża Mirosław Filiciak. „Wielkie korporacje 
streamingowe nie oddziałują na odbiorców 
tak jak Facebook, który potrafi zachwiać 
procesem demokratycznym, czy Insta-

gram, który wpływa na obniżenie 
samooceny przez nastolat-

ków. Znajdują się jednak 
w posiadaniu bezprece-
densowego w rozmia-
rach zbioru danych na 
nasz temat. Karmią nas 

swoistą ułudą. Oglądając 
filmy gdzieś w domu, nie 

myślimy, że ktoś nas pod-
gląda, a jednak to robi i bu-

duje gigantyczną bazę danych. 
Sądzimy, że ktoś zarabia na na-

szym abonamencie. Też, ale nie 
tylko” – wyjaśnia. 

„Pojawiają się zagrożenia mo-
nopolistyczne, a tradycyjny mar-

keting zaczyna przypominać eks-
peryment społeczny, którego efekty 

obserwowane są w czasie rzeczywi-
stym, na wielkich grupach populacyj-

nych” – kontynuuje naukowiec. Jedno-
cześnie zastrzega: „Nie chcę roztaczać 

opowieści o żelaznym wilku, którego 
musimy się bać, powinniśmy jednak 
czujniej patrzeć tym firmom na ręce, 
nie dawać się zwieść językowi korzyści 
i domagać transparentności, i możliwo-
ści świadomego podejmowania decyzji. 

Nie traktować technologii w kategorii 
cudu. Nie oddawać wszystkiego w rę-
ce informatyków i korporacyjnych rad 
nadzorczych”.

Mirosław Filiciak przypomina, że ja-
ko obywatele Unii Europejskiej jesteśmy 
w dość uprzywilejowanej pozycji. „RODO 
źle się kojarzy, ale ogranicza handel danymi, 
zwłaszcza wrażliwymi, i wprowadza nad 
nim pewną kontrolę” – tłumaczy. – „Prawo 
jednak ciągle pozostaje krok za rynkiem. 
A mówimy o korporacjach, których wycena 
kapitałowa jest jedną z największych w hi-
storii ludzkości, i które działają w obszarze 
nowych technologii. Nieustannie przyno-
szą nowe dla prawa wyzwania”. 

Wyzwaniem pozostaje również fizycz-
ność tego cyfrowego świata. „Przyzwy-
czajeni jesteśmy do mówienia o mitycz-
nych chmurach, zawieszonych w wir-
tualnej przestrzeni – to dla korporacji 
bardzo wygodne, bo przez to łatwo za-
pominamy o fizycznej infrastrukturze, 
serwerach, które zużywają coraz więcej 
prądu, często nie najczystszego, wytwa-
rzają gigantyczną ilość ciepła, chłodzone 
są wodą i zbudowane z wykorzystaniem 
pierwiastków ziem rzadkich. Rodzą się 
też pytania o to, kto ma płacić za utrzy-
manie oplatającej planetę infrastruktury, 
za przesył danych. O tej dyskusji przypo-
mniały ostatnie zakłócenia sieci w czasie 
premiery serialu Squid Game” – przypo-
mina Mirosław Filiciak. 

Zbawienie, wygoda, przekleństwo? Duch 
w maszynie czy maszyna pod (nie zawsze 
szlachetną, żeby wspomnieć o doniesie-
niach sygnalistki Frances Haugen) kon-
trolą człowieka? A może już bez niej, jak 
w Matriksie? 

25 lat niewinności.  
Sprawa Tomka

Komendy,  
reż. Jan Holoubek
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w danym momencie sprzedaje, ale prze-
cież dla kina nie jest to nowe zjawisko. 
A co robią wielkie wytwórnie np. z kinem 
o superbohaterach? Albo twórcy polskich 
komedii romantycznych?” – przypomina 
Marcin Kamiński. 

Kamińskiemu wtóruje Mirosław Filiciak: 
„Ludzie zawsze żyli w pewnego rodzaju 
bańkach, tylko teraz nabrały one global-
nego charakteru i zarządzane są przez kor-
poracje za pomocą komunikacji cyfrowej. 
Wcześniej rekomendacje uzyskiwaliśmy 
od znajomych, rodziców. Wpływ na na-
sze wybory miały klasa społeczna, wycho-
wanie, edukacja” – podkreśla naukowiec. 
Trochę śmieje się też z superinteligencji 
i nieomylności algorytmów: „Propozycje, 
które mi podrzucają, bywają tak bardzo 
odległe od moich zainteresowań, że to aż 
bawi”. Niepokoi go co innego. 



POLSKIE PREMIERY 

S kąd zainteresowanie tema-
tyką pierwszej wojny świa-
towej, w szczególności 
wybranym epizodem histo-

rii – atakiem bronią chemiczną pod 
Bolimowem w 1915 roku? Jak naro-
dził się pomysł na film?
To wielka historia odnaleziona za pro-
giem mojego rodzinnego domu. Nie 
mogłem pozostać wobec niej obo-
jętny. Wychowałem się w Bolimowie 
i mogę nazwać się lokalnym patriotą. 
Od małego przysłuchiwałem się opo-
wieściom o pierwszej wojnie światowej. 
Ten temat był poruszany w rozmowach, 
szczególnie z moim tatą, entuzjastą 
i znawcą historii, który zainspirował 
mnie do opowiedzenia historii bitwy pod 
Bolimowem. Już jako nastolatek wiedzia-
łem, że to wielkie wydarzenie zostało 
kompletnie zapomniane. Pierwsza wojna 
i broń chemiczna kojarzą się powszech-
nie z belgijskim Ypres. 22 kwietnia 1915 
roku, dokładnie miesiąc przed Bolimo-
wem, został tam przeprowadzony wiel-
koskalowy test w warunkach bojowych 
z użyciem chloru. Niemcy dostrzegli, że 
to bardzo skuteczna broń, tania, prosta 
i szybka w użyciu. I choć w Puszczy Boli-
mowskiej mogło zostać pochowanych, 
jak się szacuje, od 80 do 110 tys. żołnie-
rzy, to temat ten jest pomijany w pod-
ręcznikach historii światowej. Powodów 

pracy z kamerą. Na planie pracowało 
nawet 80-100 osób, a zaczęliśmy w trud-
nych warunkach, zimą, przy minus 15 
stopniach, od 5 rano do 22. Plan Obło-
ków… można porównać do pełnowymia-
rowego planu fabularnego.

Jak przebiegały prace nad filmem? 
Na początku wszystko odbywało się 
po omacku. Miałem pewną wizję, ale 
trzeba było być bardzo ostrożnym przy 
tym temacie. Mam wrażenie, że wojna 
to inny poziom świadomości, taki świat 
w świecie, inne zasady, myślenie. I to, co 
chyba najważniejsze, musiałem się trzy-
mać prawdy historycznej. Najtrudniejsze 
w tym wszystkim było tak poprowadzić 
historię, aby była ciekawa i wstrząsająca, 
a zarazem trzymająca się mocno faktów. 
Poznałem wielu wartościowych ludzi, 
którzy pracowali przy tym niezwykłym 
projekcie. Film otworzył mi głowę na to, 
aby patrzeć na świat pod innym kątem. 
Tak to chyba jest, że ważny okres z życia 
człowieka kształtuje charakter na nowo. 
Na początku myślałem, że ta historia jest 
ważna tylko dla mnie, teraz już wiem, że 
staje się ważna dla wielu. Międzynaro-
dowe festiwale, na których obraz zdobył 
szereg nagród, są tego dowodem: Lubu-
skie Lato Filmowe w Łagowie, „Czło-
wiek w Zagrożeniu” w Łodzi, Polish 
Film Festival in America w Chicago czy 
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nagroda główna dla filmu dokumental-
nego na walijskim Cardiff Internatio-
nal Film Festival, z której jest najbar-
dziej dumny. Nie mogę również pominąć 
światowej premiery filmu na festiwalu 
„Dwa Brzegi” u Grażyny Torbickiej, 
gdzie Obłoki… zostały wyjątkowo entu-
zjastycznie przyjęte.

W jakich archiwach odnalazł pan 
najwięcej materiałów?
Starałem się jak najbardziej gruntownie 
wykonać kwerendy. 90 proc. oryginalnych 
materiałów pochodzi z frontu wschod-
niego, głównie z 1915 roku. Przeszuki-
wałem archiwa europejskie, niemiec-
kie, brytyjskie i amerykańskie. Bardzo 
dużo materiałów znajdowało się w Natio-
nal Archives, m.in. godzinny materiał 
stworzony przez amerykańskiego kore-
spondenta wojennego, który podążał za 
Niemcami śladem frontu wschodniego. 
Zarejestrował odpoczynek żołnierzy, pozo-
rowane potyczki, toaletę, a jedna ze scen 
została nakręcona na dworcu kolejowym 
w Skierniewicach. Nie musiałem płacić za 
prawa autorskie, a jedynie za skan taśmy. 

Skąd udało się pozyskać środki na 
realizację filmu?
Film jest w 80 proc. finansowany z mojej 
kieszeni, dlatego też prace nad nim trwały 
tak długo, bo pięć lat. Wyprodukowałem 

go znacznie mniejszym sumptem, niż na 
ogół kosztują produkcje tego typu, ale to 
głównie dzięki pomocy wielu życzliwych 
osób, przyjaciół ze świata filmu i dalszych 
znajomych, którzy pracowali często za 
bardzo symboliczne pieniądze.

Proszę opowiedzieć o współpracow-
nikach – badaczach, konsultantach 
merytorycznych filmu.
Szczególnie pomógł mi Stanisław Kaliń-
ski, historyk, autor książki „Bolimów 
1915”, który mnie wsparł jako ekspert 
merytoryczny, wystąpił także w filmie, 
udostępnił mnóstwo unikatowych foto-
grafii. Dr hab. Anna Zalewska, arche-
olog pracująca ze swoim zespołem przez 
4 lata w Puszczy Bolimowskiej przy pro-
jekcie „Archeologiczne przywracanie 
pamięci o wielkiej wojnie” pozwalała mi 
rejestrować swoje znaleziska na bieżąco. 
Swą wiedzą wsparł mnie dr inż. Maciej 
Śliwakowski, specjalista w dziedzinie 
środków trujących. Nie można też pomi-
nąć roli, jaką odegrał Wiesław Sokołow-
ski, poeta, autor archiwalnych nagrań 
ostatnich świadków, które rejestrował 
w latach 70. i 80. Poznałem go, kiedy 
miałem gotowy scenariusz i musiałem 
wywrócić wszystko do góry nogami. Pan 
Wiesław stał się duszą tego filmu, prze-
kaźnikiem między historią a emocjami, 
uświadomił mi również, że na polu bitwy 

polegli ludzie, z ich potrzebami, marze-
niami. Nagrane przez niego wypowiedzi 
świadków mną wstrząsnęły.

Co chce pan przekazać współczesnej 
publiczności?
Chciałbym, żeby ten film został w widzu, 
który wychodzi z kina czy wyłącza tele-
wizor. Chciałbym, żeby ten obraz skło-
nił go do namysłu, że cały czas żyjemy 
w niewygodnych czasach, a jego poczu-
cie bezpieczeństwa jest bardzo ulotne, bo 
kilka tysięcy kilometrów od nas, w Syrii, 
rozgrywają się takie same wydarzenia, 
ataki gazowe, jak 100 lat temu na tere-
nach dzisiejszej Puszczy Bolimowskiej. 
Po trzecie, chciałbym, żeby ten film był 
odbierany jako apel przeciwko obojętno-
ści i wszelkiemu złu, do którego zdolny 
jest człowiek.

Jak wygląda dystrybucja pańskiego 
filmu?
Dystrybucją zajął się Best Film. Obłoki… 
wchodzą do kin już 5 listopada. Infor-
macje o kinowych projekcjach będzie 
można znaleźć na stronie oblokismierci.
pl oraz na Facebooku, tydzień przed  
5 listopada. Dalsze losy filmu będą znane 
już wkrótce.

Rozmawiała  
Anna Michalska

zapomnienia bitwy pod Bolimowem jest 
wiele. Ten region pozostawał w zaborze 
rosyjskim. Po wybuchu rewolucji paź-
dziernikowej i zniesieniu caratu doku-
menty oraz archiwalia zostały znisz-
czone. Niemcy także nie chwalili się 
użyciem broni chemicznej. A prawda 
historyczna zatraca się, kiedy się o niej 
nie mówi. Poszedłem na studia filmowe 
i wtedy zacząłem myśleć o nakręceniu 
filmu. 

Obłoki śmierci… to zrealizowany 
z dużym rozmachem inscenizacyj-
nym fabularyzowany dokument. Jak 
wyglądała współpraca z grupami 
rekonstrukcyjnymi?
W czasie, kiedy zaczynałem swoją pierw-
szą pracę dla telewizji, rekonstruk-
cje historyczne zaczęły być popularne. 
Poznałem wtedy wielu rekonstrukto-
rów, którzy przybywali na imprezy orga-
nizowane w Bolimowie i dzięki nim 
wpadłem na pomysł, żeby zrobić z ich 
udziałem fabularne sceny batalistyczne. 
Rekonstruktorzy wiedzieli, jak funkcjo-
nował, bytował w ciężkich warunkach, 
żołnierz rosyjski lub niemiecki. Mieli 
swoje oporządzenie: wiernie odtworzone 
mundury czy atrapy broni. Zaoszczędzi-
łem dużo czasu i środków na najtrud-
niejszej części pracy z aktorami i staty-
stami. Mogłem od razu przystąpić do 

APEL PRZECIWKO 
OBOJĘTNOŚCI

Rozmowa  
z Ireneuszem 
Skruczajem, 
reżyserem filmu 
Obłoki śmierci – 
Bolimów 1915
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POLSKIE PREMIERY 

Skąd ta fascynacja posta-
cią Szmula Zygielbojma? 
Pamięta pan moment, w któ-
rym pierwszy raz o nim usły-

szał?
Tak, pamiętam dobrze, bo moment był 
historyczny. Jesienią 1991 roku realizo-
wałem w Łodzi spoty wyborcze dla Unii 
Demokratycznej. W jednym ze spo-
tów występował Jacek Kuroń i na planie 
odwiedził go Marek Edelman. To były 
pierwsze wolne wybory, wszystko działo 
się w bardzo emocjonalnej atmosferze. 
Po zdjęciach zaczęły się dyskusje. Także 
o filmie. O tym, jakie będzie teraz kino, 
jakie tematy, bohater filmowy. Marek 
Edelman wtedy właśnie wspomniał 
o Szmulu Zygielbojmie jako tragicznej 
postaci historycznej, której dramatyczny 
życiorys i spektakularna śmierć powinny 
być wykorzystane w filmie. Nigdy przed-
tem o nim nie słyszałem i oczywiście 
zacząłem się interesować.

A co takiego dramatycznego zawiera 
się w życiorysie tego człowieka?
Zygielbojm był odważnym, charyzma-
tycznym społecznikiem. Jako kilkuna-
stoletni chłopak zorganizował strajk 
w fabryce w Chełmnie, w której praco-
wał. Zwrócił na siebie uwagę aktywistów 
socjalistycznego Bundu i w międzywoj-
niu wyrósł w partii na działacza o mię-

poradzić. Wiadomości nie rozchodziły 
się po całym globie z prędkością inter-
netowego impulsu. Bardzo łatwo było 
zatrzymać okupantom przepływ infor-
macji i izolować podbite kraje od reszty 
świata. Dlatego tak ważną rolę spełniali 
emisariusze, jak Zygielbojm, a potem Jan 
Karski, którzy mieli ogromną determina-
cję, aby obwieścić światu tragedię. Dramat 
ich misji polegał na tym, że nie zawsze 
chciano ich wysłuchać. Nie mogli poru-
szyć opinii publicznej, bo do niej mogli 
dotrzeć, przekonując najpierw polity-
ków, a potem media. A jedni i drudzy 
byli zajęci wojną we własnych krajach. 
Dochodzi do tego jeszcze jeden aspekt. 
Skala zbrodni nazistów była tak ogromna, 
że przekraczało to ludzkie wyobrażenie. 
Nie umiano przyjąć tego do wiadomo-
ści. Łatwiej było odrzucić. Jakby zamknię-
cie oczu mogło odpędzić koszmar. Dla-
tego kwestia winy i oskarżeń o obojętność 
na tak totalne zło jest sprawą złożoną. 
Akcja filmu rozgrywa się w Londynie, ale 
tu nie chodzi przecież o oskarżycielskie 
tony wobec Anglików. To są dylematy 
i dramaty wielu emisariuszy wojennych, 
korespondentów. Holocaust nie był prze-
cież ostatnim ludobójstwem XX wieku. 
Pamiętamy naszą bezsilność, kiedy jesz-
cze tak niedawno, w imię mocarstwowych 
ambicji chorych polityków czy plemien-
nych kacyków, dopuszczano się okrut-
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nych zbrodni w byłej Jugosławii i Rwan-
dzie. Znowu ginęły miliony, a zaskoczony 
świat był bezradny. Ten problem z zadzi-
wiającą łatwością przenosi się na nowe 
stulecie. Bezsensowne wojny powodują 
kolejne exodusy i cierpienia milionów 
przerażonych, szukających schronienia, 
ludzi. I znowu skala jest tak ogromna, że 
wypala w nas empatię. Pytanie, jaką wraż-
liwość i determinację musimy w sobie 
hodować i nieustannie wzmacniać, aby 
w porę dostrzegać zło i skutecznie je eli-
minować, zanim nabierze ono tak mon-
strualnych wymiarów? To muszą być 
wrażliwość i determinacja zbiorowa, aby 
obdarzeni nimi pojedynczy ludzie nie 
musieli w rozpaczy i osamotnieniu skła-
dać w ofierze własnego życia.

A skąd czerpali państwo wiedzę 
o Zygielbojmie? To zdaje się zapo-
mniana postać.
Kiedy przygotowywaliśmy się do filmu, 
jeszcze na etapie dokumentacji i pisa-
nia scenariusza, szukaliśmy inspiracji 
w Muzeum POLIN w Warszawie, gdzie 
Zygielbojm ma swoją pięknie zaaranżo-
waną salę. Korzystaliśmy też z archiwów 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana 
w Łodzi. Oglądaliśmy nakręcony w 2000 
roku przejmujący dokument Dżamili 
Ankiewicz, którego lapidarny tytuł Śmierć 
Zygielbojma uczyniliśmy potem tytu-
łem naszego filmu. W maju 2018, właśnie 
w Centrum Edelmana, odbyło się sympo-
zjum w 75. rocznicę śmierci Zygielbojma. 
Dowiedzieliśmy się wówczas, że uczczono 
ją także w innych krajach, w których 
pamięć o Holocauście jest wciąż żywa. 
Do Łodzi przyjechało wielu młodych 
ludzi z różnych stron świata. To wtedy 
dotarło do nas, że ta śmierć, przez swój 
symboliczny wymiar, skłania do refleksji 
na temat granic ludzkiego okrucieństwa 
i potrzeby wspólnego poczucia odpowie-
dzialności za zło czynione bliźnim. Postać 
Zygielbojma, do niedawna prawie zapo-
mniana i jakby ukryta przez zawstydzony 
świat, staje się symbolem buntu prze-
ciwko ludzkiej indolencji. Mamy nadzieję, 
że nasz film także się do tego przyczyni.

Akcja filmu rozpoczyna się w nocy 
z 11 na 12 maja 1943 roku, kiedy 
Zygielbojm, odbiera sobie życie 
w proteście wobec obojętności alian-
tów na zagładę Żydów. Skąd decyzja 
o takim punkcie wyjścia dla filmowej 
opowieści?

Wojciech Lepianka, współscenarzysta 
filmu, szukał ciekawego punktu wyjścia 
dla tej historii, pomysłu, który pozwo-
liłby zdjąć z niej odium linearnie opo-
wiadanej biografii z całym jej koturno-
wym sztafażem. Przełomem była krótka 
notatka w materiałach archiwalnych. 
Okazało się, że w Londynie 1943 w przy-
padku śmierci samobójczej przeprowa-
dzano szczegółowe śledztwo koroner-
skie, gdyż samobójca był w świetle prawa 
przestępcą. To było to, czego potrzebo-
waliśmy. Ten gorzki paradoks budował 
od razu klimat, ale najważniejsze były 
aspekty konstrukcyjne filmu. Śledztwo 
uruchamia w widzu mechanizmy nie-
malże sensacyjne, więc nadaje opowie-
ści walor lekko gatunkowy, a przy tym 

pozwala zawrzeć rozpisaną na kilka 
przestrzeni czasowych historię w kilku 
dniach 1943 roku. Gdy lokalny koro-
ner (Will Brown) zaczyna z niechęcią 
badać całą sprawę, jego kolega Adam 
(Jack Roth) fotograf i reporter, zaczyna 
przypadkiem poznawać różne obli-
cza zmarłego, i kiedy poznaje ogrom 
tragedii, którą chciał światu przekazać 
Zygielbojm, zaczyna identyfikować się 
z jego misją. To on opowiada nam krok 
po kroku historię Zygielbojma, stając 
się niejako głównym, obok tytułowego, 
bohaterem filmu. 

Jego postawa kojarzy mi się 
z Garethem Jonesem z filmu 
Agnieszki Holland. Zarówno tam-
ten, jak i pana film akcentują odwagę 
oraz ofiarność, jakimi naznaczona 

jest walka o prawdę i rzetelne dzien-
nikarstwo.
W znakomitym filmie Agnieszki Holland 
Gareth Jones jest postacią autentyczną. 
Mierzy się z okrutną prawdą historyczną, 
opisuje ją i do końca wierzy w to, że 
świat dzięki niemu się o niej dowie. Nasz 
Adam – będący postacią fikcyjną – zwąt-
pił. Myślę, że po rozmowie z Karskim 
zrozumiał, że świat nie przyjmie jego 
opisu nieludzkich zbrodni, tak jak nie 
chciał wysłuchać Zygielbojma. W całym 
tym procesie fascynacji i identyfikacji 
z postacią Zygielbojma, następuje poczu-
cie klęski. Czy to „media”, w które wierzy 
i do których aspiruje zawiodły? Czy też 
świat oszalał – jak próbuje to wykrzyczeć 
Szmul – i wszystkie wartości przepadły? 

Z tym właśnie dylematem zostawiamy 
Adama we mgle. Jedyną optymistyczną, 
choć jednocześnie gorzką myślą, może 
być sugestia, że to właśnie Adam, póź-
niejszy reporter wojenny, zrobił zdjęcia, 
które pokazujemy w końcowej sekwencji 
dokumentalnej i w ten sposób przybli-
żył światu rangę misji oraz istotę trage-
dii Zygielbojma. Ale, czy naprawił tym 
świat? Umieszczenie owych zdjęć w takim 
kontekście sprawia, że nie są one jedynie 
archiwalnym ornamentem, ale akcen-
tem, który służy przesłaniu filmu. A jest 
nim rodzaj przestrogi, w pewnym sensie 
oczywistej, ale nie zawsze uświadomionej, 
że kiedy giną wartości, świat szaleje i nie 
możemy liczyć na jego sumienie.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

dzynarodowym formacie. Brał czynny 
udział w organizowaniu obrony stolicy 
przed niemiecką inwazją w 1939 roku, 
a w kolejnych miesiącach współpracował 
z żydowskim ruchem oporu, wspoma-
gał walczącą Warszawę. Był człowiekiem 
energicznym i pewnym swych racji. Dla-
tego w 1940 został potajemnie wysłany 
z okupowanej Polski na Zachód, z misją, 
od której miał zależeć, jak się później oka-
zało, los milionów ludzi. Walczył – jeździł 
i rozmawiał z politykami w Stanach Zjed-
noczonych i w Anglii, gdzie przebywał od 
1942 jako członek Rady Narodowej Rze-
czypospolitej Polskiej. Wszelkimi siłami 
próbował zwrócić uwagę opinii publicznej 
na rozrastającą się do monstrualnych roz-
miarów zagładę. Przyjął na siebie wielką 
odpowiedzialność i przegrał z murem 
obojętności. „Chciał poruszyć sumienie 
świata, które nie istnieje” – powiedział po 
śmierci Zygielbojma jego przyjaciel Adam 
Pragier.

Jak się panu zdaje, skąd wynikało 
niedowierzanie Zachodu na donie-
sienia Zygielbojma o zbrodniach 
popełnianych na milionach europej-
skich Żydów? 
Musimy sobie dobrze uświadomić, jakie 
wtedy były czasy. Trwała rozpętana przez 
szaleńca okrutna i bezlitosna wojna, 
z którą zaskoczony świat próbował sobie 

PORUSZYĆ SUMIENIE 
ŚWIATA
Rozmowa 
z Ryszardem 
Brylskim, 
reżyserem 
filmu Śmierć 
Zygielbojma
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Wojciech Mecwaldowski  
w filmie Śmierć Zygielbojma,  
reż. Ryszard Brylski

Ryszard Brylski 
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POLSKIE PREMIERY 

N a co zwraca 
pan największą 
uwagę, podcho-
dząc do nowego 

projektu?
Oczywiście zwracam uwagę 
na jakość scenariusza i ekipę, 
z którą przyjdzie mi pracować. 
Bardzo lubię pracę na planie. 
Akurat w przypadku To musi 
być miłość tekst Agnieszki Pila-
szewskiej był wart uwagi i mia-
łem wielkie zaufanie do ludzi 
zaangażowanych w produkcję. 
Reguły były jasne, od początku 
było wiadomo, że chodzi o czy-
stą rozrywkę i radość, którą 
dajemy widzom. 

Z samym formatem histo-
rii, a także okresem premiery, 
który jest wyznaczony na 
Święta Bożego Narodzenia, 
związane są też pewne oczeki-
wania widzów. Nie odczuwał 
pan presji z tym związanej?
Komedie, nie tylko polskie, często wypeł-
nia dość prosty humor. Nie wszyscy twórcy 
od tego uciekają. Naszym głównym zada-
niem przy To musi być miłość było zadbać, 
by komedia nie traciła w warstwie nar-
racyjnej, by pozostała ciekawą, zniuan-
sowaną opowieścią, i żeby widzowie nie 
uznali naszej historii za jakiś wygłup. Rze-
czywiście celujemy z premierą w okres 
świąteczny, kiedy ludzie lubią chodzić do 
kina, by oglądać filmy o miłości i przeba-
czaniu, okraszone całym arsenałem cie-
płych i miłych uczuć. I to jest świetne. 
Muszę przyznać, że To musi być miłość 
naprawdę mi się podoba. Uważam, że 
udało nam się ominąć pewne rafy i zreali-
zować obraz, który będąc filmem z Małgo-

Jakoś tak to wychodzi, że w ciągu ostat-
nich kilku lat często przechodzę od 
komedii do produkcji historycznych. 
Ta rozpiętość tematyczna umożliwia 
mi różnorodność, a to zawsze ciekawe 
mieć do dyspozycji rozmaite zabawki, 
przy pomocy których można stworzyć 
odmienne światy. Chociaż akurat teraz 
cofam się jeszcze bardziej wstecz, bo 
realizuję film, który dzieje się podczas 
rewolucji w 1905 roku. Każdy taki pro-
jekt to fantastyczna praca wyobraźni. 
Z tego, co mamy za oknem, trzeba stwo-
rzyć – za pomocą strojów, pojazdów, 
kawałków drewna i butaforki, odpowied-

niego kadrowania, muzyki i kilku 
jeszcze innych składników – coś 
zupełnie innego. Takie budowa-
nie ułudy i wrażenia nieistnieją-
cych rzeczywistości to najpięk-
niejsza kreacja filmowa, jaką 
można sobie wyobrazić.

To produkcje historyczne. 
A jak to jest z komediami?
Podchodzę dość ironicznie do 
życia, choć nie cynicznie. Lubię 
wychwytywać paradoksy rzeczy-
wistości, codzienne śmiesznostki. 
Lubię w filmach przekłuwać 
balony nadętych oczekiwań moich 
bohaterów i bawić się ich zawie-
dzionymi nadziejami. Często te 
opowieści są słodko-gorzkie, mam 
nadzieję. Takie, jakie jest życie.

Mimo wszystko to jednak nie-
łatwe, biorąc pod uwagę, z jak 
różnych rzeczy się śmiejemy, 
w jak inny sposób docierają do 
naszych wrażliwości te para-
doksy rzeczywistości, o któ-

rych pan mówi.
Może właśnie dlatego mój film Gotowi 
na wszystko. Exterminator nie cieszył się 
aż taką popularnością, na jaką zasługi-
wał. (śmiech)

To musi być miłość jest filmem „produ-
cenckim”, a nie autorskim, i w związku 
z tym ciekawa jestem, jak przebie-
gała współpraca z producentami kre-
atywnymi: Michałem Kwiecińskim, 
Agnieszką Odorowicz i Anną Żak.
To naprawdę duże szczęście i przywilej 
móc z nimi pracować. To nie była współ-
praca siłowa, konfrontacyjna. Wspól-
nie stworzyliśmy formułę, która świetnie 
zadziałała.
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Poza wspomnianymi wcześniej Mał-
gorzatą Kożuchowską i Tomaszem 
Karolakiem, na planie miał pan oka-
zję współpracować też z Małgorzatą 
Zajączkowską, Anną Smołowik i jesz-
cze kilkoma innymi świetnymi aktor-
kami różnych pokoleń.
Jednym z naszych podstawowych 
założeń było stworzenie wiarygodnej 
rodziny, której członkowie jednocze-
śnie kochają się i irytują – jak w życiu. 
W związku z tym kluczowe okazało 
się dobranie takiego ensemble sióstr 
i ich matki, który od razu emanowałby 
energią i bliskością. Każda z pań ma 
inną osobowość, roztacza inną aurę, są 
w innym wieku. Myślę, że to się świet-
nie udało.

To musi być miłość skończyliście 
dosłownie na moment przed wybu-
chem pandemii. Czy były z tym zwią-
zane jakieś trudności?
Jeszcze nie. Ostatniego dnia zdjęć obie-
gowy żart na planie był taki, że zaraz 
chyba będziemy musieli wszyscy chodzić 
w maseczkach i jakoś nikt nie chciał w to 
uwierzyć. 

Wydaje się jednak, że czas pandemii 
nie powstrzymał pana zbytnio przed 
byciem wyjątkowo produktywnym; 
w tym czasie zrealizował pan kilka 
nowych projektów.
Tak, np. Ciotkę Hitlera, która znala-
zła się w Konkursie Głównym festiwalu 
w Gdyni, a pod koniec pandemii film 
Każdy wie lepiej, który będzie miał pre-
mierę kinową w połowie lutego. Powstał 
na podstawie scenariusza Krzysztofa 
Raka, autora Sztuki kochania. Historii 
Michaliny Wisłockiej i Bogów. To taka 
rodzinna, obyczajowa komedia.

Ponad dekadę temu w jednym 
z pierwszych wywiadów, jakich pan 
udzielił, mówił pan o tym, że debiu-
tujący reżyser czuje się trochę jak 
hochsztapler, do którego podcho-
dzi się z dużą rezerwą. Po niemal 
15 latach ma pan mnóstwo tytułów 
w dorobku. Ta perspektywa chyba się 
już nieco zmieniła?
Szczęśliwie teraz są już inne czasy. 
Po pierwsze rynek filmowy okrzepł. 
Wydaje mi się też, że ludzie traktują się 
poważniej. Jest o wiele więcej pracy, 
pojawili się nowi nadawcy i cała grupa 
nowych producentów. Zaś model, który 

funkcjonował w branży 10 czy 15 lat 
temu, doznał całkowitego przeformuło-
wania. Dzisiaj mamy mnóstwo możli-
wości: od pracy w reklamie, przez tele-
wizje naziemne, kino, aż po platformy. 
Nie wszystkie te światy się przeni-
kają, ale może to dobrze, bo w niszach 
zawsze można znaleźć coś dla siebie. 
Kiedy udzielałem tamtego wywiadu, 
mogłem chyba czuć się trochę jak 
hochsztapler, byłem świeżo po szkole 

i odbijałem się od drzwi producentów. 
Strasznie trudno było zadebiutować – 
rynek był oparty właściwie tylko na 
telewizji i starych studiach filmowych. 
Mój trzecioroczny dokument, w sprawie 
którego udzielałem tamtego wywiadu, 
wyprodukowałem właściwie sam i reali-
zowałem go przez dwa lata. Kiedy film 
zdobył Srebrnego Lajkonika, odezwał 
się do mnie Zbyszek Domagalski ze stu-
dia „Kalejdoskop”, specjalizującego się 
wtedy w dokumentach, i był to pierwszy 
producent, który potraktował mnie 
poważnie. (śmiech) Ale czułem, że świat 
fabuły – czyli świat, co do którego roz-
budzano nasze ambicje w szkole, jest 
kompletnie niedostępny. Miałem wraże-
nie, że producenci nie byli ciekawi mło-
dych ludzi i ich pomysłów. Było to dość 

konserwatywne środowisko. Zresztą 
muszę też przyznać, że nie byłem wów-
czas przesadnie pewny siebie i może 
dlatego tak surowo podchodziłem do 
pozycji debiutanta. No ale kto, wycho-
dząc ze szkoły, jest super pewny siebie? 
Z drugiej strony może takie początkowe 
trudności utwierdzają nas w tym, co 
chcemy robić? Wiele moich zdolnych 
koleżanek i kolegów ze studiów odeszło 
do innych zawodów. 

Tymczasem pan zaczyna teraz współ-
pracę z Netflixem.
Na początku grudnia zadebiutuje tam mój 
obraz Dawid i elfy, który jest filmem fami-
lijnym; kolejne ciekawe wyzwanie. Praca 
nad projektem dla Netflixa jest bardzo 
interesująca i ekscytująca, bo realizowane 
dla nich tytuły wyglądają trochę inaczej 
niż wiele produkcji, przy których praco-
wałem do tej pory. Musimy jako twórcy 
sprostać nieco innym wymaganiom, 
możemy natomiast poruszać różnorodną 
tematykę, a to poszerza pole opowieści. 
Dzięki platformom polskie kino zyskuje 
również światową publiczność, a to coś, 
o czym zawsze marzyliśmy. 

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

sią Kożuchowską i Tomkiem Karolakiem 
nie jest kolejnym filmem „z Kożuchowską 
i Karolakiem”. I potwierdza to tylko moje 
ogólne stanowisko, że kino ma być przede 
wszystkim rozrywką, a „dobra rozrywka” 
nie oznacza „głupiej rozrywki”. Nie ma 
sensu udawać, że za każdym razem robi 
się wielką sztukę, nadając jakichś mesja-
nistycznych treści temu, co się robi na co 
dzień jako rzemiosło. 

W pana portfolio reżyserskim znaj-
duje się wiele propozycji historycz-
nych. To musi być miłość jest z kolei 
tytułem bardzo współczesnym. Jak 
odnajduje się pan w tak różnych 
światach?

SŁODKO-GORZKI 
SMAK ŻYCIA
Rozmowa z Michałem Rogalskim, 
reżyserem filmu To musi być miłość
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Tomasz Karolak  
i Małgorzata Kożuchowska  

w filmie To musi być miłość,  
reż. Michał Rogalski
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Kino biograficzne zawsze niesie ze 
sobą ryzyko zrobienia pomnika. Nie 
obawiałaś się tego?
Największą pułapką filmów biograficz-
nych jest dla mnie konwencja przekroju 
przez całe życie bohatera. Większość 
biografii się do tego sprowadza. Nie 
chciałam tak do tego podchodzić. Mój 
film osnuty jest wokół jednej intrygi, 
a jego akcja rozciąga się w ciągu kilku 
miesięcy na przełomie lat 1962 i 1963. 
O mojej bohaterce opowiadam przez 
szczegół.
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BO WE MNIE JEST SEKS

Dlaczego zainteresował cię właśnie 
ten czas z życia Kaliny?
Obrazy Barbórki i jej występu stały się 
częścią mitu Kaliny, zapisały się w zbioro-
wej wyobraźni. Często przewijają się, gdy 
czyta się o niej artykuły czy notki biogra-
ficzne. Pomyślałam, że to działa na ludzi 
i ciekawie będzie opowiedzieć, jak doszło 
do tych sytuacji. Choć nie do końca jeste-
śmy tego pewni, to rodzaj autorskiej fan-
tazji. Nie przypisuję sobie prawa do tego, 
że na pewno wiem, jak było, a film ma 
rozwiać wszelkie wątpliwości. Chodziło 
raczej o wykorzystanie tych obrazów 
i rozwinięcie historii. Uwidacznia się tam 
natura Kaliny, tkwi w tych obrazach jakaś 
prawda o niej, o tym, jak ludzie ją widzą, 
czy jaką postacią dla nas jest.

Myślisz, że odrzucenie zalotów prze-
łożonego i zawodowe konsekwencje, 

jakie musi za to ponieść, mocno ją 
ukształtowały?
Trudno tak naprawdę powiedzieć, co 
Kalinę ukształtowało. Ona nie była zbyt 
wylewna na swój temat. Wielu rzeczy 
o sobie nie mówiła, stawiała granice. 
Dotyczyło to też sfery seksu. Z jednej 
strony była bardzo swobodna, bezpru-
deryjna i bezpośrednia w tym, jak się 
odnajdywała w swojej cielesności, ale też 
w jakimś sensie w dziwny sposób dys-
kretna. Znalazły się pewne fakty z jej 
życia osobistego, o których się dowie-
działam, ale świadomie uznałam, że 

skoro nie chciała o nich mówić, to ja 
też nie będę tego robić. Nie do końca 
także wiadomo, co się tam tak naprawdę 
wydarzyło i dlaczego miała zakaz wystę-
powania w telewizji. Próbowałam zrozu-
mieć, czy naraziła się władzy występem 
na Barbórce, czy może chodziło o coś 
innego, ale jak wspomniałam, to rodzaj 
fantazji na temat tego, jak wyglądało jej 
życie. Wybrałam dwa wyraziste wyda-
rzenia, a właściwie anegdoty, bo kiedy 
czyta się o Kalinie i próbuje się czegoś 
o niej dowiedzieć, ma to formę anegdot. 
Nie dało się znaleźć bezsprzecznych fak-
tów, na których mogłabym oprzeć histo-
rię. Czułam, że próbując na siłę odszu-
kać prawdę, minę się z sensem tego, po 
co robię film. On nie ma być detekty-
wistyczną próbą odkrycia jej tajemnicy, 
a raczej uchwyceniem osobowości, cha-
ryzmy, wpływu na innych ludzi. Po dłu-

gich próbach zrekonstruowania wyda-
rzeń zrozumiałam, że nie uda mi się tego 
zrobić. Każdy miał zupełnie inne zdanie 
na ten temat. Kiedy przesłałyśmy gotowy 
scenariusz kilku osobom, które znały 
wtedy Kalinę, usłyszałyśmy zdanie, jakie 
znalazło się na początku filmu: „To się 
mogło tak wydarzyć, ale nie musiało”. 

Charyzma, osobowość to też cechy, 
które musiała mieć wcielająca się 
w rolę Kaliny aktorka. Twój wybór 
padł na Marię Dębską, nagrodzoną 
za tę rolę w Gdyni. 

Wiele aktorek ubiegało się o tę rolę i wysy-
łało nam selftape’y. Ciekawie było zoba-
czyć, jak każda z nich wydobywa z tej 
postaci zupełnie inną cechę. W Marysi 
najbardziej spodobały mi się jej naturalny 
seksapil, pewność siebie, charyzma. Byłam 
w stanie uwierzyć, że może ona budzić 
takie emocje jak Kalina, choć jest zupeł-
nie inna. Dużo rozmawiałyśmy o tym, 
żeby ekranowa Kalina była nonszalancka. 
Odnoszę wrażenie, że mamy skłonność 
do robienia wszystkiego niezwykle serio. 
Aktorzy są świetni w repertuarze dra-
matycznym, ale dużo trudniej jest zagrać 
w pewnej konwencji, cudzysłowie. Chcia-
łam, by tak trochę było, by znaleźć spo-
sób, w jaki grano w tamtych czasach, nieco 
lżej. Marysia to potrafiła, także dlatego, że 
ma świetne poczucie humoru. To istotne, 
by zachować prawdę postaci, a nie pocią-
gnąć roli w bardzo poważny ton.

To ważny czas, by opowiadać historie 
silnych, niezależnych kobiet?
Sama za taką się uważam i w ten spo-
sób patrzę na świat. Kalina stała się 
dla mnie koleżanką, traktowałam 
ją po partnersku. Głos kobiet jest 
potrzebny i wreszcie nie trzeba się 
z tego tłumaczyć. Także z tego, że to 
„kobiece kino”, bo opowiada o kobiecie 
albo stoi ona za kamerą. To już norma, 
a nie wyjątek.

Rozmawiał  
Kuba Armata

O d premiery twojego ostat-
niego kinowego filmu 
Zaślepiona minęło dzie-
więć lat. Sporo. Skąd 

pomysł, by wrócić opowieścią o Kali-
nie Jędrusik?
Prace nad tym obrazem trwały dobre 
kilka lat. Wolałabym nie mieć tak dłu-
gich przerw, ale nie do końca zależało to 
ode mnie. Rozwijałam kilka pomysłów, 
lecz akurat ten o Kalinie „przeszedł”. 
Nakierowała mnie na niego znajoma 
aktorka Katia Paliwoda, która miała 
ideę, by stworzyć cykl filmów fabular-
nych przybliżających sylwetki ciekawych 
kobiet z polskiej kultury, polityki, sportu. 
Finalnie to się nie udało, ale od tego 
zaczęła się moja praca nad projektem 
o Kalinie. Gdy zaangażowała się w niego 
Renata Czarnkowska, wszystko zaczęło 
nabierać rumieńców.

Kalina Jędrusik to barwna, intrygu-
jąca postać. Z czym tobie się koja-
rzyła i czy to spojrzenie zmieniło się 
w trakcie prac nad filmem?
Dla mnie Kalina była emanacją ducha 
lat 60. w Polsce. Nie gomułkowskiej 
strony epoki, a tej poetyckiej, zabaw-
nej. Chciałam ją pokazać jako część tych 
czasów i spojrzeć na nie przez pryzmat 
obyczajów, a nie polityki. Początkowo 
Kalina wydawała się zupełnie inna niż 
ja. Postrzegana była jako kobieta wamp, 
drapieżna, mająca wielu kochanków. Sta-
rałam się zrozumieć jej naturę, decyzje, 
sposób życia. Im bardziej się temu przy-
glądałam, rozumiałam, że ona wcale taka 
nie była. Postrzegano ją tak, bo miała 
odwagę być wyzwolona. A takie kobiety 
uznawane są za niebezpieczne. Kalina 
nie miała zahamowań czy kompleksów, 
ale też nie było w niej agresji, wyniosło-
ści. Była życzliwą, hojną, lojalną kole-
żanką.

Została mocno zaszufladkowana?
Nie pasowała do wyobrażenia i została 
przypisana do pewnego wizerunku. 
Pokazujemy ją w kontekście Kabaretu 
Starszych Panów. Przybora i Wasowski 
zobaczyli w niej liryczność, dziewczyń-
skość, bo nie nazwałabym tego dziewczę-
cością. Patrzyli na nią bez filtra zmysło-
wości, nie byli zaślepieni jej erotyzmem, 
który często tłumił jej charakter. 

To też będzie opowieść o artystycz-
nym światku tamtych lat?
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Chciałam osadzić Kalinę w jej środowi-
sku. Pojawia się w filmie jej mąż Stanisław 
Dygat, Tadeusz Konwicki, Starsi Pano-
wie i inne legendarne postaci tamtych 
czasów, jak chociażby pan Franio – szat-
niarz ze SPATiF-u. Ważne było, by zrozu-
mieć i odtworzyć dany nastrój. Chciałam 
zbudować pomost z tamtym sposobem 
opowiadania, wrażliwością wczesnych 
lat 60., nawiązać dialog z ówczesnym 
kinem. Próbowałam zrozumieć kierunek, 
w jakim podążali ci twórcy, i ruszyć wyty-
czoną przez nich ścieżką.

Rozmowa z Katarzyną 
Klimkiewicz, reżyserką filmu  
Bo we mnie jest seks

KALINA STAŁA 
SIĘ DLA MNIE 
KOLEŻANKĄ

Maria Dębska w filmie Bo we mnie jest 
seks, reż. Katarzyna Klimkiewicz

Katarzyna Klimkiewicz
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Tyle że w filmie całkowicie odsłania 
się emocjonalnie, pokazuje się z takiej 
strony, o jakiej zapewne nie wiedzieli 
nawet jej rodzice. Zdobycie zaufania 
tak silnej i jednocześnie kruchej osoby 
musiało wymagać czasu.
Czas „obwąchiwania się” trwał długo. 
Spotykałem się z Olą bez kamery, rozma-
wialiśmy dużo przez telefon. Nabieraliśmy 
do siebie zaufania. Blisko walki o Mistrzo-
stwo Polski postawiliśmy warunek, że jeśli 
ma „coś z tego być”, musimy zacząć fil-
mować. Jedyny problem, jaki mieliśmy, to 
dwie osoby ekipy i brak finansów (wielkie 
podziękowania dla Marcina Lenarczyka 
za sprzęt dźwiękowy i Michała Kawec-
kiego za obiektywy). Oczywiście pro-
blemy powodują, że myślimy bardziej 
kreatywnie. Było nas dwóch, dzięki temu 
mogliśmy być blisko Oli, zdobyć jej zaufa-
nie. Myślę, że i ona, i jej trener „Bambi” 
byli przekonani, że robimy film na 
YouTube’a. Po tych pierwszych zdjęciach 
Ola zobaczyła, że nam zależy, że wkła-
damy w to serce, że w nią wierzymy. Nio-
sła ją też świadomość, że pojedzie do Sta-
nów Zjednoczonych, więc projekt szybko 
ruszył. Ola zaufała nam i dopuszczała 
coraz bardziej do swojej rodziny. Doszli-
śmy do punktu, że w scenie, kiedy mama 
Oli mówi o jej próbach samobójczych, 
mówi o tym pierwszy raz w życiu.

Wyznaczył pan sobie granicę tego, co 
można pokazać, a co lepiej pozosta-
wić poza ekranem?
Mój dawny profesor Andrzej Fidyk 
mawiał, że nagrać trzeba wszystko, wła-
ściwie nawet więcej, niż się czuje, że 
można, że warto przekraczać granice. 
Potem mierzymy się z etyką zawodową. 
W dobie mediów społecznościowych 
oraz telewizji śniadaniowej reżyserzy 
mogą pokazać każdy intymny kawałek 
życia bohatera, ale głównie, żeby szo-
kować. Ja postrzegam film jako sztukę 
metafor. Te zaś tworzymy w trakcie mon-
tażu, zestawiając ze sobą sceny i ujęcia. 
W filmie nie pokażę bez wyraźnego dra-
maturgicznego powodu sceny ukazują-
cej bohatera w złym świetle. Przykładem 
jest scena, w której tata Oli nalewa sobie 
kieliszek wódki. Wydaje mi się, że jest to 
zrobione na tyle delikatnie, że sugeruje 
istnienie problemu, ale nie pokazuje go 
jako złego człowieka. Wyzwaniem były 
dla nas natomiast ujęcia z bratem Oli, 
gdy mówi o narkotykach. Potrzebowali-
śmy ich, żeby pokazać widzowi, skąd Ola 
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FURIA

chce uciec, dlatego przedyskutowaliśmy 
z nim użycie tych fragmentów.

Brzmi jak projekt na kilka ładnych lat.
Ogółem Furia powstawała przez ponad 
sześć lat. Z tym, że same zdjęcia trwały 
około trzech, całość wydłużyła się przez 
przykry incydent z udziałem rosyjskich 
hakerów. Zaatakowali firmę, w której 
montowaliśmy film, wszystkie znajdu-
jące się na dysku materiały zostały zaszy-
frowane, a oni zażądali okupu.

Jak sprawa się zakończyła?
Mniej więcej pół roku próbowaliśmy 
odszyfrować materiały, ale ostatecznie 
musieliśmy dać za wygraną. Zapłacili-
śmy okup w bitcoinach. Szczęście w nie-
szczęściu, że udało nam się zejść z żąda-
nej ceny, ponieważ wyjaśniliśmy im, że 
to projekt artystyczny, a co ważne, nasz 
producent Adam Ślesicki dał nam zie-
lone światło na te „działania przestęp-
cze”. Po wysłaniu bitcoinów trzy minuty 
później dostaliśmy program deszyfru-
jący. Oczywiście musieliśmy rozpocząć 
ponownie prace nad montażem.

Teraz rozumiem, jak wiele Furia 
musiała pana kosztować, nie tylko 
finansowo, ale przede wszystkim 
emocjonalnie…
Emocjonalnie najtrudniejszy był począ-
tek prac. Wiedzieliśmy, że musimy lecieć 
do Stanów z Olą i jej trenerem, bo ina-
czej film nam „ucieknie”, ale sesje w PISF 

i zdobywanie finansów trwały dłużej niż 
zakładaliśmy, więc musieliśmy wydać 
około 60 tys. złotych, nie wiedząc, czy 
kiedykolwiek uda nam się je odzyskać. 
I czy film w ogóle powstanie. To było 
bardzo stresujące. Jestem raptusem, 
a praca z Olą była wyzwaniem. Musia-
łem nauczyć się ogromnej cierpliwości, 
bo kontakty z nią nie były wtedy łatwe. 
Przygotowywała się do zawodów w Las 
Vegas i była na diecie redukcyjnej, więc to 
był koszmar dla nas obojga. Dieta reduk-
cyjna to utrata wagi, ale tak, aby nie stra-
cić masy mięśniowej i się nie odwodnić. 
Człowiek głodny przez cały dzień bywa 
wredny. Ona żyła tak przez osiem tygo-
dni. Często była wściekła. Nie raz, nie 
dwa zrywała zdjęcia, po czym po posiłku 
stwierdzała, że to były tylko żarty…

W filmie na niemal równorzędnego 
bohatera wyrasta jej trener, Konrad 
Płaza. Z nim było trochę łatwiej?
Z Konradem od początku była jasna sytu-
acja. Powiedział, że jeśli nie będziemy mu 
wchodzić w drogę, on nie będzie wchodził 
nam. Wydawało mu się, że jesteśmy ama-
torskim kółkiem filmowym, więc pozwalał 
na wszystko. Warunek był taki: mieliśmy 
być niewidzialni i dzięki temu mogliśmy 
kręcić to, co uważaliśmy za stosowne.

Jak oboje odebrali finalną wersję filmu?
Powstały dwie wersje montażowe, zmon-
towane przez dwóch montażystów. Gdy 
pokazałem Oli pierwszą wersję, skoń-

czyło się serią inwektyw i krzykami, że 
film nie pokazuje jej w dobrym świetle, 
że nie jest o sporcie, że to manipulacja. 
Przeanalizowaliśmy sytuację z produ-
centem, a on zaproponował montażystę 
Filipa Drzewieckiego, który przebudował 
film i wydłużył go o 20 minut. Ola i Kon-
rad odebrali na początku nową wersję 
sceptycznie, ale spokojniej. Wiedzieli już, 
że to nie jest film o sporcie. Ola miała 
obawy, jak zostanie odebrana. Konrad 
był przerażony ilością bluzgów, które 
wypowiada przed kamerą, bo otworzył 
własną siłownię, gdzie prowadzi zajęcia 
z dziećmi, i bał się, że gdy ich rodzice 
zobaczą film, zrezygnują z jego zajęć.

Obecnie oboje biorą udział w promo-
cji, więc udało się ich najwyraźniej 
przekonać.
Trochę to trwało, ale Konrada udało się 
przekonać, że przekleństwa nie robią 
z niego osoby wulgarnej, wręcz podbi-
jają jego „metodę trenerską”, z kolei Olę, 
że jest pozytywną i inspirującą bohaterką. 
Że to po prostu szczere spojrzenie na 
świat, który ich otacza. Pomogły spotkania 
z widzami na festiwalu Millennium Docs 
Against Gravity. Ola uważała, że w filmie 
wyszła na wredną osobę, która nie umie 
niczego docenić i nie ma pozytywnej ener-
gii. Po Q&A zobaczyła, że historia niesie 
bardzo pozytywny przekaz, a ona może 
być wzorem dla młodych kobiet. 

Rozmawiał Darek Kuźma

G łówną bohaterką Furii jest 
zawodniczka mieszanych 
sztuk walki Aleksandra 
Rola, której osobowość 

ukształtowały nie tyle jej sportowe 
osiągnięcia, co trudna, toksyczna 
młodość. Dlaczego zainteresował się 
pan akurat nią?
Ola stała się bohaterką, bo wyróżniała 
się na tle innych zawodniczek, ale pier-
wotnym pomysłem na Furię było przyj-
rzenie się środowisku mieszanych sztuk 
walki. W Polsce to duża społeczność. 
Mateusz Golis, operator filmu, zwrócił 
uwagę, że nie ma jeszcze o tym doku-
mentu, ale nie o sławach, jak Joanna 
Jędrzejczyk czy Marcin Różalski, tylko 
o amatorach, którzy dopiero zaczy-
nają. Naturalnym bohaterem wydała mi 
się kobieta, młoda, niedoświadczona. 
Zaczęliśmy jeździć z Mateuszem na 
gale MMA i zrozumieliśmy, że więk-
szość walczących w KSW dziewczyn 
jest z rodzin przemocowych, często 
dotkniętych problemem alkoholowym. 
Wtedy temat filmu nam się wyklarował: 
żeński Rocky. Polska dziś – w anturażu 
MMA. Pozostało znaleźć bohaterkę. Po 
kilku galach trafiliśmy na Aleksandrę. 
Była kobieca, szczera i wrażliwa, miała 
tajemniczą przeszłość – i przede wszyst-
kim marzenie. Chciała zdobyć pas ama-
torskiej mistrzyni świata na turnieju 
w Las Vegas. Pierwszy raz rozmawia-
liśmy po jej walce w Lublinie, i pod-
jęliśmy decyzję, że to z nią kręcimy. 
Po premierze filmu przyznała, że nie 
pamięta tej rozmowy, miała wstrząśnie-
nie mózgu po walce. Powiedziała, że 
mieliśmy szczęście, chyba tylko dlatego 
zgodziła się na film. (śmiech)

SZCZERE 
SPOJRZENIE 
NA ŚWIAT
Rozmowa 
z Krzysztofem 
Kasiorem, 
reżyserem filmu 
dokumentalnego 
Furia
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Furia,  
reż. Krzysztof Kasior

Krzysztof Kasior
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Jest pan producen-
tem wykonawczym, 
ale również kreatyw-
nym Planety Singli. 

Co przekonało Canal+ do 
„kontynuacji” Planety... 
w wymiarze i formacie 
TV?
Radosław Drabik: Suk-
ces trzech kinowych czę-
ści Planety Singli oraz fakt, 
że udało nam się zbudować 
rozpoznawalną dla Polaków 
markę to podstawy do roz-
wijania kolejnych odsłon. Od 
początku staramy się dostar-
czać jakościową rozrywkę. 
Myślę więc, że marka, nasze 
podejście do rozwoju pro-
jektów i dobre „targetowa-
nie” ich, dało bezpieczeń-
stwo i gwarancję Canal+, że 
pomysł antologii zadziała 
i jest to dobra inwestycja.

Osiem historii, ośmioro 
scenarzystów i tyleż reży-
serów, kilkudziesięciu 
aktorów itd. – to praca 
kompletnie inna niż np. 
60-odcinkowy odcinkowy 
serial TV. Jaki znalazł pan 
klucz do podejmowania 
decyzji i skoordynowania 
realizacji tego cyklu?
Klucz jest zawsze taki sam. 
Silny koncept, w który wie-
rzymy nie tylko my, ale zapro-
szeni do niego twórcy (scena-
rzyści, reżyserzy, operatorzy, 
aktorzy). Staramy się naj-
pierw dużo rozmawiać, aby 
mieć pewność, że robimy ten 
sam film. No i w przypadku 
Planety Singli. Osiem histo-
rii mówimy nie o serialu, ale 
o niezależnych ośmiu filmach.

Czy mógłby pan nam zdra-
dzić, która z ośmiu historii 
cyklu była dla pana najbar-
dziej skomplikowana pro-
dukcyjnie?
Każdy odcinek jest wyzwa-
niem. Nie chodzimy na 
skróty. Z ręką na sercu przy-
znaję, że najczęściej mar-
twię się o warunki pogodowe 
i (chociaż mniej) o kręcenie 
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w czasie COVID-19. Każdy 
odcinek to około 10 dni 
zdjęciowych. A kolejny już 
w kolejce. Pogoda i poten-
cjalny brak głównego aktora 
z powodu wirusa to jedyne 
zmory. Inne problemy 
umiemy rozwiązywać szybko 
i sprawnie.

Żyjemy w epoce internetu, 
który coraz mocniej 
wkracza w nasze życie pry-
watne, często intymne. Czy 
pana zdaniem, jako scena-
rzysty i reżysera jednego 
z filmów cyklu, inter-
net jest w stanie zapano-
wać nad naszym życiem, 
zawładnąć naszymi uczu-
ciami, świadomością...?
Michał Chaciński: To stało 
się już dawno. Pomyślmy 
raczej, jak internet wpłynął 
na przyzwyczajenia widowni 
i co to oznacza dla twórców. 
Ludzie nigdy nie oglądali 
więcej niż dzisiaj i nigdy czę-
ściej nie przeskakiwali mię-
dzy gatunkami filmowymi. 
Myślę, że widzowie świa-
domie, albo podświadomie 
rozumieją konwencje lepiej 
niż kiedykolwiek wcześniej. 
Po dwóch scenach wiedzą, 

jaki może być kolejny krok 
w opowieści. Przed twór-
cami kina rozrywkowego, 
a takim jest Planeta Singli, 
stawia to ciekawe wyzwanie: 
jak nie dać się wyprzedzić 
widzowi. Nie mówię o tem-
pie prowadzenia opowieści, 
tylko o mieszance składo-
wych fabuły. Dlatego przy 
pracy nad scenariuszami 
Ośmiu historii zadawali-
śmy sobie ciągle pytanie: jak 
„podkopać” konwencję, żeby 
widz nie przewidział dal-
szego ciągu historii, ale zrobić 
to uczciwie, czyli zachowu-
jąc wiarygodność psycholo-
giczną postaci.

Skąd wziął się pomysł na 
Bullshit Detector, jeden 
z odcinków cyklu? Bardziej 
z doświadczeń życiowych, 
czy też z wyobraźni?
Fabuła jest fikcyjna. Chcia-
łem, żeby sednem był temat, 
który interesuje mnie od 
pierwszej Planety Singli: 
w jaki sposób narzędzie, 
takie jak aplikacja rand-
kowa, wpływa na nasz sposób 
myślenia o relacjach. Z jednej 
strony tysiące potencjalnych 
partnerów i obniżony poziom 

wysiłku przy rozpoczęciu 
znajomości, z drugiej – zalew 
autokreacji w przekłama-
nych profilach. Zbudowa-
łem więc opowieść, która 
na kilku poziomach mówi 
o kłamstwie i próbach prze-
bicia się do prawdy. Dałem 
sobie też zadania techniczne, 
bo lubię tak pracować: chcia-
łem sprawdzić, czy uda mi się 
zbudować trójaktową opo-
wieść, która jednocześnie 
składa się w zasadzie z trzech 
pierwszych aktów, gdzie 
każdy z nich jest w innym 
gatunku filmowym. Z kolei 
jako reżyser chciałem znaleźć 
precyzyjny, ale ascetyczny 
język filmowy dla mocno 
ograniczonej przestrzeni, 
niekonkurujący o uwagę 
z aktorami. Bo innym waż-
nym zadaniem było obsadzić 
i dobrze poprowadzić „nie-
opatrzonych” aktorów.

Wiem, że w sferze mediów 
imał się pan różnych spe-
cjalności. Czy film jest dla 
pana dłuższym „przystan-
kiem”?
To przecież miłość życia. 
Jako widz, potem jako kry-
tyk, teraz jako producent, 

scenarzysta czy reżyser robię 
to samo – biorę opowieść 
i zastanawiam się, co działa 
i dlaczego. To nie jest dłuż-
szy przystanek, tylko ciągle ta 
sama droga, na końcu której 
jest nagrobek. Znając Radka, 
wyryje mi na nim: „Planeta 
Singli: Ostatni etap…”.

Co panią najbardziej prze-
konało do produkcji „dal-
szego ciągu” Planety Singli, 
w formacie rzadko spoty-
kanym, gdzie właściwie 
jedynym łącznikiem jest 
tytuł oraz sposób zapozna-
wania się głównych boha-
terów?
Alicja Gancarz: Oryginal-
ność projektu, a dokład-
nie forma antologii, to na 
pewno jeden z głównych 
atutów serii, który przema-
wia za jej realizacją. Planeta 
Singli. Osiem historii opiera 
się na jednym z najsilniej-
szych brandów w polskiej 
kinematografii, a jednocze-

śnie przynosi świeżość i nie-
powtarzalność. To osiem 
niezależnych filmów, osiem 
autorskich wypowiedzi, bo 
właśnie tego widzowie mogą 
oczekiwać m.in. po odcin-
kach zrealizowanych przez 
Aleksandrę Terpińską, Kubę 
Czekaja czy Aleksandra Pie-
trzaka. To osiem osobnych 
historii o różnych rodzajach 
miłości, w których zagrali 
aktorzy znani i lubiani, jak 
m.in. Izabela Kuna, Bartło-
miej Topa, Maria Maj, Mate-
usz Damięcki, jak i o wielkim 
gwiazdorskim potencjale, jak 
chociażby Masza Wągrocka 
czy Marianna Linde. Cykl 
Planeta Singli. Osiem historii 
jest ostatecznie spotkaniem 
z dobrze znanym kinowym 
przeżyciem z nową energią 
i paletą pomysłów wizual-
nych i scenariuszowych.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

Rozmowa z producentem kreatywnym 
i wykonawczym Radosławem Drabikiem, 
scenarzystą, reżyserem i producentem 
Michałem Chacińskim, oraz producentką 
z Canal+ Alicją Gancarz

NA PLANIE CYKLU 
FILMÓW PLANETA 
SINGLI. OSIEM HISTORII
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Po kinowym sukcesie trylogii Planeta Singli, z udziałem Agnieszki 
Więdłochy i Macieja Stuhra, Canal+ wspólnie z producentem 

kreatywnym i wykonawczym Gigant Films zdecydowali o przygo-
towaniu dla telewidzów cyklu filmów Planeta Singli. Osiem historii. 
Ośmiu reżyserów realizuje osiem opowieści w formacie TV, gdzie 
każdy z filmów jest osobną historią o miłości, ale pokazaną w nie-
konwencjonalny sposób. Rozrywkę i różnorodność akcji puentuje 
mądry przekaz. Wśród reżyserów znajdziemy m.in. Aleksandrę Ter-
pińską, Mateusza Głowackiego i Michała Chacińskiego, który jest 
również autorem jednego ze scenariuszy. Zdjęcia były realizowane 
od czerwca do listopada 2021. W serii zobaczymy plejadę świetnych 
polskich aktorów. Producentem cyklu jest Alicja Gancarz (Canal+), 
a producentami wykonawczymi Radosław Drabik i Michał Chaciń-
ski (Gigant Films) we współpracy z Grupą M7. Premiera TV pierw-
szego filmu planowana jest na 19 listopada 2021. S.N.

Maria Maj i Witold Dębicki  
w filmie z cyklu Planeta Singli.  

Osiem historii pt. Władek  
i Halinka, reż. Mateusz Głowacki
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Masza Wągrocka w filmie z cyklu Planeta Singli.  
Osiem historii pt. Bullshit Detector, reż. Michał Chaciński 



FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

że posiada uzdrawiające moce. 
Czy to możliwe, że chłopiec ma 
wpływ na zdrowie dziadka?

POLSKIE KRÓTKIE 
METRAŻE 
Z NOMINACJAMI 
DO NAGRÓD 
SILVER EYE

Ogłoszono listę 20 filmów, 
których producenci mają 
szansę na otrzymanie nagrody 
Silver Eye. Wśród wybra-
nych produkcji znalazły się aż 
trzy polskie tytuły. Laureatów 
13. edycji nagród tradycyjnie 
poznamy w trakcie tegorocz-
nego festiwalu w Jihlavie (26-
31 października). Silver Eye to 
wyróżnienie o tyle wyjątkowe 
pośród innych nagród filmo-
wych, że przyznawane jest pro-
ducentowi, nie zaś reżyserowi. 
Nagroda przeznaczona jest na 
wsparcie promocji i dystrybu-
cji zagranicznej filmu. Produk-
cje biorące udział w targach 
podzielone są na trzy kate-
gorie – krótki, średni i długi 
metraż. Zwycięzcy poza sta-
tuetką otrzymują nagrodę 
pieniężną i roczną reprezen-
tację filmu w East Silver Cara-
van, jednoznaczną z promocją 
zwycięskiego tytułu na ponad 
130 najważniejszych festiwa-
lach i targach filmowych na 
świecie. W tym roku szansę 
na statuetkę mają producenci 
trzech polskich filmów krót-
kometrażowych – Jestem tutaj 
Julii Orlik oraz Pewnego razu 
w Izraelu Weroniki Szymy 
(oba wyprodukowane przez 
Szkołę Filmową w Łodzi) oraz 
Solar Voyage Adama Żądło, 
który został zrealizowany 
w Studiu Munka-SFP. Zwy-
cięzców wybierze trzyosobowe 
jury, w którego skład wchodzą: 
Marija Milovanović (Vienna 
Independent Shorts, Head of 
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
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POLSKIE ANIMACJE 
NAGRODZONE 
W SŁOWENII

Aż trzy polskie filmy zostały 
docenione podczas tego-
rocznej, 11. edycji festiwalu 
StopTrik (29 września – 3 paź-
dziernika) w Mariborze. 
Stoptrik to międzynarodowy 
festiwal animacji stop motion, 
który narodził się w mari-
borskim, squaterskim cen-
trum kultury alternatywnej 
w 2011 roku. Od 2012 formuła 
imprezy została wzbogacona 
o dwuetapowe, profesjonalne 
warsztaty animacji poklat-
kowej oraz międzynarodowy 
konkurs krótkometrażowych 
animacji. Nagroda studenc-
kiego jury w kategorii animacji 
poklatkowej powędrowała do 
Julii Orlik za Jestem tutaj (prod. 
Szkoła Filmowa w Łodzi). 

Studenci docenili też ważną, 
rebeliancką opowieść #sprze-
ciwpolek. Jest to produkcja zre-
alizowana kolektywnie przez 
reżyserki i reżyserów z łódzkiej 
Szkoły. Młodzi ludzie posta-
nowili opowiedzieć o sytuacji 
w kraju. Z kolei Własne śmieci 
(prod. Studio Munka-SFP) 
autorstwa Darii Kopiec otrzy-
mały Wyróżnienie Specjalne 
od Vassilisa Kroustallisa (Zippy 
Frames, Grecja/Estonia). 

WYRAJ 
Z NAGRODAMI 
W CZECHACH 
I RUMUNII

Etiuda fabularna Agnieszki 
Nowosielskiej, wyproduko-
wana w Szkole Filmowej im. 
Krzysztofa Kieślowskiego (UŚ 
w Katowicach), została uznana 

najlepszą krótkometrażową 
produkcją podczas 4. edycji 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Elbe Dock w Uściu 
nad Łabą w północnych Cze-
chach (28 września – 4 paź-
dziernika). Impreza ta skupia 
się przede wszystkim na pro-
mowaniu i pokazywaniu fil-
mów debiutantów – w kilku 
kategoriach konkursowych. 
Widzowie mają okazję obej-
rzeć pierwsze bądź drugie 
dokumenty i fabuły z całego 
świata. Festiwal oferuje rów-
nież specjalne warsztaty edu-
kacyjne dla studentów, a także 
spotkania z mistrzami kina 
i ekspertami z branży filmo-
wej. W tegorocznym progra-
mie, oprócz zwycięskiej etiudy 
Wyraj, można było zoba-
czyć też takie polskie produk-
cje, jak Trochę raju Andrzeja 

Cichockiego i We Have One 
Heart Katarzyny Warzechy. 
Obraz Agnieszki Nowosiel-
skiej zdobył również Wyróż-
nienie Specjalne podczas 9. 
edycji Dracula Film Festival 
w rumuńskim Braszowie (13-
17 października). To konkur-
sowy festiwal prezentujący 
obrazy gatunkowe, takie jak 
horrory, science fiction, thril-
lery, fantasy czy dotyczące 
zjawisk nadprzyrodzonych. 
Jak czytamy w opisie filmu, 
Wyraj opowiada o Wero-
nice, która wiedzie spokojne 
i sielskie życie do czasu, gdy 
nagle okazuje się, że jej ojciec 
jest chory. Otaczający ją świat 
woła o uwagę, a rzeczywistość 
wymyka jej się spod kontroli. 
Podczas zabawy z kolegami jej 
syn Pietrek doświadcza sytu-
acji, po której zaczyna wierzyć, 

International Competition Fic-
tion & Documentary), Lenka 
Tyrpáková (Pragueshorts Film 
Festival, Programmer) oraz 
Emilia Mazik (Short Waves 
Festival, Festival Director).

FIGURY 
NIEMOŻLIWE 
I INNE HISTORIE 
DOCENIONE W SERBII

Domykający nagradzaną try-
logię film Marty Pajek otrzy-
mał Wyróżnienie Specjalne na 
serbskim European Animated 
Film Festival BALKANIMA 
w Belgradzie (5-10 paździer-
nika). Organizatorzy festi-
walu oferują widzom przekrój 
serbskich i bałkańskich pro-
dukcji z ostatniego roku, ale 
tym, co przykuwa uwagę są 
konkursy międzynarodowe, 
w których prezentowane są 
filmy z całej Europy. Wyróż-
nione Figury niemożliwe i inne 
historie Marty Pajek rozgry-
wają się tuż po wielkim wybu-
chu, w opustoszałym mieście, 
w którym przy życiu zostało 
tylko kilku staruszków. Boha-
terka filmu, stara kobieta, 
z trudem przemierza ulice 
wyludnionego miasta. Ota-
czają ją fasady pustych domów 
z geometrycznie podzielo-
nymi płaszczyznami, pomniki 
przypominające o dawnych, 
zupełnie już dziś nieistot-
nych, zwycięstwach i martwe 
manekiny na wystawach skle-
powych. W krótkich przebły-
skach powracają wspomnie-
nia tych, którzy do miasta już 
nigdy nie wrócą. Pierwsza 
część tryptyku Marty Pajek 
jest postapokaliptyczną wizją 
świata, w którym człowiek 
i jego istnienie nie znaczą wię-
cej niż ułamek sekundy. Tryp-
tyk Marty Pajek jest oparty na 
koncepcji figur niemożliwych.
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KAMIEŃ Z GRAND PRIX FESTIWALU W KOREI POŁUDNIOWEJ

Film w reżyserii Bartosza Kozery zdobył Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 
w Jeonju w Korei Południowej. Ten wyprodukowany przez Studio Munka-SFP, w ramach programu 30 Minut, obraz 
to przewrotny moralitet o cudownym ozdrowieniu zakonnicy i jego nieoczekiwanych konsekwencjach. Organizowany 

od 2018 roku międzynarodowy festiwal w Jeonju to impreza prezentująca najciekawsze produkcje krótkometrażowe z całego 
świata. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była troska o ludzką duchowość w trudnych, pandemicznych czasach. 
Nagroda na koreańskim festiwalu to nie pierwszy laur dla produkcji w reżyserii Bartosza Kozery. Kamień zdobył już I Nagrodę 
w Konkursie Filmów Krótkometrażowych na tegorocznym Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym, 
Złote Grono w kategorii krótkich fabuł na Lubuskim Lecie Filmowym w Łagowie oraz cztery statuetki na Gosh! Film Festival 
w Paryżu (dla najlepszego filmu, reżysera, scenarzysty oraz wyróżnienie specjalne „Cinéma des Potes”). Szeroka polska publicz-
ność mogła obejrzeć nagrodzoną produkcję podczas premiery telewizyjnej 15 października na antenie TVN Fabuła.

Tegorocznym zwycięzcą festiwalu filmowego „Zako-
chani w sztuce” w Sankt Petersburgu i zdobywcą sta-
tuetki Złotego Stefana został polski dokument Rdza 

w reżyserii Rafała Małeckiego, przedstawiający twórczość 
polskiej artystki rzeźbiarki Marioli Wawrzusiak-Borcz. 
Ceremonia wręczenia nagród odbyła się sobotę 23 paździer-
nika. Laureat Grand Prix przyznał w wywiadzie prasowym, 
że do nakręcenia Rdzy zainspirowała go twórczość Andrieja 
Tarkowskiego, dlatego był bardzo szczęśliwy, że jego film 
mógł startować w konkursie festiwalu odbywającego się 
w Rosji. Rdza jest dokumentem obserwacyjnym, przed-
stawiającym polską artystkę i profesorkę krakowskiej ASP 
Mariolę Wawrzusiak-Borcz. Widz ma okazję zobaczyć rzeź-
biarkę w trakcie pracy, jej warsztat, zaskakujący świat stref 
poprzemysłowych, po którym się porusza i poznać jej filo-
zofię uprawiania sztuki. W tym obrazie życie przeplata się 
ze sztuką, a tajemniczy, medytacyjny i postapokaliptyczny 
klimat filmu odzwierciedla realne niepokoje panujące 
w świecie, którym ostatnio zawładnęła pandemia. Do tej 
pory Rdza była pokazywana na ponad 40 festiwalach i otrzy-
mała 8 nagród. Festiwal „Zakochani w sztuce” prezentuje 
filmy dokumentalne, fabularne i animowane dotyczące kul-
tury i sztuki, oraz takie, które pozwalają przybliżyć sylwetki 
uznanych i debiutujących artystów z różnych zakątków 
świata. Rafał Małecki jest absolwentem AMA Film Academy 
oraz Szkoły Wajdy. Studiował także języki obce i tłumacze-
nie w Amsterdamie, Antwerpii i Krakowie. Jest scenarzystą, 
reżyserem, montażystą filmów dokumentalnych oraz fabu-
larnych. Interesuje się kinem zaangażowanym społecznie 
oraz artystycznym. Ponadto jest współzałożycielem i współ-
właścicielem studia postprodukcyjnego Moviematic.

RDZA Z GRAND PRIX W ROSJI

Kamień,  
reż. Bartosz Kozera
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MARCEL I STOLEN 
FISH. KIEDY 
ZABRAKNIE RYB 
Z ISLANDZKIMI 
NAGRODAMI

Dwie polskie produkcje 
zostały docenione podczas 
pierwszej edycji islandzkiego 
The Pigeon International Film 
Festival (14-17 października). 
Organizatorzy wydarzenia 
postawili sobie za cel prezento-
wanie publiczności najciekaw-
szych filmów krótkometrażo-
wych i dokumentalnych. Na 
debiutującym festiwalu polska 
kinematografia była gościem 
specjalnym, toteż w progra-
mie imprezy można było zna-
leźć sporo naszych produkcji. 
Jedną z nich był nagrodzony 

za reżyserię Marcel Marcina 
Mikulskiego (prod. Studio 
Munka-SFP). Drugi nagro-
dzony tytuł to dokument 
w reżyserii Gosi Juszczak 
(i również przez nią wypro-
dukowany) Stolen Fish. Kiedy 
zabraknie ryb. Dla obu tych fil-
mów są to już kolejne festiwa-
lowe laury.

WIELORYB Z LORINO 
NAJLEPSZY W SERBII 
I NA CZUKOTCE

Dokument Macieja Cuske 
otrzymał Grand Prix na serb-
skim 30. International Festi-
val of Ethnological Films 
(4-8 października). W tym 
roku do Konkursu Głów-

nego zaproszono aż 30 tytu-
łów z całego świata oraz 6 do 
Konkursu Studenckiego. 
Widzowie mieli okazję zoba-
czyć też filmy w sekcjach 
pozakonkursowych oraz 
w programie specjalnym. 
Serbskie Grand Prix to już 
kolejna prestiżowa nagroda 
dla tego znakomitego pol-
skiego dokumentu, ale nieje-
dyna tej jesieni. Obraz otrzy-
mał bowiem nagrodę Złotego 
Kruka podczas festiwalu Gol-
den Raven (4-17 paździer-
nika). The Arctic Interna-
tional Film Festival Golden 
Raven to niezwykłe wydarze-
nie odbywające się na Czu-
kotce. Organizatorzy starają 
się promować współcze-

sną kinematografię w regio-
nie, pokazywać odmienne 
sposoby życia, ale również 
poszukiwać pokrewieństw, 
dzięki którym tamtejsza 
publiczność będzie mogła 
się lepiej identyfikować 
z poszczególnymi 
bohaterami. W programie 
często pojawiają się też filmy 
o tematyce ekologicznej, 
poruszające kwestie związane 
z rdzenną kulturą i lokalne 
produkcje, dzięki którym 
młodzi i utalentowani twórcy 
z regionu mają szansę zaist-
nieć. Zwycięski polski doku-
ment Macieja Cuske opo-
wiada właśnie historię ludzi, 
którzy zamieszkują jedno 
z najbardziej niedostępnych 
i najtrudniejszych do życia 
miejsc na Ziemi, czyli Półwy-
sep Czukocki. Film ukazuje, 
jak starożytna tradycja polo-
wania na wieloryby skupia 
wokół siebie różnych przed-
stawicieli lokalnej społecz-
ności.

OBY CIEBIE NIE 
NOSIŁA ZIEMIA 
Z SUKCESEM 
W HOLANDII I USA

Animacja autorstwa Roza-
lii Las, wyprodukowana na 
Uniwersytecie Artystycznym 
w Poznaniu, została doce-
niona na zakończonej pod 
koniec września 7. edycji 
SHIFT Film Festival w holen-
derskim mieście Roermond. 
Impreza ta jest wydarzeniem 
organizowanym przez kolek-
tyw CineSud. Po perturba-
cjach związanych z pandemią 
organizatorzy powrócili ze 
znakomitym międzynarodo-
wym programem. Widzowie 
festiwalu mieli okazję zoba-
czyć różnorodne produkcje 
krótkometrażowe, uczestni-

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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czyć w masterclassach i spo-
tkaniach z twórcami. W jed-
nej z sekcji konkursowych 
można było zobaczyć film 
Rozalii Las. Produkcja szcze-
gólnie przypadła do gustu 
jury, które przyznało jej swoją 
Nagrodę Specjalną. Polska 
animacja odniosła również 
sukces na kolejnym jesien-
nym festiwalu, tym razem na 
13. SENE Film, Music & Arts 
Festival w Glocester w stanie 
Rhode Island (13-16 paździer-
nika). To jedno z najstarszych 
wydarzeń w USA poświęco-
nych jednocześnie muzyce, 
sztuce i filmom. Etiuda Oby 
Ciebie nie nosiła ziemia 
została uznana za najlepszą 
studencką animację festiwalu. 
Nagrodzona produkcja inspi-
rowana jest polską pieśnią 
ludową i wykonana została 
techniką malarską na celulo-
idzie.

POLSKI PROJEKT 
NAJLEPSZY 
W PORTUGALII

Projekt dokumentu Okienko 
autorstwa Daniela Stopy 
i Anny Huth otrzymał nagrodę 
za najlepszy pitch filmu krót-
kometrażowego podczas tego-
rocznej, 17. edycji FEST – New 
Directors New Films Festival 
(4-11 października). Impreza 
ta powstała w 2004 roku, 
a dziś jest uważana za jedno 
z najważniejszych filmowych 
wydarzeń w Portugalii. Bogaty 
program festiwalu przyciąga 
publiczność spragnioną świet-
nych międzynarodowych pro-
dukcji, ale również filmow-
ców, do których kierowane są 
poszczególne wydarzenia bran-
żowe. Jednym z takich wyda-
rzeń branżowych był Pitching 
Forum, podczas którego zapre-
zentowano projekt krótkiego 

dokumentu Okienko. Nagroda 
za pitch ufundowana jest 
przez firmę Zé Maria Colorist 
i wynosi 5. tys. euro z przezna-
czeniem na kolorkorekcję.

PRZYSTANEK 
Z NAGRODĄ 
W WIELKIEJ BRYTANII

Film Bartosza Reetza został 
doceniony za najlepsze zdję-
cia podczas brytyjskiego Wor-
cester Film Festival. W pro-
gramie trwającej trzy dni 
imprezy znalazło się 100 nie-
zależnych produkcji z całego 
świata. Choć wydarzenie ma 
charakter lokalny, to histo-
rie prezentowane na ekranie 
są międzynarodowe i poru-
szają tematy uniwersalne. Pol-
ski Przystanek został doce-
niony za czarno-białe zdjęcia 
autorstwa Tomasza Woźniczki 
i Michała Żuberka. Akcja 
obrazu toczy się gdzieś na 
obrzeżach małego miasteczka, 
w dzień, w którym autobus 
PKS kończy kursować, a jego 
młody pasażer poznaje wyniki 
matury. Ostatnia wizyta 
Jakuba w szkole to moment 
zakończenia jednego etapu 
w życiu i oczekiwanie na roz-
poczęcie kolejnego.

ŚNIEGU JUŻ 
NIGDY NIE BĘDZIE 
Z NAGRODĄ 
NA CINEAST

Film Małgorzaty Szumow-
skiej i Michała Englerta Śniegu 
już nigdy nie będzie otrzymał 
Nagrodę Specjalną Jury Cin-
East w Luksemburgu. To festi-
wal poświęcony produkcjom 
z Europy Środkowej i Wschod-
niej. Obraz miał swoją świa-
tową premierę w Konkursie 
Głównym 77. MFF w Wenecji. 
Był także tegorocznym polskim 

kandydatem do Oscara w kate-
gorii Najlepszy Pełnometra-
żowy Film Międzynarodowy. 
Śniegu już nigdy nie będzie, po 
wprowadzeniu do polskich kin, 
był wyświetlany także w USA, 
Niemczech oraz Wielkiej Bry-
tanii, a 29 października tra-
fił do dystrybucji kinowej we 
Włoszech, Austrii i Czechach.

POLSKIE 
KOPRODUKCJE 
Z SZANSĄ 
NA EUROPEJSKIE 
ODKRYCIE 2021

Filmy: Lamb Valdimara 
Jóhanssona i Wielorybnik 
Filippa Jurjewa są wśród sze-
ściu nominowanych tytułów 
do European Discovery 2021 – 
Prix FIPRESCI. Wyróżnie-
nie za debiut trafi do reżysera 
zwycięskiego tytułu 11 grud-
nia podczas gali Europejskich 
Nagród Filmowych. Obie pro-
dukcje zostały dofinansowane 
przez PISF. Islandzko-szwedz-
ko-polski Lamb to debiut 
fabularny reżysera Valdimara 
Jóhanssona, który na festiwalu 
w Cannes otrzymał nagrodę za 
oryginalność w ramach sekcji 
Un Certain Regard. Kopro-
ducentami są m.in. Klau-
dia Śmieja-Rostworowska 
i Jan Naszewski z Madants/
NEM Corp. Za montaż filmu 
odpowiada Agnieszka Gliń-
ska. Z kolei rosyjsko-pol-
sko-belgijski Wielorybnik 
zwyciężył w sekcji Giornate 
degli Autori w Wenecji oraz 
zdobył nagrody za reżyserię 
i najlepszą rolę męską w Kino-
tawrze w Soczi. Obraz jest 
pełnometrażowym debiutem 
Filipa Jurjewa, który jest rów-
nież autorem scenariusza. Za 
muzykę odpowiada Krzysztof 
A. Janczak, a jednym z kopro-
ducentów jest Studio Orka.

PIERWSZE LATO 
KOŃCA ŚWIATA 
Z SUKCESEM 
NA CYPRZE

Tegoroczny, 11. Internatio-
nal Short Film Festival of 
Cyprus (9-15 października) 
przyniósł Nastazji Gonerze 
nagrodę za reżyserię jej krót-
kiej fabuły Pierwsze lato końca 
świata. Festiwal na Cyprze to 
święto kina krótkometrażo-
wego, w programie którego 
znajdziemy zarówno krótkie 
fabuły, dokumenty, anima-
cje, jak i filmy eksperymen-
talne z całego świata. Pierwsze 
lato końca świata to dyplom 
reżyserski Nastazji Gonery, 
absolwentki Szkoły Filmo-
wej w Łodzi. Warto przypo-
mnieć, że fabuła ta otrzymała 
Srebrnego Lajkonika dla naj-
lepszego krótkometrażowego 
filmu fabularnego na tego-
rocznym, 61. Krakowskim 
Festiwalu Filmowym.

ZIELEŃ 
WYRÓŻNIONA 
W RUMUNII

Animacja Karoliny Kajetano-
wicz otrzymała Wyróżnienie 
Specjalne dla najlepszej stu-
denckiej produkcji podczas 
rumuńskiego 16. Anim’est 
(8-17 października). Festiwal 
ten, w sześciu sekcjach kon-
kursowych, prezentuje ani-
macje z całego świata, a także 
teledyski i projekty VR. Poza 
pokazami filmów odbywają 
się również koncerty, warsz-
taty, spotkania branżowe 
i panele dyskusyjne. Wyróż-
niona Zieleń Karoliny Kajeta-
nowicz jest produkcją Szkoły 
Filmowej w Łodzi. 

Oprac. Julia  
Michałowska

TEŚCIOWIE Z SUKCESEM W KANADZIE

Nagrodę Publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Vancouver zdo-
była polska komedia Teściowie. Debiut fabularny Kuby Michalczuka był prezentowany 
w sekcji Contemporary World Cinema. Film z Mają Ostaszewską, Marcinem Doro-

cińskim, Izabelą Kuną i Adamem Woronowiczem od 10 września można oglądać w polskich 
kinach. Producentem Teściów jest Michał Kwieciński (Akson Studio).

Teściowie,  
reż. Kuba Michalczuk
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RYNEK FILMOWY

bieniu kilku ujęć wybranym 
zwierzętom. Ja akurat dosta-
łam alpaki. W głowie od razu 
zaświtała mi myśl, że przecież 
w dokumencie zawsze naj-
ważniejszy jest wybór boha-
tera. Niezależnie, czy to zwie-
rzę, czy człowiek, musi mieć 
w sobie to coś. Wypatrzy-
łam więc sobie jedną ciekawą 
alpakę. Na moją korzyść dzia-
łał również fakt, że złamałam 
zasady i przeskoczyłam przez 
barierkę, jak nikt nie patrzył. 
W związku z tym miałam 
lepsze ujęcia niż inni! Potem, 
już w ostatnim etapie, który 
odbywał się na farmie, gdzie 
docelowo miał powstać film, 
powtórzyłam ten sam numer. 
Pierwsze 10 minut szukałam 
krowy, która najlepiej usta-
wiła mi się w słońcu. Sfilmo-
wałam, no i dostałam pracę. 
(śmiech)

Zastanawia mnie, czym 
zatem urzekła was Luma, 
główna bohaterka Cow.
Można powiedzieć, że z jed-
nej strony spełniała nasze 
warunki „logistyczne”. Szu-
kaliśmy krowy już leciwej, 
u której można zaobserwo-
wać proces starzenia się, 
a jednocześnie krowy, która 
akurat w trakcie naszych 
zdjęć miała urodzić. Przede 
wszystkim jednak uwiódł nas 
jej wyjątkowo piękny, cha-
rakterystyczny pyszczek – 
wokół oczu ma jakby kreski 
zrobione eyelinerem. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że wygląd 
to jedno, bo wszystkie krowy 
mają również indywidu-
alne cechy charakteru. Luma 
była np. bardzo ciekawska. 
Cokolwiek się nie wydarzyło, 
to zawsze musiała wszędzie 
zajrzeć, podejść, obwąchać. 
Takie podejście Lumy do 

życia pozwalało nam na wni-
kliwą obserwację świata jej 
oczami.

To ciekawe, co mówisz 
o tych indywidualnych 
cechach. W pierwszej 
chwili nasuwa się pytanie, 
czy zatem krowy w ogóle 
czymkolwiek różnią się od 
ludzi?
Takie też było założenie 
Andrei! W naszych rozmo-
wach zawsze mówiła o pyta-
niach, jakie chciałaby, żeby 
widz sobie po tym filmie 
zadawał. Na przykład takie: 
czy wychowywanie dziecka 
i przywiązanie do potomstwa, 
to kwestia naszej ludzkiej 
kultury, a może zwierzęcy 
instynkt? Czy zawieranie 
przyjaźni, budowanie rela-
cji społecznych albo świa-
domość starzenia to jest coś 
ludzkiego, a może tak właści-
wie krowiego? 

Zadając sobie te pytania, 
można jednocześnie się 

zastanowić, w jaki sposób 
traktujemy te zwierzęta. 
Tak, ale jednocześnie można 
wyciągnąć różnorakie wnio-
ski. Kryje się w tym wielka 
dwuznaczność. Po tym, co 
zobaczyłam, uważam, że 
życie krów jest w sumie cał-
kiem… fajne! Przed przyjaz-
dem na farmę naczytałam się 
różnych artykułów, naoglą-
dałam się filmów robionych 
przez ekologów. Myślałam, 
że czeka mnie istny horror. 
Spodziewałam się zobaczyć 
zwierzęta w klatkach, zapusz-
czone, dręczone przez czło-
wieka. Nic takiego jednak nie 
miało miejsca, farmy wcale 
tak nie wyglądają! Krowy 
traktuje się tam huma-
nitarnie, są zadbane. Tak 
naprawdę przez cały dzień 
jedzą, żyje się im dobrze. 
Można nawet zaryzykować 
stwierdzenie, że gdyby nie 
było farm mlecznych, to nie 
byłoby krów, albo byłyby 
gatunkiem wymierającym. 
Ale z drugiej strony istnieje 

jednak problem w postaci 
szerszego mechanizmu, który 
sprawia, że sprowadzamy 
zwierzęta do określonych 
ról. Bo jak na farmie rodzi 
się byk, to z góry wiadomo, 
że zostanie sprzedany na 
ubój i zamieniony w kawa-
łek mięsa. Krowa natomiast 
spełnia funkcję maszyny do 
rodzenia.

Krótko mówiąc – fabryka. 
Człowiek z zasady traktuje 
zwierzęta użytkowo. Nie tylko 
krowy, choć nie można zapo-
minać, że jedzenie mięsa jest 
następstwem zabicia zwie-
rzęcia, które sobie hodu-
jemy. Ale spójrzmy na takie 
psy. Jak rodzi się szczeniak, 
to też zabieramy go od matki, 
by zadowolić siebie lub swoje 
dziecko, które chce mieć pie-
ska. Nie ma innej konklu-
zji niż ta, że jesteśmy bezna-
dziejni jako ludzie. Ale nie po 
to ten film powstał, żeby zba-
wiać świat, nawracać ludzkość 
na weganizm lub kogokol-

wiek krytykować. Zresztą zba-
wienie nie ma nic wspólnego 
z sądem nad innymi. Kino ist-
nieje po to, żeby coś pokazać, 
a nie po to, żeby prawić kaza-
nia. Widz po 90-minutowym 
filmie o krowie musi samemu 
poszperać w głowie, posta-
wić sobie pytania, wyciągnąć 
z tego wnioski.

A ty czego po tych czterech 
latach życia pośród krów 
się nauczyłaś?
To była wielka lekcja, może 
głównie dlatego, że jestem 
dziewczyną urodzoną w mie-
ście. Dla mnie mleko zawsze 
brało się z lodówki, a jedy-
nym zwierzakiem, z jakim 
kiedykolwiek miałam stycz-
ność, był kot domowy. 
(śmiech) Nie miałam pojęcia, 
co dzieje się na wsi, tym bar-
dziej nigdy nie pomyślała-
bym, że z krową można się 
zaprzyjaźnić. Każda z nich 
jest inna, mają wyraziste cha-
raktery, ale też swoje gusta, 
humory i antypatie. Jed-
nego dnia się z tobą bawią, 
wygłupiają, a następnego 
potrafią się obrazić i stanąć 
tyłem. Poza tym, krowy nie są 
w ogóle agresywne. Nie zrobią 
człowiekowi krzywdy, zupeł-
nie się ich nie bałam. Na mar-
ginesie mówiąc, nasza produ-
centka, która miała podpisaną 
umowę z ubezpieczycielem 
non stop suszyła mi głowę, 
że nie mogę przeskakiwać 
przez barierki, że nie mogę 
znajdować się pod krową. 
A ja tak dobrze się przy tych 
zwierzakach czułam, że mia-
łam pomysł, żeby przejść pod 
nimi z kamerą. (śmiech) Więc 
jak o tym wszystkim sobie 
myślę, to dochodzę do wnio-
sku, że tak naprawdę to są 
takie trochę większe psiaki! 
Gdybym tylko miała nieco 
więcej miejsca w mieszkaniu, 
to mogłabym żyć pod jednym 
dachem z krówką.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

Jak to się stało, że 
polska operatorka 
stanęła za kamerą 
nowego, pokazywa-

nego w tym roku na festi-
walu w Cannes, filmu 
Andrei Arnold?
Mam mówić całą prawdę, czy 
trochę upiększoną prawdę?

Całą prawdę!
No więc prawda jest taka, że 
ten film trafił mi się jak śle-
pej kurze ziarno. (śmiech) 
Wszystko dzięki splotowi 
rozmaitych okoliczności. 
Opowieść warto zacząć od 
tego, że pomysł na pełnome-
trażowy dokument o kro-
wie chodził Andrei po gło-
wie wiele lat. I mimo że jest 
Andreą Arnold, to nawet 
ona miała trudności ze zna-
lezieniem funduszy na taki 
projekt. Od początku było 
wiadomo, że budżet na pro-
dukcję będzie skromny. Jed-
nocześnie okazało się, że stały 
operator Andrei, czyli Robbie 
Ryan, nie może zobowiązać 
się na cztery i pół roku zdjęć, 
więc trzeba było znaleźć 
kogoś na jego miejsce. Tak 
się złożyło, że producentką 
filmu była młoda dziewczyna, 
która znała koleżankę mojej 
koleżanki. Jak rozpuściła 
wici, że szuka operatora, to 
informacja dotarła do mnie. 
A potem – dzięki temu, że 
miałam spore doświadczenie 
w pracy w polskich doku-
mentach – zostałam zapro-
szona na testy.

Jak wyglądają takie testy?
Pierwszy etap odbywał się 
w Londynie, w tzw. city farm. 
Mówiąc krótko, jest to takie 
mini zoo w środku miasta. 
Tam każdy operator otrzymał 
zadanie polegające na zro-

KROWIE 
ŻYCIE

Rozmowa z Magdaleną 
Kowalczyk, autorką zdjęć 
do filmu Cow
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Magdalena Kowalczyk  
na planie filmu Cow,  
reż. Andrea Arnold
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Pracujesz jako publicist 
i dyrektor artystyczny festi-
walu animacji w Salonikach, 
prowadzisz kampanie osca-

rowe, jesteś związany z branżą VFX, 
rozwijasz działalność w Chinach. 
Sporo tego. To zawodowy narkotyk, 
czy szukasz ciągle sposobu na siebie?
Ani jedno, ani drugie, ale zarazem i to, 
i to. Wszystkie wyzwania, które podej-
muję, wynikają do pewnego stopnia 
z zawodowych poszukiwań, ale są też 
moim sposobem na siebie. Chcę rozwi-
jać się w różnych kierunkach, próbować 
nowych rzeczy, spotykać się z ludźmi 
z każdego obszaru branży filmowej, 
ale robię to świadomie, nie kluczę po 
omacku. Wszystko, co wymieniłeś, to 
dla mnie naczynia połączone, elementy 
większej całości. Staram się dostrze-
gać całościowy obraz i pracować tak, 
by dawać z siebie wszystko, a jednocze-
śnie jak najwięcej z tego czerpać.

Wspólnym mianownikiem zawodo-
wym jest jednak promocja filmów. 
Kiedy zrozumiałeś, że to coś dla cie-
bie?
Zaczynałem od pracy przy festiwalach, 
najpierw muzycznych, potem filmowych, 
tyle że były to rzeczywiście młodzieńcze 
poszukiwania. Nie wiedziałem, kim chcę 
być. Ani czy branża filmowa jest dla mnie. 
Próbowałem też swoich sił w dziennikar-
stwie. W trakcie jednej z edycji Berlinale 
starałem się o wywiad z Fatihem Akinem. 
Opiekował się nim Richard Lormand, 

legendarny publicist, barwna osobowość. 
Zaczęliśmy rozmawiać, wymieniać się 
uwagami i opiniami. Coś we mnie zauwa-
żył, do dzisiaj do końca nie wiem, co to 
było, ale faktem jest, że zaproponował mi 
współpracę. Zgodziłem się. Przez prawie 
trzy lata jeździłem z nim na największe 
festiwale: do Berlina, Cannes, Wenecji, 
i pomagałem promować filmy najlep-
szych reżyserów: Hanekego, Resnaisa, 
Bertolucciego i innych. Byłem oczywiście 
tylko trybikiem stworzonej przez niego 
machiny, lecz czułem się częścią czegoś 
fajnego, nietypowego, a zarazem dającego 
realne efekty.

Taki branżowy „Polish Dream”.
Nie było aż tak różowo. Praca z Richar-
dem wymagała wielu wyrzeczeń, nieraz 
zarywałem nocki, mieszkałem tygo-
dniami w hotelach, a gdy studiowałem 
na produkcji w Łodzi, zdarzało mi się 
opuszczać egzaminy. Ale była to fan-
tastyczna nauka zawodu i prawdziwa 
szkoła życia. Richard był na tyle wyjąt-
kową osobą w skali całej branży, że 
wytworzył własny rodzaj promocji, inny 
od agencyjnej. Zrozumiałem, że publi-
cist to ktoś między dobrym PR-owcem 
a menedżerem, osoba, która znajduje 
lub stwarza odpowiednią perspektywę, 
by film mógł zaistnieć na rynku. Kształ-
tuje go sobą, swoimi kontaktami, wiedzą, 
osobowością. Gdy zacząłem w końcu 
pracować na własny rachunek, m.in. 
przy Twoim Vincencie, miałem w rękach 
odpowiednie narzędzia, żeby coś realnie 
zaoferować, a nie tylko improwizować.

Trudno ci było przejść z myślenia 
w skali polskiej na promocję między-
narodową? W kraju zawód publicist 
praktycznie nie istnieje, nie ma tak 
specjalistycznych kierunków na stu-
diach.
Co jest przykre, ale z drugiej strony rozu-
miem, skąd się to bierze. Uczelnia może 
ci wiele dać, ale są rzeczy, których żadna 
szkoła cię nie nauczy, choćby własnego 
stylu dostrzegania i rozumienia różnych 
branżowych zależności. Praca w szeroko 
rozumianym publicity pomogła mi zdać 
sobie sprawę, że wszystko jest ze sobą 
połączone i od siebie zależne. Że produ-
cent nie musi zaczynać jako kierownik 
produkcji, jak przekazuje się młodym 
w szkole filmowej, lecz powinien przede 
wszystkim zbierać życiowe doświad-
czenia. Jeździ po świecie, poznaje ludzi, 

próbuje nowych rzeczy, popełnia błędy, 
przeżywa emocje. A gdy na horyzoncie 
pojawia się historia, którą czuje całym 
sobą i chce za wszelką cenę opowiedzieć, 
przelewa na nią zdobyte doświadczenia. 

Nie musi mieć większego doświad-
czenia w branży?
Jakieś mieć musi. Piekarz nie zosta-
nie z miesiąca na miesiąc producentem, 
nawet jeśli zdobył to życiowe doświad-
czenie i ma świetny scenariusz do zre-
alizowania. Natomiast kwestie tech-
niczne, logistyczne, budżetowe są sprawą 
drugorzędną. Najważniejsze to, kim 

jesteś i jakie filmy chcesz robić. Nie bez 
powodu mówi się, że najciekawszymi fil-
mowcami są ci, którzy zostali wyrzuceni 
drzwiami i wrócili oknem. Części tego 
zawodu można się faktycznie nauczyć 
w szkole, ale część należy oprzeć na roz-
woju osobistym. Trzeba też dostrzegać 
ludzi pod ciekawymi historiami.

No dobrze, a jak ma się to do ciebie?
Richard uświadomił mi, że nie mogę być 
producentem, bo za mało przeżyłem. 
Zacząłem jeździć, doświadczać, otwierać 
się na inne kultury i tradycje, na różne 
zlecenia, nie tylko te, które mi pasowały, 
ale też te, których się bałem. Poznałem 
tak fantastycznych ludzi, jak Thierry 
Potok, producent, który był przez lata 
szefem Babelsbergu. Lub Hugh Wel-
chman, współtwórca sukcesu Piotru-
sia i wilka czy Twojego Vincenta. Bardzo 
rozwinąłem się w Meksyku, gdzie miesz-
kałem kilka miesięcy. Zobaczyłem, jak 
dużym problemem jest komunikacja 
międzykontynentalna z tamtego punktu 
widzenia. Rozwinąłem się również 
w momencie, gdy poznałem moją żonę, 
gdy zostałem tatą i zacząłem rozumieć 

i przeżywać różne rzeczy inaczej. Zro-
biłem z pracy integralną część mojego 
życia oraz nauczyłem się zauważać 
otwierające się możliwości, których ktoś, 
kto jest szkolony w działaniu w ramach 
pewnych schematów i struktur, przeważ-
nie nie dostrzega. 

Ważna nauka, która chyba rzeczywi-
ście nie jest tak oczywista. Efektem 
tego rozwoju była u ciebie choćby 
kampania oscarowa krótkometrażo-
wej animacji Opera Ericka Oha.
To dobry przykład, związałem się z pro-
jektem przypadkiem, tylko dlatego, 
że potrafiłem dostrzec rysującą się na 
horyzoncie możliwość. Przeglądałem 
longlistę krótkich metraży i zaintere-
sował mnie projekt instalacji artystycz-
nej przerobionej na animację. Opera 
wyróżniała się wśród innych na liście, 
biła od niej pozytywna energia, bo to 
passion project Ericka i ludzi z Pixara, 
których wokół siebie zebrał. Był począ-
tek stycznia, większość kampanii już 
trwała, o Operze było cicho. Napisałem 
do producentów z propozycją współ-
pracy i dobrze się zgraliśmy. Nie mia-
łem dużych oczekiwań, bo było późno, 
ale dzięki pracy zespołowej udało się 
najpierw trafić na shortlistę, a później 
skończyć z nominacją. 

Co było najważniejsze w promowa-
niu tak hermetycznego projektu?
Indywidualne podejście do promocji. 
Niektóre projekty są szersze niż narzędzia, 
których na co dzień używa się w branży. 
Zrozumienie tych ograniczeń pozwala 
dopasować styl do filmu. Nie można na 
siłę wpisywać projektu w znane i lubiane 
narzędzia, a niestety tak często bywa. 
Każdy film jest inny, wymaga innego 
podejścia, a jeśli myślisz, że jest inaczej, 
szybko przekonasz się, że nie ma dla cie-
bie miejsca w tym zawodzie. Uwielbiam 
otwierać się na nowych twórców i ich 
wyobraźnię, pracować z nimi, a nie dla 
nich. Rozmawiać, poznawać, podróżo-
wać, doświadczać. Dobrze realizuję się 
w zawodzie publicist i czuję, że cały czas 
się rozwijam. Udało mi się lepiej okre-
ślić to, czego się nauczyłem, i to, co robię. 
Jestem gotowy na nowe otwarcia i w nie-
dalekiej przyszłości planuję zostać produ-
centem kreatywnym oraz zająć się dystry-
bucją i sprzedażą filmów.

Rozmawiał Darek Kuźma

TEGO NIE NAUCZYSZ SIĘ 
W SZKOLE
Rozmowa 
z Marcinem 
Sobczakiem 
z firmy This Way 
Publicity

Marcin SobczakFo
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Wszyscy stawili się 
tłumnie – fre-
kwencja dopi-
s a ła  osza ła-

miająco. Ale przede wszystkim 
gotowość do rozmów o sytuacji 
kin w całym kraju była krze-
piąca. Dyskusje, choć niełatwe 
i czasami burzliwe, okazały się 
wielowymiarowe. Nic dziw-
nego, zorganizowana w dniach 
14-16 września Konferencja Kin 
Studyjnych była pierwszym tak 
dużym branżowym wydarze-
niem od czasu wybuchu pande-
mii. Wcześniejsze edycje imprezy 
odbyły się w Jędrzejowie, Krośnie, 
Bochni, Czechowicach-Dziedzi-
cach, Chodzieży, we Włoszczo-
wie – a w Kielcach wydarzenie 
zostało zorganizowane już po raz 
drugi. Ludzie filmu lubią tu wra-
cać. Działające w Wojewódzkim 
Domu Kultury kino Fenomen, 
to... fenomen – laureat 12. edy-
cji Nagród Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej dla najlepszego 
kina w Polsce. Dlatego nie można 
było sobie chyba wyobrazić lep-
szego miejsca i przestrzeni na 
debatę o arthousowych działa-

widowni oraz rozwoju platform 
streamingowych. Kiniarze, razem 
z dystrybutorami, starali się zająć 
stanowisko względem ekspan-
sji platform – nie jest to tak pro-
ste, jak się okazuje. Czy możliwe 
jest wypracowanie takiego sys-
temu współdziałań, by kina, jak 
i platformy, mogły bezkolizyjnie 
względem siebie funkcjonować? 
Platformy skupiają dziś ogromną 
widownię, ale czy zawsze jest to 
publiczność odebrana kinom? 

Czy platformy mogłyby pro-
wadzić w przyszłości działania 
wspomagające rytuał chodzenia 
do kin i na odwrót? To zaledwie 
kilka z wielu ważnych kwestii 
omawianych w kinie Fenomen. 

Również pozostałe instytucje, 
zaangażowane w kinematogra-
fię i obieg dobrami filmowymi, 
nie powinny lekceważyć rynko-
wych transformacji. Nie mogą 

też traktować kin studyjnych 
jako najsłabszego ogniwa, przy 
zwyczajowym premiowaniu kin 
wielosalowych. Dzisiaj nic nie 
jest oczywiste, a wątpliwość 
zawarta w pytaniu: „Czy widzo-
wie powrócą na seanse?” jest 
tylko jednym z wielu wyzwań 
dla przedstawicieli środowi-
ska. Zresztą obecnie trzeba to 
pytanie stawiać nieco inaczej: 

„W jakim stylu wróci publicz-
ność, kiedy już powróci?”.

Kiniarze często podkreślali, 
że choć wszyscy należą do Sto-
warzyszenia Kin Studyjnych, to 
do każdego obiektu należy pod-
chodzić indywidualnie. Specyfika 
miejsca i lokalne uwarunkowania 
wpływają na sposób zarządzania 
każdym kinem. Dla kogoś, kto 
prowadzi mały lokal jednosalowy 
w niewielkiej miejscowości sytu-
acja jest inna niż dla osoby, która 
przewodzi studyjnemu kinu dwu-
salowemu w dużej aglomeracji. 
Tym bardziej wszyscy pragnęli 
spotkać się i wysłuchać siebie 
nawzajem, wesprzeć, pomyśleć 
o rozwiązaniach. Konferencja 
Kin Studyjnych była też świetną 
okazją do zapoznania się z nad-
chodzącą bogatą ofertą dystry-
bucyjną: pokazano Titane Julii 
Ducournau – film uhonorowany 
Złotą Palmą na MFF w Cannes, 
nagrodzone przez publiczność na 
festiwalu Transatlantyk Poufne 
lekcje perskiego Vadima Perel-
mana, The Braves Anaïs Volpé, 
Fatimę Marco Pontecorvo czy 
Penguin Bloom: Niesamowita 
historia Sam Bloom Glendyna 
Ivina. A z polskich hitów można 
było zobaczyć Najmro. Kocha, 
kradnie, szanuje Mateusza Rako-
wicza, Bo we mnie jest seks Kata-
rzyny Klimkiewicz i Moje wspa-
niałe życie Łukasza Grzegorzka. 
I niektórzy dosłownie przecie-
rali oczy ze zdumienia: mówimy 
o trudnej sytuacji kin w momen-
cie, gdy oferta filmowa – w tym 
właśnie repertuar artystyczny, 
autorski, czyli marzenie każdego 
kiniarza z ambicjami – jest zróż-
nicowana, zaskakująco ciekawa 
i niebanalna. Takie czasy... doda-
wali inni.

Ważnym punktem Konferen-
cji Kin Studyjnych było wręcze-
nie nagrody „Kiniarz Roku” 
Stowarzyszenia Kin Studyj-
nych. Wyróżnienie trafiło do 
Urszuli Biel z gliwickiego kina 
Amok. Ceremonię wręczenia 
nagrody poprowadzili: Mar-
lena Gabryszewska – prezeska 
Stowarzyszenia Kin Studyjnych 
(organizatora Konferencji Kin 

Studyjnych) i menedżerka sto-
łecznego kina Elektronik, Piotr 
Zakens – przewodniczący Rady 
Sieci Kin Studyjnych, oraz 
dziennikarz i krytyk filmowy 
Błażej Hrapkowicz, który był 
gospodarzem wszystkich spo-
tkań. Wręczając nagrodę, Piotr 
Zakens wygłosił piękną lauda-
cję na cześć laureatki. Urszula 
Biel, która w 1995 roku obroniła 
doktorat w Instytucie Sztuki Pan 
w Warszawie, a w latach 1993-
1999 prowadziła Agencję Fil-
mową „Promocja” w Gliwicach, 
otrzymała w 2013 statuetkę Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej 
w kategorii „Kino” za wyjątkowe 
i pełne oddania prowadzenie 
kina Amok w Gliwicach. Z kolei 
cztery lata później powtórzyła 
sukces w kategorii „Edukacja 
filmowa”. Na tym nie koniec, 
Biel jest ceniona w środowisku 
również ze względu na działa-
nia publicystyczne – jest autorką 
pierwszej monografii dziejów 
kina na Górnym Śląsku „Ślą-
skie kina między wojnami, 
czyli przyjemność upolitycz-
niona” (2002) oraz współau-
torką pozycji „Kina i okolice. 
Z dziejów X Muzy na Śląsku”. 
Urszula Biel nie zwalnia tempa, 
w tym roku została wydana jej 
nowa książka: „Kultura filmowa 
prowincji górnośląskiej. Kina, 
właściciele, widzowie”. Do tego 
dodać należy prowadzenie spo-
tkań branżowych oraz pracę spo-
łeczną w Stowarzyszeniu Kin 
Studyjnych i Radzie Kin Stu-
dyjnych. Tytuł „Kiniarz Roku” 
szybko uległ transformacji, 
słychać było: „Urszula Biel – 
Kiniara 2021 roku!”. I już!

We wspólnocie siła: w Kiel-
cach czuć było ogromną 
potrzebę integracji, dialogu 
i wsparcia. Przyjazna atmos-
fera, dogodna logistyka oraz 
przejrzysta komunikacja to 
zasługa Jarka Skulskiego z kina 
Fenomen, prezeski SKS Mar-
leny Gabryszewskiej oraz Marli 
Wilcan odpowiedzialnej za pro-
mocję i marketing w SKS. 

Anna Serdiukow

niach filmowych i przyszłości kin 
studyjnych. Rozmowom o doko-
naniach towarzyszyły dyskusje 
o przeobrażeniach.

Podczas tego IX zjazdu czuć 
było przede wszystkim, że 
społeczność kiniarzy to zróż-
nicowana grupa chcąca budo-
wać solidarne struktury. I nie-
jako zmuszona do tego sytuacją. 
W świecie naznaczonym pande-
mią nic nie jest pewne, a przy-
szłość kin budzi wiele wątpliwo-
ści. Nierzadko lokalne obiekty 
muszą na nowo określać swoją 
pozycję w ramach małych spo-
łeczności – seniorzy, ważna grupa 
widzów, w niektórych miejscach 
wciąż nie powrócili na dobre 
przed ekrany, albo dopiero wra-
cają pełni pytań o bezpieczeń-
stwo. Kiniarze wprost wyrażali 
swoje obawy względem ewen-
tualnych, ponownych zamknięć 
związanych z pandemią i ogra-
niczeniami sanitarnymi doty-
czącymi sprzedaży biletów. Ale 
mówili też o tym, że zmienił się 
odbiór filmów – cała dynamika 
konsumpcji kina uległa zmianie. 
Dlatego niezbędna jest współ-

praca na linii kiniarz – dystrybu-
tor, w tym redefinicja świadczeń. 
Wprowadzenie kodeksu dobrych 
praktyk to przede wszystkim 
regularne spotkania i dialog. 

Kina, jak i zresztą cała branża, 
są obecnie w specyficznym 
procesie. Nic nie jest zdefinio-
wane i ostateczne, pandemia 
przyspieszyła pewne działania. 
Rozmowy w Kielcach krążyły 
głównie wokół skrócenia tzw. 
hold backów, nowych nawyków 

W MAŁYCH KINACH 
WIELKIE NADZIEJE
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W Kielcach odbyła 
się 9. Konferencja Kin 
Studyjnych. Miejscowe 
kino Fenomen gościło 
kiniarzy, przedstawicieli 
firm związanych z branżą 
filmową i dystrybutorów  
z całej Polski. 
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Marlena Gabryszewska,  
Piotr Zakens i Urszula Biel
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RYNEK FILMOWY

Prapremiera odbyła się na 
początku października na Lon-
dyńskim Festiwalu Filmowym. 
W największej sali kina Natio-
nal Film Theatre, zarządzanego 

przez Brytyjski Instytut Filmowy, zgromadził 
się tłum. Bilety wyprzedano już dwa tygodnie 
przed pokazem. Nic dziwnego: w Wielkiej 
Brytanii Franciszka i Stefan Themersonowie 
są znani i cenieni, może nawet bardziej niż 
w Polsce. Na Wyspach spędzili większość 
życia, tam prowadzili wydawnictwo Gaber-
bocchus Press. Swoją artystyczną, głównie 
awangardową, działalność rozpoczęli jednak 
w Warszawie. I to tu w 1931 roku, zainspiro-
wani modernistycznym poematem Anatola 
Sterna, zrealizowali 12-minutową Europę – 
porywający apel przeciwko faszyzmowi, 
który przez lata obrósł legendą i doczekał 
się ciekawych reinterpretacji artystycznych.

W latach 30. XX wieku Europa wywo-
łała sporo zainteresowania i zyskała miano 
pierwszego znaczącego polskiego filmu 
awangardowego. Wydawało się, że prze-
padła w piekle wojny. Owszem, wyjeżdża-
jąc z Polski do Paryża w 1937 roku, artyści 
zabrali ze sobą kopie wszystkich zrealizo-
wanych przez siebie w kraju dzieł. Zdepo-
nowali je w paryskim Laboratorium Filmo-
wym Vitfer. Skąd mogli wiedzieć, że trzy lata 
później jego zbiory zostaną skonfiskowane 
przez Niemców, a oryginały przepadną?

W 2019 roku w niemieckim Bundes-
archiv na Europę natrafiła Anna Bob-
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czuk – w ramach kwerendy prowadzonej 
z inicjatywy Instytutu Pileckiego. „O ile 
mi wiadomo, kopia nie była w żaden spo-
sób opisana: nie było na niej ani nazwiska 
twórców, ani kraju produkcji” – opowiada 
Łukasz Ceranka, współwłaściciel studia 
postprodukcyjnego Fixafilm. Warszawska 
firma podjęła się cyfrowej rekonstrukcji 
we współpracy z Themerson Estate, fun-
dacją dbającą o zachowanie dziedzictwa 
Themersonów, prowadzoną przez siostrze-
nicę Franciszki, a zarazem kuratorkę sztuki 
Jasię Reichardt. Już wcześniej dla tej insty-
tucji pracownicy Fixafilm odrestaurowali 
inny film Franciszki i Stefana – Calling Mr. 
Smith. Praca nad Europą okazała się bardzo 
wymagająca. „Był to dość trudny projekt ze 
względu na jego charakter i sposób powsta-
nia. Różnorodność technik zastosowanych 
przez Themersonów, wiek materiału źródło-
wego oraz praca z kopią 35mm, która praw-
dopodobnie była wielokrotnie obrabiana 
laboratoryjnie, sprawiły, że rekonstruk-
cja Europy stanowiła wyjątkowe wzywa-
nie” – przybliża Łukasz Ceranka. – „Musie-
liśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, które 
z efektów były pierwotną intencją autorów, 
a co pojawiło się wraz z upływem czasu – 
np. migotanie pochodzące z laboratorium. 
W kinie eksperymentalnym to prawdziwa 
zagwozdka, ale naszą konsultantką została 
sama Jasia Reichardt”. 

Konieczne okazały się też pewne drobne 
ingerencje techniczne. „Europa powstała 

w prędkości 18 klatek na sekundę. Szkoła 
nieingerowania w materiał pierwotny pozo-
stawiłaby ten klatkarz. My podjęliśmy decy-
zję o dostosowaniu obrazu do wymogów 
dzisiejszych projektorów, przyzwyczajeń 
i oczekiwań odbiorczych widzów, i powie-
liliśmy co czwartą klatkę. Taka synchroni-
zacja była ważna dla zachowania pierwot-
nego czasu i tempa dzieła, ale i pracy nad 
muzyką, którą skomponował Lodewijk 
Muns” – tłumaczy Łukasz Ceranka. – „Przy 
Calling Mr. Smith zmagaliśmy się z zasto-
sowaną przez artystów techniką kolorowa-
nia, zbliżoną do techniki drukarskiej, dla 
projektorów w XXI wieku nie do udźwi-
gnięcia. Ale to nasza praca. Lubimy tego 
typu wyzwania”.

Odrestaurowana Europa dopiero roz-
poczyna swoje drugie życie. Po pokazach 
w Londynie i Warszawie czekają ją premiery 
w Berlinie i Paryżu oraz kolejne seanse 
w Polsce. Za dystrybucję odpowiada agencja 
LUX. Oryginalny materiał został przeka-
zany w długotrwały depozyt do BFI Natio-
nal Archive i jest przechowywany wraz 
z oryginalnymi materiałami z pozostałych 
ocalałych filmów Themersonów. Może jesz-
cze jakieś odzyskamy? Dyrektor Instytutu 
Pileckiego, dr Wojciech Kozłowski, przy-
pomina, że w Niemczech jest bardzo dużo 
archiwów i dokumentów, które czekają, 
aby je odkryć.

Dagmara Romanowska

Przez osiem dekad sądzono, że Europa 
Franciszki i Stefana Themersonów została 
zniszczona przez nazistów. W 2019 roku 
dzieło niespodziewanie odnaleziono 
i dziś znowu można je oglądać, 
zrekonstruowane w rozdzielczości 2K 
przez studio Fixafilm. 

SKARB ODNALEZIONY 
PO LATACH

Europa, reż. Franciszka  
i Stefan Themersonowie
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SÉRIES MANIA INSTITUTE

Idea instytutu pojawiła się kilka lat 
temu wśród twórców festiwalu Séries 
Mania. Szefem projektu został Pierre 
Ziemniak (ma polskich dziadków) od 

lat związany z francuską branżą audiowi-
zualną. W 2019 roku razem ze swoją ekipą 
dostali 24 miesiące na przygotowanie pro-
gramu, zatrudnienie wykładowców i uru-
chomienie instytutu. I mimo pandemii, 
udało im się domknąć sprawę na czas. 

Europejscy profesjonaliści z doświad-
czeniem (m.in. Nicola Lusuardi, Damon 
Lindelof, Vince Gilligan czy Fanny Her-
rero) dzielą się w Séries Mania Institute 
wiedzą z młodymi twórcami. Pracownicy 
instytutu mówią, że nie prowadzą zajęć, 
tylko wzajemne treningi. „Od początku 
zakładaliśmy układ poziomy, a nie hie-
rarchiczny. Ci, którzy do nas przychodzą, 
mają się uczyć od siebie nawzajem. Zależy 
nam na wymianie doświadczeń i perspek-
tyw na temat europejskich seriali” – mówi 
Ziemniak, kiedy spotykamy się w Lille.

Zaznacza, że to najwyższa pora, żeby 
wyodrębnić produkcję seriali od produk-
cji kinowej. „Choćbyśmy nie wiem, jak się 
upierali, to są to dwie zupełnie różne kwe-
stie. Mówi się, że nowe jakościowe seriale 
to właściwie filmy w odcinkach. Ale wła-
śnie ze względu na to, że są w odcinkach, 
kręci się je inaczej niż dwugodzinne filmy. 
Zadaniem instytutu jest, by udoskonalić 
tę formę produkcji, która różnicuje się 
szczególnie, gdy ekipa zaczyna pracować 
nad drugim i kolejnym sezonem. Wtedy 
relacje między reżyserami, scenarzystami 
i resztą ekipy są zupełnie inne niż na pla-
nie filmu” – przekonuje.

Inauguracyjny program instytutu to trwa-
jący 14 tygodni „Eureka Séries”. Jednorazowo 
spotyka się w nim – fizycznie, w Lille – dzie-
sięcioro uczestników: pięcioro producentów 
i tyle samo scenarzystów. Aktualnie znalazły 
się w nim wynurzające się talenty z Francji, 
UK, Chorwacji, Polski i Rumunii. „Naszym 
celem jest, by ci ludzie, wywodzący się z róż-
nych kultur, nauczyli się współpracować ze 
sobą jako twórcy europejscy, co da pod-
waliny do tworzenia spójnych koproduk-
cji serialowych, a także – aby scenarzyści 
i producenci mogli lepiej się poznać i zro-
zumieć swoje wzajemne potrzeby i ocze-
kiwania” – tłumaczy Ziemniak. I dodaje: 
„Nawet z najlepszego pomysłu nie powsta-
nie świetny serial, jeśli autor scenariusza nie 
znajdzie odpowiedniego partnera w osobie 
producenta”.

Idea jest taka, by w czasie treningu sce-
narzyści łączyli się w pary z producentami 

LEKCJE SERIALU
We wrześniu we francuskim Lille 
wystartował Séries Mania Institute – 
pierwsza szkoła artystyczna w całości 
skupiona na nauce realizowania seriali. 

i wspólnie doskonalili jeden projekt. Na 
koniec zajęć jako para staną przed profe-
sjonalistami z różnych instytucji, by wygło-
sić pitching tego, nad czym pracowali. 

Polskę w „Eureka Séries” reprezentuje 
Zuzanna Grajzer, która w Szkocji ukoń-
czyła studia scenopisarskie. „Pisanie dla 
telewizji jest stosunkowo nową formą. 
Większość podręczników, jak również 
spora część moich zajęć na studiach, kon-
centrowała się na pisaniu filmów. Tymcza-
sem różnice są znaczące. W instytucie uczę 
się bardzo dużo o specyfice pisania, roz-
wijaniu konceptów i budowaniu historii, 

które najlepiej sprawdzą się właśnie w for-
mie serialu, a nie filmu” – mówi.

Grajzer pracuje nad opowieścią o mło-
dych imigrantach w Berlinie, którą oparła 
na bazie własnych doświadczeń. „Instytut 
szukał projektów europejskich, które mia-
łyby potencjał realizacji na koprodukcję 
międzynarodową. W UK zawsze miałam 
wrażenie, że startuję z przegranej pozy-
cji. W Lille sytuacja wygląda inaczej – tu 
różnorodność jest siłą, a nie słabością!” – 
zapewnia.

Artur Zaborski

Pierre Ziemniak
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Jeszcze miesiąc temu Pro-
wansja i Cannes były na 
COVID-owej mapie Fran-
cji mocno zaczerwie-

nione, co wróżyło jak najgorzej. 
Na szczęście fala zachorowań 
opadła i można było zaprosić 
na Lazurowe Wybrzeże uczest-
ników światowych targów tele-
wizyjnych MIPCOM, ich części 
dziecięcej – MIP Junior oraz na 
4. edycję Międzynarodowego 
Festiwalu Seriali Canneseries. 

Powierzchnię targową ogra-
niczono do symbolicznego 
minimum, zrezygnowano z hal 
i namiotów rozstawianych zwy-
kle wokół Pałacu Festiwalowego, 
nie zapraszano na niezliczone 

której rozmach w opinii nie tylko 
piszącego te słowa zdaje się być 
w dużej części pokłosiem akcji 
wykreowanej przez grono nasy-
conych władzą i pieniędzmi tele-
wizyjnych bossów, którzy z neo-
fickim zapałem promują teraz 
swoje byłe podwładne, dotąd 
traktowane albo z lekceważącym 
pobłażaniem, albo wręcz spro-
wadzane do mniej lub bardziej 
atrakcyjnego, ale tylko dodatku 
do ich dotychczasowej wielolet-
niej działalności. 

Jednak obok dyskusji i twór-
czych sporów prezentowano też 
w Cannes nowe i najnowsze pro-
pozycje, głównie serialowe, bo 
ten gatunek także na pande-
mii zyskał kolejnych widzów 
i fanów. Wśród pokazów spe-
cjalnych (na wydarzenie sezonu 
zapowiada się niemiecki Hotel 
Europa) znalazł się również pre-
mierowy odcinek nowego serialu 
TVP – Krucjata – zrealizowany 
według scenariusza Wojciecha 
Tomczyka i w reżyserii Łukasza 
Ostalskiego. Niestety, projek-
cja na kilkusetmiejscowej sali, 
spóźniona o 30 minut, zgroma-
dziła zaledwie 9 osób, w tym 
5 z Woronicza, parę dzienni-
karzy branżowych, gdyńskiego 
producenta i jednego cudzo-
ziemca…

4. edycja festiwalu Cannese-
ries miała od początku jednego 
faworyta (wielu producentów 
wobec niemożności przyjazdu do 
Francji zrezygnowało z udziału 
w selekcji) i niemiecki Zarzut nie 
zawiódł oczekiwań. W pamięci 
został świetny Peter Kurth w roli 
doświadczonego życiem adwo-
kata i staranna reżyseria duetu: 
Olivier Berben i Jan Ehlert.

Janusz Kołodziej

niegdyś spotkania towarzyszące, 
uroczyste premiery i spektaku-
larne prezentacje. 

Może zabrzmi to prowoka-
cyjne, ale na tak okrojonym 
z  konieczności programie, 
i wobec nieobecności gości ze 
świata (głownie z obu Ameryk 
i Chin) zyskała cześć meryto-
ryczna targów. Panele dysku-
syjne (niektóre wyłącznie w żeń-
skim składzie) nie tylko wobec 
braku konkurencji cieszyły się 
dużym zainteresowaniem, ale 
także dlatego, że dotyczyły tema-
tów i kwestii priorytetowych dla 
światowego rynku produkcji 
oraz dystrybucji telewizyjnej. 
Takich jak choćby lawinowy 

wzrost liczby platform stream- 
ingowych i w ogóle emisji oraz 
odbioru oferty programowej 
przez internet, który już teraz 
zagospodarował połowę rynku 
i ma apetyt na resztę. Polska 
jest tu dobrym przykładem na 
potwierdzanie tej ekspansji, bo 
działa już u nas pięć platform, 
a w 2022 roku dojdą trzy kolejne, 
w tym firmowane przez takich 
gigantów, jak Disney (Disney+) 
i HBO (HBO Max). 

Tematem równie eksponowa-
nym była dynamicznie rosnąca 
rola żeńskiej części branży 
i generalnie kobieca ekspansja 
(w magazynie targowym poświe-
cono temu kilkanaście stron), 

POWRÓT POD 
TELEWIZYJNE PALMY
Po półtorarocznej przerwie, ale 
z nadzwyczajną dbałością o przestrzeganie 
reżimu sanitarnego, udało się przygotować 
i doprowadzić do szczęśliwego finału 
jedną z najważniejszych imprez branży 
telewizyjno-filmowej. 
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PLENERY FILM SPRING OPEN

Obeszło się bez 
bolesnych nie-
s p o d z i a n e k , 
jak „czerwona 
strefa” w środku 

wydarzenia, z czym organiza-
torzy musieli zmierzyć się rok 
temu. Owszem, pandemia 
wymusiła pewne obostrzenia 
i ograniczenia, ale i tak od 12 
do 21 października w hotelu 
Wolskim w Krakowie tętniło 
filmowe życie. Na wydarzenie 
stawili się licznie doświad-
czeni autorzy i wykładowcy 
z Polski i zagranicy, w tym 
Jagoda Szelc, Florent Palla-
res, Robert Hranitzky, Mar-
cin Koszałka, Tomasz Siwiń-
ski, Konrad Aksinowicz, Artur 
Homan, Agata Nawrocka i – 
oczywiście – inicjator Plenerów 
Sławomir Idziak. Uczestnicy 
mogli nie tylko konsultować 
z nimi swoje pomysły, praco-
wać w grupach tematycznych, 
ale przede wszystkim korzystać 
z nowoczesnego sprzętu, który 
organizatorzy pozyskali, dzięki 
współpracy z 60 technologicz-
nymi partnerami.

„Jak co roku, skupialiśmy się 
na przyszłości branży – nie tylko 
na samym filmie. Prowadziliśmy 
grupy IT, VR, AR, gier. Zaan-
gażowaliśmy się w Hackathon 
dla Wawelu, projekt szukający 
nowych niestandardowych 
audiowizualnych rozwiązań dla 
Zamku Królewskiego. Wszystko 
po to, żeby młodzi adepci sztuk 
audiowizualnych mogli w prak-
tyce spróbować różnych forma-
tów, które zdefiniują ich przy-
szłość w zawodzie” – mówi 
Marta Dalecka, producentka 
Film Spring Open. We wrze-
śniu organizatorzy odebrali za 
swoje warsztaty i innowacyjną 
formułę Nagrodę PISF-u w kate-
gorii „Edukacja filmowa”. Konty-
nuują swoją misję, nawet o mili-
metr nie obniżając poprzeczki. 

Spectrum tematów, które 
podjęl i  razem ze swoimi 
gośćmi,  imponuje.  Obok 
prowadzących grupy, o swo-
jej pracy opowiadali m.in. 
Mariusz Wilczyński i Aneta 

KINO I COŚ WIĘCEJ

Hickinbotham. Duży nacisk 
położony został na to, jak 
realizować wymarzone pro-
jekty przy niskim budżecie, 
ale w pełni profesjonalnie. 
Nie zabrakło tematów bar-
dziej technicznych, związa-
nych m.in. z kolorkorekcją 
i atrakcyjnymi dla widza efek-
tami wizualnymi. Mowa była 
o szansach na karierę w branży 
animacji komputerowej CGI, 
rozwoju sztucznej inteligencji 
i o filmie wolumetrycznym, 
bazującym na zastosowaniu 
hologramów. 

Już po raz trzeci na Plenery 
powrócił temat zielonej pro-

Fizyczne spotkania już się 
zakończyły, ale Film Spring 
Open… tr wa.  Na kanale 
YouTube Plenerów [www.
youtube.com/user/filmsprin-
gopen] dostępne są  – dla 
wszystkich  –  st reamingi 
z wykładów i paneli. „Posze-
rzamy także działalność o cało-
roczne kursy online” – dodaje 
Marta Dalecka. – „Naszą ofertę 
w tym zakresie będziemy stop-
niowo rozbudowywać, ale już 
teraz rusza kurs dokumentalny 
Pawła Łozińskiego. Chcemy też 
poszerzyć system indywidu-
alnych konsultacji z naszymi 
wykładowcami”.

Najważniejsze pozostają 
oczywiście spotkania twarzą 
w twarz. To one nadają Ple-
nerom charakter i przesądzają 
o ich atmosferze, przyciągają 
uczestników i  wykładow-
ców. Stała ich już bywalczyni, 
liderka bardzo popularnej 
Grupy Scenariuszowej Jagoda 
Szelc, tak podsumowuje 16. 
Film Spring Open: „Dla mnie 
ta edycja to było wielkie święto. 
Zobaczyłam się z ludźmi, któ-
rych uwielbiam i którzy two-
rzą te Plenery. Znów mogłam 
się uczyć – ucząc wspaniałą 
młodzież. Teraz będę tęsknić 
i tak powinno być”.

Dagmara 
Romanowska

15 grup tematycznych, 31 zrealizowanych 
filmów i projektów AV, 37 prowadzących,  
28 wykładów, 12 warsztatów  
i 10 pokazów nowych polskich fabuł. 
Tegoroczne, 16. Plenery Film Spring 
Open miały ten sam, co zawsze, rozmach 
produkcyjny i tę samą dobrą energię.
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Martn Demmer, Sławomir Idziak oraz 
uczestnicy Grupy Arri Filmu Kryminalnego

dukcji. „Staramy się zwró-
cić uwagę naszych uczestni-
ków na to, że green filming to 
nie tylko ograniczenie pla-
stiku na planie – to kosme-
tyka. Potrzebna jest zmiana 
świadomości i organizacji: 
eliminacji zaszłości dawnego 
modelu produkcji oraz dosto-
sowania go do współczesnej 
technologii i konieczności” – 
komentuje Marta Dalecka. 
Organizatorzy nie zatrzy-
mują się na teorii – w ostat-
nich miesiącach wyposażyli 
swój Cinebus, mobilne studio 
filmowe, w instalację foto-
woltaiczną. 



czerpiąc radość z obcowania z utworami 
w ich języku oryginalnym. Wolfgang Ama-
deusz Mozart pisał swoje dzieła, dobie-
rając język (niemiecki, włoski, łacina) do 
swoich potrzeb. Niemieckimi operami są 
„Uprowadzenie z seraju” i „Czarodziejski 
flet”, a „Wesele Figara” i „Don Juan” są 
włoskie. Jest taka scena w filmie Amade-
usz (reż. Miloš Forman, 1984), w której 
Mozart prosi króla, żeby mógł zamówioną 
operę napisać po włosku, bo tak będzie 
lepiej dla tematyki. 

Oper nie wykonuje się w tłumaczeniach, 
bo muzyka i tekst są ze sobą silnie zwią-
zane, a inny język ten związek niszczy. 
Film był pierwszym medium docierają-
cym do szerokich mas i to także w miej-
scach odległych (Dziki Zachód, Sybe-
ria) od ośrodków kulturalnych. Wymagał 
więc innego podejścia do swojej eksplo-
atacji i wszelkich ułatwień, aby odbiorcę 
nowym medium zainteresować i pomóc 
mu w intensywnym uczestnictwie w pre-
zentowanym seansie. 

„Niemy” oznaczał „bez słów padających 
z ekranu”, a słowo pojawiało się w filmie, 
ale w innej formie. Gdy filmy były pro-
ste, wystarczał informator, który przed 
seansem streszczał treść pokazywanych 
obrazów. Gdy stały się bardziej skompli-
kowane, pojawił się komentator (obja-
śniacz, fr. bonimenteur), który w trakcie 
projekcji uzupełniał obraz o dodatkowe 
informacje. Opowiadał, ale też wymy-
ślał dialogi, często zmieniając głos i uda-
jąc poszczególne postaci. Były to opra-
cowania w każdym kinie i na każdym 
seansie inne, a więc także międzynaro-
dowe. Stałym elementem był pokazywany 
obraz, a wszystko, co dotyczyło dźwięku 
(muzyka grana lub odtwarzana w trakcie 
seansu, na żywo wytwarzane efekty dźwię-
kowe i komentarze czy elementy słowne) 
było zmienne i wymykało się nadzorowi, 
a często i intencjom twórców. Stąd próby 
połączenia dźwięku z obrazem w sposób 
trwały, np. przez dołączanie do kopii filmu 
płyt z muzyką, albo instrukcji, w których 
miejscach, jaką muzykę najlepiej zasto-
sować. W USA uważa się, że pionierem 
w zawodzie ilustratora muzycznego był 
Max Winkler. W 1912 roku zapropono-
wał wytwórni Universal, że będzie oglądał 
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Dodawała też całemu przedsięwzięciu bla-
sku, bo przez wiele lat toczyły się dyskusje, 
czy film można zaliczyć do sztuk, a co do 
artystycznego charakteru muzyki nikt nie 
miał wątpliwości.

Sytuacja zmieniła się w kinie dźwięko-
wym. Mówiono z ekranu i bez pomocy 
tłumacza film stawał się, dla większości 
widzów, niezrozumiały. Obraz stracił swój 
międzynarodowy charakter, a opracowa-
nie go tak, żeby był dostępny dla osób 
nieznających języka, w jakim powstał, 
generowało horrendalne koszta, które 
wszelkimi siłami próbowano zmniejszyć. 
Nie można było wklejać napisów pomię-
dzy ujęcia, co wydawało się najprostsze, 
bo dialogów było tak dużo, że projekcja 
stawała się długa i nudna. Trudno też było 
śledzić rwącą się co chwila akcję. Takie 
doświadczenia były już udziałem filmow-
ców w czasach kina niemego. Rekordzistą 
był film Every Woman’s Problem (reż. Wil-
lis L. Robards, 1921). Obraz liczył 2300 
stóp (701,04 metra – przyp. red.), a napisy 
2600 stóp (792,48 metra – przyp. red.). 
Podjęto próbę produkcji wielojęzycznych. 
Filmy kręcono w wytłumionych halach, 
a więc powstawały dekoracje, w których 
można było nakręcić dowolną ilość iden-
tycznych obrazów, różniących się tylko 
językiem, w jakim mówiono. Tak powstały 
Atlantic (reż. E. A. Dupont, 1929) oraz Błę-
kitny anioł (Der Blau Engel, reż. Josef von 
Sternberg, 1930). Oba zrobiono w wersji 
angielskiej i niemieckiej. Zrealizowano 
je z sukcesem z tą samą obsadą i w tej 
samej reżyserii. Tę metodę zastosowano 
przy produkcji Chopin. Pragnienie miłości 
(reż. Jerzy Antczak, 2002), szykując wersję 
eksportową. Do każdej sceny nagrywano 
duble w dwóch językach. W fazie postpro-
dukcji polskich aktorów (z wyjątkiem Pio-
tra Adamczyka) zastąpili głosami aktorzy 
angielscy. Po tym doświadczeniu wiem, że 
naprawdę powstały dwa trochę inne filmy, 
które niezależnie udźwiękowiliśmy. Wer-
sje różnią się czasem trwania, podobnie 
jak ujęcia i sceny, bo dialogi w obu języ-
kach mają różną długość i dynamikę, a to 
wpływa także na inne komponenty filmu 
(montaż). Nawet fragmenty muzyczne, 
chociaż są w tych samych miejscach, są 
różne i wymagały osobnego napisania 

OPRACOWANIA   AUDIOWIZUALNE 
Nie wiadomo, kto powinien takie 

zagadnienie badać i opisywać. 
Może mogłaby to być dysku-
sja ponadzawodowa, w której 

pojawią się spostrzeżenia i uwagi z róż-
nych punktów widzenia? Bo wbrew pozo-
rom sprawa nie jest ani marginalna, ani 
błaha, i dotyczy każdej produkcji audio-
wizualnej, która znajduje się w dystry-
bucji szerszej niż tylko własny krąg języ-
kowy. Z naszego punktu widzenia są to 
produkcje zagraniczne wprowadzane 
na rynek krajowy, które trzeba przysto-
sować dla polskiego widza przez odpo-
wiednie opracowanie audiowizualne. Jak 
i nasza rodzima produkcja, która prezen-
towana jest poza granicami kraju, a więc 
wymaga opracowania tak, aby widz nie-
znający języka polskiego mógł bez prze-
szkód z takim filmem się zapoznać. Tak 
się składa, że obrazy zagraniczne oglą-
damy często, ale rzadko mamy okazję 
zobaczyć, jak po zabiegach dostosowu-
jących, prezentuje się polski film za gra-
nicą, a najlepiej nasz własny film. No cóż – 
czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. 
A szkoda. W każdym przypadku byłoby 
znakomicie, aby odbiór dzieła nie spro-
wadzał się do warstwy informacyjnej, ale 
żeby odbiorca mógł jak najwięcej „wchło-
nąć” z pozawerbalnej opowieści i poczuć 
atmosferę, którą różnymi artystycznymi 
środkami, zaklętymi zarówno w obrazie, 
jak i dźwięku, pragnęli przekazać twórcy.

Tłumaczenia audiowizualne pojawiły się 
w filmie niemym, jak tylko nowe medium 
powstało. Wcześniej tłumacze byli nie-
zbędni w literaturze i teatrze. Odbiorca 
(widz, czytelnik) obcował od razu z wersją 
we własnym języku i często nie miał świa-
domości, że to nie jest oryginał, chociaż 
w przypadku poezji ingerencja w tekst 
oryginalny bywa dość rozległa (Wisława 
Szymborska zawsze prosiła zaufane osoby 
o dosłowne tłumaczenie na język polski 
uzyskanego tekstu, aby sprawdzić, czy 
dobrze oddano atmosferę pozawerbalną 
jej twórczości). Odbiór sztuki w czasie 
powstawania kina (przełom XIX i XX 
wieku) był domeną warstw oświeconych, 
a w tej części społeczeństw znajomość 
języków obcych stanowiła element podsta-
wowej edukacji, więc radzono sobie także, 

przygotowane przez nich filmy i propo-
nował, jak je opracować. Nie był to obo-
wiązek, a jedynie sugestia, czyli nadal 
w każdym kinie i na każdym seansie było 
trochę albo całkiem inaczej. 

Kolejną metodą, tym razem dotyczącą 
mowy, były napisy. Umieszczano je na 
planszach, pomiędzy ujęciami. Od 1898 
(Our New General Servant, reż. Robert W. 
Paul) były to śródtytuły, a od 1904 (The 
ex-convict, reż. E.S. Porter) – napisy dia-
logowe. Przedzielano ujęcia w momencie, 
gdy dialog wypowiadali bohaterowie lub 
streszczano rozmowę przed sceną, której 
dotyczyła. Plansza mogła być zastąpiona 
podobną, w każdym języku, i w ten spo-
sób twórcy próbowali ograniczyć swo-
bodę interpretacji swoich dzieł. Rozwój 
tej metody powstrzymywał jednak wysoki 
poziom analfabetyzmu. Napisy nakopiowy-
wane na obraz (Road o’ Strife, reż. Howel 
Hansel, John Ince, 1915) lub umiesz-
czane na wzór komiksów „w dymkach” 
(The Chamber Mystery, reż. Abraham S. 
Schomer, 1920) stosowano sporadycznie, 
bo widzowie jeszcze bardziej nie radzili 
sobie z czytaniem. 

Ostatecznie napisy dialogowe zawierała 
tylko 1/3 wyprodukowanych filmów nie-
mych i żaden nie był zrealizowany przez 
wybitnego reżysera. Stąd kolejne rozwią-
zanie „zastępcze”. W projekcji brało udział 
kilku aktorów, na żywo użyczających głosu 
postaciom z ekranu. Filmy realizowano, 
zostawiając w obrazie czas na powiedze-
nie kwestii. Nazywano to dubbingiem 
i tak powstawały nawet obrazy operowe 
(z udziałem Enrico Caruso). To był jedno-
cześnie pierwszy moment, który w przy-
padku filmu obcojęzycznego powodował 
dyskomfort, a nawet dezorientację odbior-
ców, bo przetłumaczony dialog różnił się 
od mimiki widocznych na ekranie osób. 

Wynika z tego, że w okresie kina nie-
mego zapoczątkowano wszystkie metody 
stosowane dzisiaj w prezentacji filmów 
zagranicznych. Jednocześnie żadna z nich 
nie była powszechna, a niektóre wręcz 
niszowe. Większość obrazów niemych oby-
wała się całkiem bez dialogów. Główną 
rolę w dźwięku pełniła muzyka i jej zada-
niem było sprawić, by żadne dodatkowe 
elementy dźwiękowe nie były potrzebne. 

Ostatnio spędziłam kilka dni w Audytorium 
im. Karola Szymanowskiego, gdzie 
pokazywali swoje dzieła i bronili 
pisemnych prac magisterskich studenci 
specjalności filmowej, telewizyjnej 
i multimedialnej Wydziału Reżyserii 
Dźwięku UMFC w Warszawie. Jedna 
z dysertacji nosiła tytuł: „Wpływ 
opracowania audiowizualnego na 
odbiór dzieła filmowego”. Bardzo mnie 
to zafrapowało. To temat istotny dla 
wszystkich filmowców, ale jak zawsze, gdy 
rzecz dotyczy wielu specjalności, dla każdej 
okazuje się marginalna, a przynajmniej nie 
najważniejsza. 
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że jednocześnie słyszeli aktorów mówią-
cych obcojęzyczne kwestie. Nam też to 
przeszkadza, zwłaszcza jeżeli rozumiemy, 
co mówią aktorzy, a siłą rzeczy na ekra-
nie ukazuje się inny tekst (streszczenie). 
W tamtym czasie obrazu sytuacji dopeł-
niał jeszcze wysoki poziom analfabetyzmu. 
W końcu część widowni czytała napisy na 
głos, pomagając gorzej czytającym i robiąc 
potworny bałagan. W ten sposób powstała 
idea lektora, jednej osoby, która przeczyta 
tekst dla wszystkich. W Związku Radziec-
kim opracowanie lektorskie pojawiło się 
wcześnie. Nieznający języków nowobo-
gaccy zatrudniali ludzi, którzy na żywo 
tłumaczyli dialogi do nielegalnie importo-
wanych z Zachodu filmów obcojęzycznych. 
Znanym specjalistą był Andriej Gawriłow 
stąd, określanie „tłumaczenie Gawriłowa”, 
które czasem można usłyszeć. Obecnie tak 
pokazywane dzieła bywają na festiwalach 
i w kinach studyjnych. Częściej lektor czyta 
na żywo, ale ma przygotowany i przetłu-
maczony tekst. 

Dobrze przyjętym wynalazkiem oka-
zał się wymyślony przez Polaka, Jakuba 
Karola – dubbing, nazywany początkowo 
dublażem, czyli wykonanie wersji języko-
wych tak jak w postsynchronach. Każdy 
kraj otrzymuje IT (ton międzynarodowy) 
i listę dialogową, aby mógł przygotować 
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i nagrania. Było trochę taniej niż w przy-
padku dwóch różnych filmów, ale wiele 
działań trzeba było wykonać niezależnie 
(nagranie efektów synchronicznych, zgra-
nie). W tak robionych dziełach, z częściowo 
zmienianą obsadą, grywał Jan Kiepura 
(Neapol śpiewające miasto/City of Song/Die 
Singende Stadt, 1930; Pieśń nocy / Tell Me 
Tonight / Das Lied einer Nacht / La chan-
son d’une nuit, 1932; Zdobyć cię muszę / 
Ein Lied fur dich / Tout pour l’amour, 1933). 
Wymieniano część obsady na gwiazdy kra-
jowe, pozostawały gwiazdy międzynaro-
dowe. Sukcesy zachęciły filmowców do 
uruchomienia produkcji przemysłowej. 
W latach 1930-1931 wytwórnia Para mount, 
w studiu Joinville pod Paryżem, nakrę-
ciła kopie pięciu amerykańskich filmów 
w kilkunastu językach. Gwiazdy zastąpili 
aktorzy lokalni. Zmieniali się też reżyse-
rzy. Publiczność nie chciała jednak oglą-
dać nieudolnych replik bez gwiazd. Pro-
cederu zaniechano definitywnie jeszcze 
w latach 30. XX wieku. Innym rozwiąza-

niem było nakopiowywanie napisów tłu-
maczących na obraz, częściowo zasłania-
jąc kadry filmu, co nigdy nie cieszyło się 
poparciem operatorów obrazu, ale pewnie 
też reżyserów, scenografów i innych branż. 
Widzowie mieli problem z jednoczesnym 
oglądaniem filmu i czytaniem, szczególnie 
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swoją wersję. Jest to metoda droga i pra-
cochłonna. Zajmuje też sporo czasu, ale 
w porównaniu z filmami wielojęzycznymi, 
pomysł okazał się zachęcający. Dubbing 
nigdy nie cieszył się poparciem kina arty-
stycznego. Jak pisze w książce „Po namyśle” 
René Clair: „Jean Renoir słusznie powie-
dział, że gdyby winni wprowadzenia dub-
bingu żyli w czasach rozsądku, np. w śre-
dniowieczu, to spalono by ich publicznie 
na stosie za to, że oddali ciału głos, który 
do niego nie należy, co ma wszelkie cechy 
zbrodni czarnoksięstwa”. Za to chętnie 
korzystano z tej formy opracowania w fil-
mach popularnych czy komercyjnych. 
Cała zdubbingowana rola pojawiła się po 
raz pierwszy w Wilku z Wall Street (reż. 
Rowland V. Lee, 1929), gdzie wymieniono 
głos mówiącego z silnym akcentem Węgra 
Paula Lucasa. W Deszczowej piosence (reż. 
Stanley Donen, Gene Kelly, 1952) Jean 
Hagen (rozkapryszoną gwiazdę) słyszymy 
w dwóch rolach. Mówi za siebie i za Debbie 
Reynolds, swoją filmową dublerkę, której 
dykcja i głos, okazały się „niefilmowe”. 

Opracowanie lektorskie ponownie zyskało 
na popularności wraz z rozwojem telewizji 
w latach 60. XX wieku. Takie opracowa-
nie powstaje szybciej i jest znacząco tańsze 
od dubbingu. Natomiast zrozumienie tek-
stu wymaga wyciszania oryginalnej ścieżki 
dźwiękowej, a głos lektora słyszalny jest jed-
nocześnie z mówiącymi w obcym języku 
aktorami i nie ma innego wyjścia. Niewąt-
pliwie nie jest to metoda satysfakcjonująca 
operatorów dźwięku.

Podsumowując, możemy powiedzieć, że 
obecnie stosowane są trzy metody opraco-
wywania audiowizualnego filmów obcoję-
zycznych:

1) napisy (ang. subtitles),
2) nagrania lektorskie (ang. voice-over lub 

off off, żargonowo – „szeptanka”),
3) dubbing.
Każda ma zalety i każda ma swoje wady. 

Pozostaje pytanie: który wariant wybrać? 
Które opracowanie jest najlepsze, najtańsze, 
najszybsze, najłatwiejsze w odbiorze, naj-
mniej ingeruje w film? A może to wszystko 
jedno? Na pewno nie. Film w różnych opra-
cowaniach zawsze jest trochę inny i zawsze 
jest inny od wersji oryginalnej. Dalszy ciąg 
opowieści nastąpi.

OPRACOWANIA AUDIOWIZUALNE MY WSZYSCY ZE WSI
CZEGO NIE WIDAĆ

Przeglądając stare gazety, natrafiłem 
w nieistniejącym już tygodniku 
„Antena” na felieton, w którym 
autorka – Ewa Banaszkiewicz – 

narzeka na przedstawianie wsi w polskim 
kinie. Krytyczne intencje zdradza sam tytuł: 
„Jak reżyser lud sobie wyobraża?”. Wieś  
w polskich filmach nie jest prawdziwa, a wła-
śnie wyobrażona. I to wyobrażona w schema-
tyczny sposób. A więc: chłopi jak z Cepelii, 
rodzajowość, kult swojskości etc.

Banaszkiewicz pisała swój felieton w roku 
1981. Czy coś się od tamtego czasu zmie-
niło? Chyba niewiele. Wciąż rodzime kino 
jest kinem miejskim, ewentualnie prowin-
cjonalnym, ale niekoniecznie już wiejskim. 
Na przykład z filmów konkursowych ostat-
niego festiwalu w Gdyni, na wsi rozgrywa 
się bodaj tylko jeden, za to nagrodzony 
Złotymi Lwami – Wszystkie nasze strachy 
Łukasza Rondudy i Łukasza Gutta.

Wieś jest więc terra incognita. My, 
którzy mieszkamy w miastach, mamy 
na jej temat stereotypowe wyobrażenia, 
rzadko weryfikowane przez kino, głów-
nie przez niektóre filmy dokumentalne. 
Rozgrywające się na wsi filmy Andrzeja 
Kondratiuka i Jana Jakuba Kolskiego też 

przecież przesiąknięte są „realizmem 
magicznym”, niekoniecznie bliskim „reali-
zmowi pospolitemu”.

Młodsza generacja twórców nie rezy-
gnuje jednak całkiem z włączenia wsi do 
filmowego imaginarium. Można tu wymie-
nić kilka tytułów: Cicha Noc Piotra Doma-
lewskiego, Twarz Małgorzaty Szumowskiej, 
Demon Marcina Wrony, Dzikie róże Anny 
Jadowskiej. Niektóre z tych obrazów były 
krytykowane za karykaturę i „klasizm”, 
czyli protekcjonalny stosunek do ludu, czy-
niony z miastowych, inteligenckich pozy-
cji. Inne – przeciwnie – chwalono za to, że 
odchodzą od stereotypów i przedstawiają 
pogłębiony portret, także psychologiczny, 
swoich bohaterek i bohaterów. Film Wrony 
czy też Ciemno, prawie noc Borysa Lanko-
sza czyni z kolei ze wsi scenerię mrocznych 
opowieści o tajemnicach skrywanych gdzieś 
pod ziemią. Podobnie jest w niedawnym 
Weselu Wojciecha Smarzowskiego.

Kino PRL-u, nawet jeśli z obrazem wsi, 
nie zawsze umiało sobie poradzić, to jed-
nak często pokazywało to, co było głów-
nym elementem ówczesnej politycznej 
narracji. Awans społeczny – ze wsi do 
miasta – i wiążące się z nim koszty. Obser-

wujemy go i w popularnych serialach typu 
Daleko od szosy, i w ambitnych dziełach, 
takich jak Tańczący jastrząb Grzegorza 
Królikiewicza.

Teraz się od tego tematu raczej ucieka, 
przenosiny ze wsi do miasta są ledwo stan-
dardowym elementem fabuły, np. kome-
dii romantycznych. A przenosiny w drugą 
stronę zdarzają się nader rzadko. W Zmruż 
oczy Andrzeja Jakimowskiego motywem 
jest chęć ucieczki od zgiełku, pośpiechu 
i rozczarowań, jakie niesie życie w wiel-
kim mieście. Trochę jak w kinie świato-
wym, gdzie z kolei bardzo często zmę-
czone codzienną gonitwą mieszczuchy 
swoje miejsce na ziemi odnajdują na wsi, 
wśród malowniczych pól i bujnych wino-
rośli. No ale jest to wieś toskańska albo 
prowansalska.

Brakuje dzisiaj w naszym kinie filmów 
wpisujących się w coraz bardziej popularną 
„ludową historię Polski”, która dowodzi, że 
my wszyscy, jak bohater Daleko od szosy, 
wywodzimy się z chłopstwa, pochodzimy 
ze wsi, tylko wyparliśmy się swoich korzeni, 
bo się ich wstydzimy. Poniekąd o tym, że 
Polska znajduje się – łącznie z tym, co  
w niej potworne – „daleko od szosy” opo-
wiadało Pokłosie Władysława Pasikowskiego, 
powtarza to także Smarzowski w swoich 
dwóch Weselach.

Czy jednak można spojrzeć na polską 
wieś bez uprzedzeń, bez lęku, bez pro-
tekcjonalizmu i zobaczyć ją w szerszym 
kontekście społecznym i historycznym? 
Namawiam naszych filmowców, by spró-
bowali, podążając za badaniami naukow-
ców i intelektualistów, bo to więcej powie 
o nas, niż powielanie wciąż tych samych 
miejskich krajobrazów.

Marian Opania i Piotr Adamczyk w filmie  
Chopin. Pragnienie miłości, reż. Jerzy Antczak
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Temat wsi we współczesnym polskim kinie 
do najbardziej powszechnych nie należy. 
A szkoda, bo odważne i bez uprzedzeń jego 
potratowanie mogłoby wiele powiedzieć 
o naszym społeczeństwie.
Bartosz Żurawiecki

Jacek Poniedziałek  
i Maria Maj w filmie  

Wszystkie nasze strachy,  
reż. Łukasz Ronduda,  

Łukasz Gutt
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Reżyserskiego hat tricka ustrzelił 
w 1976 roku trzydziestokilkulatek 
Marcel Łoziński. Na krakowskim 
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów 

Krótkometrażowych pojawiły się aż trzy 
sygnowane przez niego tytuły: Film 1650, 
Zderzenie czołowe i Rano południe wieczór. 
O ile dwa pierwsze są dzisiaj dość szeroko 
znane, o tyle trzeci z nich – o wiele mniej, 
niżby na to zasługiwał. Miedzy innymi 
z powodu przymusowego długoletniego 
leżakowania na cenzorskiej półce.

Dlaczego jego autorem został Łoziński? 
O wyborze tym przesądziła koleżeńska 
przysługa. Zamawiany przez Telewizję Pol-
ską projekt miał zrealizować jako produkcję 
Poltelu Krzysztof Kieślowski, ale sam bar-
dzo zajęty oddał go swemu przyjacielowi. 
Wszystko zaczęło się od pamiętnikarskiego 
konkursu redakcji „Życia Warszawy” zaty-
tułowanej „Gdy kobieta pracuje”. Opra-
cowania nadesłanego materiału z myślą 
o filmie dokonali na prośbę reżysera Jerzy 
Diatłowicki i Paweł Kędzierski. Realizator 
zaś osobiście wytypował i wybrał swoich 
bohaterów.

Powstał kapitalny psychospołeczny zapis 
czasu, w którym zaczęła się załamywać 
„dekada sukcesu” rządów ekipy Gierka. 
Pamiętny rok 1976. Miraż propagando-
wego zawołania poprzedniej pięciolatki 
„Aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło 
się dostatniej” zamienia się w zbiorowe 
rozczarowanie. W Rano południe wieczór 
nie ma żadnych spektakularnych wyda-
rzeń, a jednak scena po scenie ten znako-
micie sfilmowany i zmontowany dokument 
notuje początki dramatycznego przesile-
nia, do którego dojdzie już wkrótce. Rzec 
by można, iż kamera została w nim użyta 
w funkcji socjologicznego sejsmografu. 

W roli nieproszonego gościa zjawiają-
cego się nie w porę obserwujemy klau-
strofobiczny chaos blokowego mieszkania. 
W ciągu niecałych 30 minut Łoziński opi-
sał dobrze znany tysiącom innych Polek 
i Polaków przebieg borykania się z życiem 
kilku ówczesnych rodzin żyjących w stolicy. 
Dzień niekończących się zmagań z egzy-
stencją sześciu ciężko pracujących kobiet, 
mozół bliźniaczo podobny do innych. 
Niczym pranie na sznurze zawieszone 
między rankiem a wieczorem. 

RANO POŁUDNIE WIECZÓR
KRÓTKOMETRAŻOWCY

Marek Hendrykowski

Trzy filmy tego samego autora na 
jednym festiwalu to niezwykła rzadkość. 
Coś takiego zdarzyło się 45 lat temu 
w Krakowie…

Najpierw pobudka, poranny piżamowy 
rozgardiasz, niedospanie, pospieszne śnia-
danie. Małe dzieci i ich rodzice. Potem pusz-
czony w ruch kierat obowiązków, kołowrót 
kolejnych czynności i zadań. Dzień jak co 
dzień. Ciągły pośpiech, presja czasu, nie-
możność punktualnego dotarcia do pracy, 
niezawinione spóźnienie. Chroniczna 
zadyszka zbiorowego organizmu. Choć zdję-
cia realizowało trzech operatorów (Marek 
Jóźwiak, Jan Mogilnicki i Bronisław Bara-
niecki), całość wypadła tak jednolicie, jakby 
wszystko to sfilmował jeden kamerzysta. 

W dokumencie Łozińskiego uderza 
widza gęstość audiowizualnej tkanki połą-
czona z bezbłędnym wyczuciem ukazanych 
szczegółów (żelazko i deska do prasowania, 
stale włączony telewizor, rodzinne typo-
wanie przez starych i młodych numerów 
na kuponie totka, skrupulatne rachowanie 
koniecznych wydatków na cukier, mąkę, 
buty dla córki, kreton na letnią sukienkę, 
kolejną składkę na komitet rodzicielski). 
Wszystko – z podziwu godną autorską tro-
ską o nieskłamaną prawdziwość realiów. 

Ramowe ujęcie filmu stanowi widok 
bloku z wielkiej płyty na osiedlu mieszka-

niowym, które osadza całą akcję w szer-
szym planie. Zostało ono dokręcone 
dopiero w roku 1981. W wersji pierwot-
nej ramę muzyczną tworzyło powracające 
na zasadzie lejtmotywu kilkanaście tak-
tów „Menueta c-Dur” Mozarta. Menuet 
pozostał, sugestywnie oddając głębszy sens 
ludzkich zmagań z peerelowską materią.

Niesamowite wrażenie robi rozbita na 
luźne fragmenty mowa postaci. Aż do sceny 
finałowej, w której po opowiadanej córeczce 
przed snem bajce na dobranoc o królewiczu 
i pięknej królewnie – w wieczornej rozmo-
wie sam na sam z mężem, z ust umęczonej 
i zawiedzionej matki rodziny, padają gorzkie 
słowa egzystencjalnej refleksji: „mam dom, 
mam dziecko, mam pracę, mam ciebie…”, 
„jeżeli to jest rzeczywiście wszystko…”… 
„jakim kosztem…”, „ale tak mi się wydaje, że 
to nie jest wszystko”, „lepiej jest myśleć, że to 
nie jest wszystko, niż cieszyć się tym, co jest”.

Diagnoza społeczna, jaką postawił Mar-
cel Łoziński, zawierała niemożliwą do prze-
łknięcia dla peerelowskich władz – odartą 
z propagandowych haseł – prawdę o rze-
czywistości, w jakiej żyją nad Wisłą zwy-
kli ludzie. Ten skromny, lecz gorzko praw-

dziwy film miał zniknąć z horyzontu opinii 
publicznej i nigdy nie ujrzeć światła ekranu.

Unikatową urodę festiwalowego jury 
1976 w Konkursie Polskim docenią zwłasz-
cza starsi czytelnicy „Magazynu…”. Zna-
leźli się w nim wymienieni tu w kolejno-
ści alfabetycznej: Krzysztof Kieślowski, 
Michał Misiorny, Benedykt Nosal, Tadeusz 
Robak, Jerzy Skarżyński, Czesław Stasie-
wicz, Mariusz Walter i Mieczysław Waś-
kowski. Przewodniczył Stanisław Różewicz.

Jak nietrudno się domyślić, tak bardzo 
zróżnicowany zestaw członków jury (nota-
bene ani jednej kobiety!) podczas obrad 
pozostawał zapewne bardzo podzielony 
w opiniach. Zadziałał jednak autorytet 
wirtuoza dyplomacji i mistrza rozsądnego 
kompromisu Stanisława Różewicza, dziel-
nie wspieranego przez większość jurorów 
z Kieślowskim na czele. Ostatecznie Grand 
Prix festiwalu przypadło innemu filmowi 
Łozińskiego – Zderzeniu czołowemu ex 
aequo z biograficznym reportażem Blanki 
Danilewicz Urodzona. Z perspektywy czasu 
i w tamtych okolicznościach politycznych 
ówczesny werdykt należy uznać za opty-
malny sukces polskiego dokumentu.
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Święto ognia” otwiera drzwi 
do codzienności dwóch 
sióstr. Łucja jest baletnicą. 
Taniec to jej strefa bezpie-

czeństwa, przestrzeń, w której kon-
troluje najdrobniejsze elementy 
choreografii. Panuje nad swoim 
ciałem, przez nie wyraża emocje, 
których na co dzień nie nazywa. 
Jej młodsza siostra Anastazja uro-
dziła się z porażeniem mózgowym. 
Życie dziewczyny jest pełne fizycz-
nych ograniczeń, ale bohaterka nie 
pozwala odebrać sobie najważniej-
szego – wolności decydowania  
o kształcie swoich myśli. W kame-
ralnej historii opowiadanej przez 
Małeckiego są też mierzący się  
z bezsilnością Poldek i Lena, oraz 
Józefina, która z wirtuozerią przyj-
muje rzeczywistość taką, jaka ona 
jest. 

ILUZJA KONTROLI
Nowa książka Małeckiego opowiada 
o desperackich próbach kontrolo-
wania rzeczywistości i o uldze, jaką 
czasem przynosi odpuszczenie. Pokazuje, 
że poszukiwanie prawdy o drugim czło-
wieku wymaga czasu i empatii. Jak pisze 
Małecki: „każdy jest oddzielony od innych 
grubą warstwą siebie”. Cierpliwe obieranie 
„ludzkiej cebuli” pozwala dotrzeć do wnę-
trza. Ta książka rozmontowuje po to, żeby 
móc poskładać się na nowo. 

To, co od lat pociąga mnie w twórczo-
ści Małeckiego to jego zainteresowanie 
ludźmi, których spycha się na margines. 
Oswajanie inności i słabości. W świecie, 

w którym z każdej strony słychać hasło 
„Never Give Up”, jego literatura pozwala 
się rozsypać i jest to uwalniające. Czytasz 
i dochodzi do ciebie, że masz prawo nie 
wiedzieć, nie rozumieć, nie móc, właśnie 
dlatego, że jesteś tylko i aż człowiekiem. 
Cieszę się, że w „Święcie ognia” występuje 
Józefina – postać, która potrafi być z czło-
wiekiem bez pustych słów pocieszania czy 
pełnego współczucia wzroku. Nie, w jej 
oczach mieszka radość, a ona sama jest 
działaniem. Zamaszysta, zadomowiona 

w sobie, tam, gdzie się pojawia, 
wprowadza normalność. Aktorka, 
która wcieli się w tę postać w fil-
mie, ma szansę stworzyć kreację-
-perełkę. 

SZUKANIE JĘZYKA
Prawa do f i lmowej adapta-
cji książki wykupiła wytwór-
nia Opus Film, wyreżyseruje ją 
Kinga Dębska. Reżyserkę, absol-
wentkę FAMU, i nominowanego 
do Nagrody Literackiej Nike za 
„Ślady” pisarza na pewno łączy 
coś, co nazwałabym zgodą na 
świat. A ten bywa i nie do znie-
sienia, i obezwładniająco piękny. 
Kluczowa jest zgoda na tę dwo-
istość. 

Opowieść Małeckiego zawiera 
bardzo filmowe fragmenty zwią-
zane z baletem, ale też kameralne 
sceny, którym daleko do wizualnej 
atrakcyjności. Jestem szczegól-
nie ciekawa, jak w kinie uda się 
oddać bogactwo tego, co rozgrywa 
się w umyśle Anastazji. Żeby ją 

zrozumieć, trzeba przebić się przez spa-
styczne ruchy ciała, ślinienie się, niewy-
raźnie artykułowane dźwięki. Ale czy nie 
to jest sednem literatury i kina? Szuka-
nie języka, przebijanie się przez pozory, 
moment „odsamotnienia”. Trzymam kciuki 
za „Święto ognia” na wielkim ekranie  
i zapraszam do lektury.

P.S. Zapraszam do wysłuchania rozmowy z Jaku-
bem Małeckim na kanale „Rozmawiam, bo lubię” 
na YouTubie. 

ZGODA NA BEZRADNOŚĆ ZAMEK JAK MALOWANY

Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

Trwają prace nad filmową adaptacją „Święta ognia” Jakuba 
Małeckiego. Były bankowiec, który kiedyś marzył o karierze 
strongmana, podnosi największe emocjonalne ciężary, a jego 
opowieści trafiają prosto w serce. Zanim wybierzecie się do kina, 
warto uruchomić najmniejszy seans świata we własnej głowie. 

WĘDRÓWKI FILMOWE PO KRAJU

Filmowców przyciągają tu atrak-
cyjne lokacje, lecz również osoba 
Wita Karola Wojtowicza, od 
1990 roku piastującego funk-

cję dyrektora zamku, zapalonego kino-
mana, szczególnie zakochanego w anima-
cji, który sam przed laty próbował swych 
sił w animowanych realizacjach amator-
skich, myśląc nawet o studiach reżyser-
skich. Zwyciężyła jednak historia sztuki, 
ale dawna miłość nie zardzewiała. Od 
czasu do czasu organizuje Wojtowicz  
w zamku – Spotkania z Filmem Animo-
wanym „Laterna Magica”, które przycią-
gają do Łańcuta mistrzów nie tylko pol-
skiej, ale i światowej animacji. Bohaterami 
jednej z edycji byli Witold Giersz i Piotr 
Kamler, których wspólną wystawę „Anima-
cja od prehistorii do awangardy” miałem 
przyjemność przygotować, innej – bracia 
 Stephen i Timothy Quay, znakomici ame-
rykańscy filmowcy, realizujący swe dzieła 

w Londynie, a czerpiący głównie inspiracje 
z dorobku kultury środkowoeuropejskiej.

Zamek w Łańcucie, wzniesiony w XVII 
wieku przez Stanisława Lubomirskiego, 
został – na przełomie XVIII i XIX wieku – 
pozbawiony cech obronnych, stając się typo-
wym magnackim pałacem położonym w roz-
ległym parku krajobrazowym. Potoccy –  
następni jego właściciele – przekształcili 
obiekt w luksusową rezydencję arystokra-
tyczną podziwianą w całej Europie. I właśnie 
„ducha Potockiego” poszukiwali w łańcuckim 
Zamku bracia Quay, realizując tu film Inwen-
torium śladów (2009), zainspirowany losami 
hrabiego Jana Potockiego, jednego z naj-
popularniejszych we Francji Polaków, eks-
centrycznego podróżnika, który na Morzu 
Śródziemnym walczył z berberyjskimi pira-
tami, a samobójstwo popełnił, używając jako 
kuli srebrnej gałki od cukiernicy, którą przez 
lata systematycznie odpiłowywał. I przede 
wszystkim autora „Rękopisu znalezionego 

w Saragossie”. Braci Quay zachwyciła ekra-
nizacja Wojciecha Jerzego Hasa. Producen-
tem Inwentorium śladów było warszawskie 
Studio Graficzno-Filmowe Marka Serafiń-
skiego, koproducentem Wit Wojtowicz,  
a ścieżkę dźwiękową tego niekonwencjonal-
nego dokumentu animowanego wypełniła 
muzyka Krzysztofa Pendereckiego.

To w łańcuckim zamku i otaczającym go 
parku nakręcił Marcin Giżycki Theatrum 
magicum (2017), inspirowaną literaturą Jana 
Potockiego oraz prehistorią kina impresję, 
na którą spadła istna lawina festiwalowych 
nagród, m.in. w Santa Cruz, Las Vegas, Jersey 
City, Corrientes, Los Angeles i Limie. Film 
Giżyckiego był fabułą przetykaną efektami 
animowanymi. 

W Łańcucie kręcono jednak – nade 
wszystko – efektowne fabuły, pełne sceno-
graficznych i kostiumograficznych atrakcji. 
Tu powstawały m.in. Hrabina Cosel (1968), 
ekranizacja książki Józefa Ignacego Kraszew-
skiego, wyreżyserowana przez Jerzego Ant-
czaka; Lokis. Rękopis profesora Wittembacha 
(1970) Janusza Majewskiego, według powie-
ści grozy Prospera Mériméego; Trędowata 
(1976) Jerzego Hoffmana, adaptacja best-
selleru Heleny Mniszek z początku ubie-
głego wieku; Pałac (1980) Tadeusza Junaka, 
oparty na prozie Wiesława Myśliwskiego, 
a ostatnio Brigitte Bardot cudowna (2021) 
Lecha Majewskiego, mająca premierę podczas 
tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Fil-
mowego, efektowna opowieść rozgrywająca 
się w Polsce Ludowej, której bohater przed 
opresyjną rzeczywistością chroni się w fik-
cyjnym hotelu pełnym gwiazd. 

Zamek łańcucki, dawna rezydencja 
magnacka Lubomirskich i Potockich, 
często gości filmowców, ale nie tylko 
fabularzystów. To urokliwe miejsce 
upodobali sobie także… animatorzy,  
ze słynnymi braćmi Quay na czele.

Jakub Małecki
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Obraz Trochę raju zadebiutował 
w 2020 roku w konkursie IDFA 
w Amsterdamie. Na tegorocz-
nym, 61. Krakowskim Festiwalu 

Filmowym otrzymał Srebrnego Lajkonika 
za „myślącą kamerę, empatyczne użycie 
obrazu, autentyzm i bardzo udaną próbę 
oddania dziecięcego świata”. Trochę raju to 
dokumentalna opowieść z pogranicza re-
alizmu i baśni. Andrzej Cichocki w swoim 
filmie sugestywnie nakreślił portret śląskiej 
rodziny, która w zakątku metropolii od-
krywa przed widzem swój niezwykły świat 
i dzieli z nim chwile z życia nierozerwalnie 
związanego z otaczającą ich naturą.

„Często w plecaku noszę ze sobą apa-
rat fotograficzny, mam w sobie potrzebę 
dostrzegania rzeczywistości, ale też uwalnia-
nia jej z pozorów zwyczajności. Zaczęło się 

STUDIO MUNKA

TROCHĘ RAJU. CIERPLIWE 
OKO, MYŚLĄCA KAMERA

właśnie od eseju fotograficznego. Przemie-
rzałem nieodkryte ścieżki śląskiej metropo-
lii i spotkałem ich, tę rodzinę” – opowiada 
Andrzej Cichocki. – „Kiedy robiłem tam 
fotografie, czułem już, że muszę wrócić 
z kamerą. Tego w filmie nie widać, ale spę-
dziłem tam długi czas. Po tygodniu czułem, 
że coś się zaczyna dziać. Kiedy nasze spo-
tkanie stało się już dla moich bohaterów – 
zwłaszcza dzieci – nudne, postanowiłem 
włączyć kamerę”. 

Film Andrzeja Cichockiego krąży po 
Polsce i świecie, budząc zachwyt juro-
rów i widzów. Ma już na swoim koncie 
ponad 10 nagród, a to wciąż początek jego 
drogi. „Kamera w sposób nieinwazyjny, 
bardzo subtelny wkracza w mikrokosmos 
życia rodzinnego. Obserwuje je z bliska 
i z wielką empatią. Rejestruje mikrowyda-

rzenia i małe, codzienne dramaty, nadając 
im rangę uniwersalną. Ten film zaświad-
cza, po raz kolejny, że istotą dokumentu 
jest uważna, czujna obserwacja, i poka-
zuje, że kamera może stać się narzędziem 
równie precyzyjnym, jak skalpel w ręku 
doświadczonego chirurga” – napisali juro-
rzy festiwalu w Koszalinie, gdzie Tro-
chę raju otrzymało nagrodę za zdjęcia. 
Podobnie jak na „Przeźroczach” w Byd-
goszczy, gdzie film doceniono za „poru-
szające, nieoczywiste i pozbawione tezy 
wkroczenie kamerą w trudną rodzinną 
codzienność, piękne zdjęcia wydobywa-
jące z chaosu i bałaganu, w którym żyją 
mali bohaterowie, niezwykłe chwile rado-
ści, zabawy, szczęścia i smutku. Bardzo 
cierpliwa kamera potrafi zauważyć nie-
zwykłe małe historie i dramaty, rozgrywa-
jące się w niewidocznych na pierwszym 
planie zakamarkach domu”. Dokument 
Andrzeja Cichockiego otrzymał także 
nagrody w Pärnu, Białymstoku, Skopje, 
Łagowie, Poznaniu i w Worońcu. 

Film Trochę raju powstał w Studiu Mun-
ka-SFP w ramach wspartego przez PISF 
programu Pierwszy Dokument. Produ-
centem wykonawczym i koproducentem 
jest Unlimited Film Operations, kopro-
ducentem jest także Limes Avenue Pro-
dukcja Filmowa. 

Działające przy Stowarzyszeniu Filmow-
ców Polskich Studio Munka otworzyło wła-
śnie kolejny nabór do swoich flagowych 
programów: 30 Minut, Pierwszy Doku-
ment i Młoda Animacja. „Pozostajemy 
otwarci na utalentowanych ludzi związa-
nych z różnorodnymi formami twórczo-
ści – na reżyserów teatralnych, aktorów czy 
osoby zajmujące się reklamą” – podkreśla 
Jerzy Kapuściński, dyrektor artystyczny 
Studia. – „Dyplom uczelni filmowej nie 
jest warunkiem uczestnictwa w progra-
mie, niezbędne jest natomiast udokumen-
towane doświadczenie reżyserskie, a przede 
wszystkim dobry, ciekawy, oryginalny pro-
jekt” – wyjaśnia. Projekty można składać 
do 31 stycznia 2022 roku.

Anna Wróblewska

MAGAZYN FILMOWY  nr 123/listopad 2021

Ten film to fenomen. Dokument 
Andrzeja Cichockiego reprezentuje 
Polskę w Konkursie Krótkometrażowych 
Filmów Dokumentalnych na 28. 
EnergaCAMERIMAGE. To jeden 
z najczęściej nagradzanych filmów Studia 
Munka-SFP w historii. 

Trochę raju,  
reż. Andrzej Cichocki

Fo
t. 

St
ud

io
 M

un
ka

-S
FP



72

Po seansie tej animacji nie 
mogę nie zapytać: czy jesteś 
szczęśliwa?
Kiedy rozpoczynałam pracę nad 

Księciem w cukierni, sądziłam, że z czasem 
zostanę „ekspertką od szczęścia”. Ale szczę-
ście jest przecież kapryśne, przychodzi 
i odchodzi. Bywam szczęśliwa i nauczyłam 
się dostrzegać drobne powody do rado-
ści. Jestem szczęśliwa, że film zaczął żyć 
własnym życiem i ma swoich oddanych 
widzów. Nie była to łatwa praca, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o stronę plastyczną. 

Wychodzisz od ilustracji, które do 
książki Marka Bieńczyka przygoto-
wała Joanna Concejo. 
Od początku traktowałam je jako „pro-
jekty plastyczne” do filmu. Nie wszystko, 
co znalazło się w wydawnictwie, mogło 
ożyć na ekranie, są też sceny, które 
wymagały kreacji od podstaw. Długo 
zastanawiałam się również, w jaki sposób 
zbudować w animacji atmosferę literac-
kiego oryginału, tkwiącą w przestrzeni 
między tekstem i ilustracją. 

Wydawnictwo Format przygotowało 
bardzo nietypową formę książki – 
można ją rozłożyć niczym harmonijkę.
I tak zrobiłam – ma 6 metrów. Krążyłam 
dookoła tej wstęgi i szukałam na nią spo-
sobu. Ta forma podyktowała montaż. Pier-

wotnie scenariusz Marka Bieńczyka zakła-
dał wiele dynamicznych cięć, ale szybko 
zauważyłam, że wybijają one z rytmu i kli-
matu. Ostatecznie film rozgrywa się nie-
mal w jednym ujęciu, w którym kamera 
krąży wokół postaci, nasłuchuje ich. Nie 
ma tu sztywnej logiki: płyniemy za Księ-
ciem i jego wywodami o szczęściu. Chcia-
łam, żeby seans wywoływał w widzu 
pewne poczucie błogości.

Ja się na pewno w tym świecie zatopi-
łam i zdziwiłam się, że to już koniec. 
A minęło 16 minut. Długo jak na ani-
mację. 

Praca nad nią była tym bardziej żmudna 
i czasochłonna, że wybrałam klasyczną 
animację rysunkową i połączyłam ją z ani-
macją 3D. Nie udałoby się bez wspaniałych 
animatorów, głównie ze Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Białej: Andrzeja 
Czaderny, Heleny Oczko i Krystyny Bla-
chury. Potem w compositingu połączył to 
wszystko Przemysław Świda. Nie udałoby 
się bez zaangażowania Andrzeja Seweryna, 
który bardzo entuzjastycznie podszedł do 
pomysłu. Jego głos tak mocno wpływa na 
odbiór filmu, że uwagę zwrócili na niego – 
nie znając języka, oglądając seans z napi-
sami – widzowie w Zagrzebiu. Nie uda-
łoby się bez Ewy Kaim. I bez klimatycznej 
muzyki Marcina Wasilewskiego. Dużo 
do filmu wnosi też warstwa dźwiękowa 
w reżyserii Michała Fojcika. 

Ile trwała praca?
Około pięciu lat. Niedawno policzyliśmy, 
że cały film to niemal 25 tys. klatek. Przed 
każdą nową sceną rozmawialiśmy godzi-
nami o najdrobniejszych detalach. Ale 
przy tej animacji spotkała się grupa ludzi 
o wyjątkowo podobnej wrażliwości. Każdy 
wniósł w ten projekt swoje serce i chyba 
każdy coś z niego dla siebie wyniósł – 
refleksję Księcia, gest Kaktusicy. Nieoce-
nioną pomocą było wsparcie Jerzego Kuci, 
opiekuna artystycznego. Obraz był realizo-
wany m.in. na Międzynarodowych Warsz-
tatach Filmu Animowanego w Lanckoro-
nie, które profesor współorganizuje. Ale 
też kiedy zauważał u mnie spadek formy, 
wątpliwości, przypominał, że każdy pro-
blem da się rozwiązać. 

Oglądając Księcia w cukierni, myśla-
łam o „Małym Księciu”. 
Z takiego założenia wyszedł Marek Bień-
czyk. Sami mówiliśmy o Księciu, że to 
Mały Książę, ale już Duży. Kaktusica to 
oczywiście Róża. Całość ma filozofu-
jący charakter, nawiązujący do dialogów 
z książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. 
O to chodziło.

A jak ta historia w ogóle do ciebie 
trafiła?
Na Forum Animacji w Krakowie pozna-
łam producentkę Ewelinę Gordziejuk 
(EgoFilm). Szukała kogoś do wyreżysero-
wania adaptacji książki Marka i Joanny. To 
było szczęśliwe zrządzenie losu. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

KSIĄŻĘ W CUKIERNISHORT MIESIĄCA

Rozmowa z Katarzyną Agopsowicz, 
reżyserką filmu animowanego Książę 
w cukierni

O SZCZĘŚCIU

Katarzyna Agopsowicz
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Książę w cukierni,  
reż. Katarzyna Agopsowicz
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nie inne światy. Więcej je dzieli niż łączy, 
jednak oba są ciekawe, złożone, opiera-
jące się jednoznacznym ocenom. Lubię 
takie eksplorować. Krime Story. Love Story 
to romantyczne gangsterskie kino akcji. 
Czyli znowu coś kompletnie innego.

4. W twojej głowie grane postaci 
w ogóle na siebie nie zachodzą?

Pytasz, czy zostawiam rolę na planie? 
Czy zostaje ze mną dłużej po zakoń-
czeniu zdjęć? Hmm… Zależy, jak na to 
spojrzeć. Ja trochę inaczej podchodzę do 
aktorstwa. Dla mnie jest to zawód zwią-
zany ze spotkaniami, które cię wzmac-
niają, budują jako człowieka. Krime Story 
jest oczywiście mocnym kinem gangster-
skim, które wymagało zbudowania kon-
kretnego typu postaci. Musiałem schud-
nąć i chodzić 2-3 razy w tygodniu do 
solarium, bo tak umówiłem się z reżyse-
rem. Ale tym razem to nie postać została 
we mnie po zdjęciach, lecz kolejne spo-
tkanie z braćmi Węgrzyn, reżyserem 
Michałem i operatorem Wojtkiem. Cza-
sem rola mocno obciąża, jak w Procede-
rze – jeszcze długo po zdjęciach miałem 
Chadę w sobie, w głowie, na głośnikach, 
w ubiorze itd. Ale kiedy myślę o tym 
dziś, bardziej brakuje mi nie postaci, 
lecz magii stworzonej na planie z obsadą 
i ekipą. To działa trochę tak, że zaprzy-
jaźniasz się, te relacje stają się praw-
dziwe. To trwa kilka miesięcy. Świet-
nie się dogadujecie, aż tu nagle ktoś ci 
tę osobę, czy też osoby, zabiera. No i co? 
Pustka, jakiś rodzaj tęsknoty. Jak po stra-
cie przyjaciela albo ukochanej.

5. Zawód aktora wiąże się też 
z powrotami. Za drugim razem 

pracowało ci się równie dobrze 
z braćmi Węgrzyn? Krime Story. Love 
Story to wasz najnowszy film.
Trochę dziwnie mi o tym mówić jak 
o moim najnowszym filmie, bo Krime 
Story był pierwszym projektem, który 
nakręciłem po Procederze, a więc już 
chwilę temu. Ale spotkanie z braćmi było 
rzeczywiście wyjątkowo udane, a sama 
rola wymagająca. Na życzenie Michała 
schudłem 14 kilo i zgubiłem mięśnie, 
które wyrobiłem do Procederu. (śmiech) 
Zmieniłem głos i gestykulację, bo gram 
policjanta zafiksowanego na punkcie 
pewnej sprawy tak bardzo, że nie zazna 
ukojenia, dopóki jej nie rozwiąże. Zupeł-
nie inna osobowość od mojej, co jest solą 
tego zawodu. 

6. Jak określiłbyś zatem swój 
typ osobowości? Sangwinik 

z domieszką melancholika?
Strasznie trudne pytanie, bo nie sądzę, 
abym był w tym sensie stały. Mam 
wrażenie, że wszystko zależy od dnia 
i sytuacji. Zdarza się, że skaczę z eufo-
rii po stole, a czasem mam dwa czy trzy 
dni, że nie chce mi się wstawać z łóżka. 
Może najmniej mam dziś już z chole-
ryka. Ale to kwestia pracy nad sobą. Bo 
kiedyś było zupełnie inaczej. (śmiech) 
Gdybyś zapytał mnie o filmowego 
idola, to powiedziałbym, że „The Dude” 
Lebowski. Niech to posłuży za odpo-
wiedź. (śmiech)

7. Miałeś okazję pracować na 
planach filmów wojennych, kina 

współczesnego, różnorodnych seriali. 
Który zawód na planie uznałbyś 
za najbardziej fascynujący poza 
zawodem aktora?
Najbardziej fascynującymi zawodami są 
reżyser i operator, bo to dwaj najwięksi 
kreatorzy, a do tego mnie ciągnie. Ale 
fascynuje mnie także praca koordynatora 
kaskaderów. Miesiącami ćwiczy razem ze 
swoją ekipą na jakiejś hali skomplikowane 
sekwencje, a potem ci ludzie wjeżdżają na 
planie autem w drzewo, wylatują przez 
okna, skaczą z wysokości, by film wyglą-
dał wiarygodnie. Wymyślić coś takiego 
to jedno, ale jeszcze trzeba to wszystko 
zabezpieczyć i mieć cały czas pod kon-
trolą. Niezwykła praca, w której nie można 
się nudzić. Ale jest też naprawdę ciężką 
harówką.

8. Pamiętasz swój pierwszy dzień 
na profesjonalnym planie 

zdjęciowym? Emocje, które wtedy 
czułeś? Myśli przebiegające przez 
głowę?
Nie jestem pewien tytułu projektu, ale 
pamiętam podniecenie, pewien dziecięcy 

zachwyt. Trochę jak dziecko w sklepie 
z zabawkami. Wszystko jest nowe. Fascy-
nujące. Pamiętam również poczucie przy-
tłoczenia, ale nie w sensie negatywnym. 
Teraz jest trochę inaczej, wchodzę na plan 
jak do pracy, którą dobrze znam, w któ-
rej jestem u siebie. Fakt, zawsze są nowi 
ludzie, sto kolejnych imion do poznania. 
Ale mimo uczucia przynależności, każdy 
plan to inny zestaw energii i inna faza. 
Każdy projekt ma swój niepowtarzalny 
smak.

9. Gdybyś miał przyrównać swoją 
karierę do filmu lub serialu, co 

by to było?
Pierwsza myśl to Kariera Nikodema 
Dyzmy, ale nie dlatego, że kogoś oszu-
kuję, czy jestem takim chamskim 
gościem. Chodzi raczej o to, że czasem 
mam poczucie, że wszystko, co mnie 
otacza, to bańka, która zaraz pęknie na 
moich oczach. I wszyscy się dowiedzą, 
że nie umiem tak naprawdę grać, że 
udaję. To taki mój lęk, że ludzie się ode 
mnie odwrócą i powiedzą, że ściem-
niam, a moja kariera okaże się ułudą. 
Spodziewałeś się pewnie zabawniejszej 
odpowiedzi, ale co zrobić. (śmiech)

10. Zatoczmy na koniec koło. 
Który ze światów filmowych 

lub serialowych, w których przyszło 
ci przebywać, najbardziej ci 
zaimponował? W którym najchętniej 
zostałbyś na dłużej?
Hmm… Dobre pytanie. Wiesz co, teraz 
faktycznie muszę przyznać ci rację, 
że grywam w złożonych emocjonalnie 
projektach. (śmiech) Jestem więc zmu-
szony odpowiedzieć, że w żadnym nie 
zostałbym na dłużej, wolę żyć własnym 
życiem i cieszyć się otaczającym światem.

Pytania zadawał  
Darek Kuźma

1. Od twojej przełomowej roli 
w Procederze minęły już dwa 

lata. Jak wspominasz dziś tamto 
doświadczenie? Presję, oczekiwania 
fanów, podjęte decyzje, siebie jako 
aktora?
Wracam do Procederu z pewną dozą 
nostalgii. Nie tylko dlatego, że była to dla 
mnie przełomowa rola, ale ze względu na 
fakt, że udało nam się znaleźć z reżyserem 
Michałem Węgrzynem przestrzeń i czas, 
żeby wejść w temat tak głęboko. Obec-
nie pracuję o wiele więcej i widzę, jak 
trudno pozwolić sobie na takie podejście. 
Proceder był dla mnie szkołą budowania 
postaci biograficznej. Ogromnym wyzwa-
niem aktorskim. Ale nie wiem, czy uda-
łoby się nam doprowadzić tak ambitny 
projekt do satysfakcjonującego końca, 
gdybyśmy nie mieli tej przestrzeni na 
próby, naukę, ćwiczenia, ale też ekspery-
menty i korekty.

2. To szkoła budowania postaci 
fizycznie, mentalnie oraz wokalnie.

Tak. Nie było tu elementu najważ-
niejszego, każdy budował postać. Nie 
mogłem powiedzieć sobie: nauczę się 
rapować i będzie z górki. Albo: przeanali-
zuję scenariusz, a rap i siłownię zostawię 
jako rzecz drugorzędną. Niezależnie, czy 
Chada z kimś rozmawia, czy rapuje na 
scenie, co było ogromnym wyzwaniem 
technicznym, jest przecież dalej tą samą 
osobą. Kreacją. Bo mimo ogromnych 
przygotowań, zawsze będzie to film fabu-
larny. Kino biograficzne to jednak kino 
fabularne, nie dokument.

3. W Procederze zagrałeś tragicznego 
rapera, w Mistrzu kapo w obozie 

koncentracyjnym, The End to rola 
gwiazdora z traumą, zaś w Krime Story. 
Love Story wcieliłeś się w ogarniętego 
obsesją policjanta--twardziela. Coś cię 
ciągnie do takich ról?
Takie mi oferują! (śmiech) Ale z drugiej 
strony dlaczego filmowe postaci mia-
łyby być łatwe, proste i przyjemne? Jeśli 
rzeczywiście ciągnie mnie do jakiegoś 
zakresu ról, to wyłącznie ze względu na 
wyzwania, jakie się za nimi kryją. Staram 
się traktować wszystkie projekty indywi-
dualnie. The End to świetna gatunkowa 
hybryda, która zadaje niewygodne pyta-
nia, dotyka tego, co tu i teraz. Podczas 
gdy Mistrz mówi o zupełnie innej, histo-
rycznej rzeczywistości, o innej moralno-
ści, odmiennych dylematach. Dwa total-
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Piotr Witkowski
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Piotr Głowacki i Piotr 
Witkowski w filmie Mistrz,  
reż. Maciej Barczewski 
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PIOTR JAXA

niej byłem szybszy od operatorów szwajcar-
skich, którzy pracowali techniką U-matic. 
Wyczułem, że wideo to przyszłość kina” – 
mówi pan Piotr.

W Szwajcarii, po zrobieniu zdjęć do kil-
kunastu dokumentów telewizyjnych, docze-
kał się kinowego, który okazał się sukce-
sem – Mojej siostry Marii (2000) – portretu 
aktorki Marii Schell, autorstwa jej brata, 
również aktora, Maximiliana Schella.

Z filmów fabularnych chętnie wspomina 
Nachleben (2006) Stiny Werenfels, The War 
Is Over (2010) Mitko Panova (swój pierw-
szy film nakręcony kamerą cyfrową RED) 
i znane z polskich ekranów Zwierzęta (2017) 
Grega Zglińskiego. „Po zrobieniu zdjęć do 
Zwierząt pomyślałem o powrocie do Pol-
ski. Należę nie tylko do SCS (Szwajcarskie 
Stowarzyszenie Operatorów – przyp. A.B.), 
ale także do PSC i SFP. W styczniu 2019 
roku wróciłem do kraju” – wyznaje Jaxa.

I ZNÓW FOTOGRAFIA
Pan Piotr nigdy nie porzucił swej pierwszej 
pasji: fotografii. Realizację filmu, którego 
ma być operatorem, poprzedza zrobieniem 
zdjęć fotograficznych, zapowiadających 
koncepcję wizualną filmu. W początkach 
pobytu w Szwajcarii odwiedzał z apara-
tem jej zakątki i uwieczniał miejscowe 
zwyczaje. Kiedy Kieślowski zapropono-
wał mu zrobienie fotosów do trylogii Trzy 
kolory, trochę się zdziwił – był już prze-
cież autorem zdjęć filmowych. Jednak po 
namyśle zgodził się. Przeczuwał, że rów-
nież z tej formy współpracy z wybitnym 
reżyserem i przyjacielem będzie czerpać 
satysfakcję. Przeczucie go nie zawiodło. 
„Teraz też chętnie pracuję jako fotosista, 
ostatnio pełniłem tę funkcję przy Filmie 
balkonowym (2021) Pawła Łozińskiego” – 
mówi artysta.

Wcześniej, wkrótce po powrocie do Pol-
ski, otrzymał bardzo ciekawą propozycję 
od Natalii Korynckiej-Gruz: sfotografo-
wania dla FINA poszczególnych lokacji 
Dekalogu (1988, TV) Kieślowskiego (www.
mapadekalogu.pl).

Zapewne wydarzeniem będzie trzy-
tomowy, autorski album fotograficzny 
Piotra Jaxy „Cinematographers”, z nie-
zwykłymi portretami sławnych autorów 
zdjęć filmowych z całego świata. Premiera 
pierwszego tomu zapowiadana jest na 
grudzień 2021. Kolekcje kilkunastu foto-
grafii można zobaczyć na stronie www.
virturama.pl/masters.

Andrzej Bukowiecki

Za to świadectwem szkolnym z czer-
wonym paskiem Piotr Jaxa nie 
może się pochwalić. „Wyrzu-
cano mnie ze wszystkich szkół, 

ówczesną IX klasę licealną powtarzałem 
trzy razy” – wspomina młodzieńcze lata. – 
„Natomiast wygrałem wtedy szereg kon-
kursów fotograficznych. Zdjęcia robię od 
13 roku życia”.

Piotr Jaxa urodził się w 1945 roku 
w Borowni koło Bochni. Kiedy już mieszkał 
w Warszawie i fotografował, zapisał się na 
kurs fotografii prowadzony przez Witolda 
Dederkę. Mistrz stawiał prace nastolatka 
starszym kursantom za wzór. W 1959 wiel-
kie wrażenie na młodym Jaxie wywarła 
słynna amerykańska wystawa fotograficzna 
„Rodzina człowiecza”. W tym samym cza-
sie Piotr zainteresował się filmem. „Kino 
lat 60. to było coś! Zapisałem się do kółka 
filmowego w Pałacu Młodzieży, ale instruk-
tor orzekł, że nie będzie ze mnie filmowca. 
Zraził mnie do siebie, nie do kina, nie-
mniej przeniosłem się do kółka fotogra-
ficznego” – mówi Jaxa. 

Ojciec nastolatka, zirytowany jego pro-
blemami z nauką, powiedział mu, że skoro 
nie chce się uczyć, musi pójść do pracy. 
Załatwił synowi posadę młodszego labo-
ranta w Centralnej Agencji Fotograficznej. 
„Pracę zaczynałem o 6.00 rano, kończyłem 
o 13.00, a na 15.00 szedłem do szkoły wie-
czorowej, z której wracałem późną porą. 
Przemęczenie doprowadziło do gruźlicy. 
Dwa lata spędziłem w szpitalu i sanato-
rium” – mówi pan Piotr. W wieku 18 lat 
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wyzdrowiał i ukończył wieczorówkę. Trzy 
lata później został przyjęty, za pierwszym 
razem, na Wydział Operatorski PWSFTviT 
w Łodzi.

Z TARGOWEJ NA 
CHEŁMSKĄ
Na uczelni przy Targowej niezbyt pilny 
uczeń przeobraził się w pilnego studenta. 
Już na pierwszych studenckich waka-
cjach asystował starszemu koledze, Janowi 
Hesse, na planie Śmierci prowincjała 
(1965) Krzysztofa Zanussiego. „W trakcie 
studiów jeździłem do Warszawy, na Cheł-
mską, by pomagać operatorom z WFD, 
np. Sergiuszowi Sprudinowi. Dzięki temu, 
kiedy w 1969 skończyłem Szkołę Filmową, 
od razu miałem tam etat” – mówi Jaxa.

Na Chełmskiej pracę zawodową roz-
począł w najlepszym momencie, bo wła-
śnie rodził się ważny nurt polskiej szkoły 
dokumentu: „nowa zmiana”. Nurt nielu-
krujący rzeczywistości. Jednak zanim pan 
Piotr włączył się weń jako jeden z ope-
ratorów filmu Krzysztofa Kieślowskiego 
Z miasta Łodzi (1969), a potem autor 
zdjęć do Szkoły podstawowej (1971) Toma-
sza Zygadły, przeszedł chrzest bojowy 
w Polskiej Kronice Filmowej. „Dosta-
wałem rolkę taśmy 35mm starczającą na 
trzyminutowy felieton, który musiał być 
zwarty tematycznie i estetycznie. Cóż za 
wspaniała szkoła skondensowanego opo-
wiadania kamerą!” – mówi Jaxa. „Z kolei 
Kieślowski uświadomił mi, jak ważne 
jest, by wiedzieć, dlaczego np. stawia się 

kamerę w danym miejscu. Bo na ekranie 
nie może być ani jednego nieznaczącego 
kadru. Wiele zawdzięczam Krzyśkowi” – 
przyznaje.

Dla Jaxy i Zygadły pouczającą przygodą 
stała się kolaudacja Szkoły podstawowej. 
„Byliśmy dumni – opowiada pan Piotr – 
z komicznej sceny, w której tęga nauczy-
cielka niezdarnie wyjmuje z szafy tort. Na 
kolaudacji Jan Łomnicki wyraził się o fil-
mie z uznaniem, ale tę scenę radził usunąć. 
»Ona nie pasuje do reszty« – tłumaczył. – 
»Zdecydujcie się, czy robicie slapstick, czy 
dokument antysystemowy«. Oczywiście 
miał rację, scena poszła do kosza”.

Pracując w WFD, Jaxa zrobił zdjęcia 
do ponad 60 dokumentów, m.in. tak gło-
śnych, jak …w lutym 1971 (1971) Kry-
styny Gryczełowskiej, Każdy dzień (1973) 
Andrzeja Titkowa, Zegarek (1977) Boh-
dana Kosińskiego, Przed rajdem (1971) 
Kieślowskiego, Tam i z powrotem (1978) 
Grzegorza Skurskiego czy Magister Pół-
chłopek (1982) Marka Piwowskiego. 
Był też II operatorem Gadających głów 
(1980) Kieślowskiego, ze zdjęciami Jacka 
Petryckiego. Pracował zatem z mistrzami 
dokumentu. „Wtedy fabuła mnie nie inte-
resowała, chyba że miała charakter para-
dokumentalny, jak Zapis zbrodni (1974) 
Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego. Szwen-
kowałem ten film dla Zygmunta Samo-
siuka. Do kina kreacyjnego zbliżyłem 
się dzięki Sławkowi Idziakowi, z którym 
pracowałem jako szwenkier przy Dyry-
gencie (1979) Andrzeja Wajdy i Trzech 
kolorach. Niebieskim (1993) Kieślowskiego 
jako drugi operator. Bajki na dobranoc 
(1980, TV), w reżyserii Idziaka, były 
moim debiutem fabularnym w charak-
terze autora zdjęć. Jednak do dziś, robiąc 
zdjęcia nawet do »wymyślnego« filmu 
fabularnego, dbam o ich przejrzystość 
i prostotę, które powinny cechować dobry 
dokument” – mówi Jaxa.

TAM… I Z POWROTEM
Pewne dramatyczne wydarzenia z życia 
zawodowego i osobistego Piotra Jaxy, spo-
wodowane stanem wojennym w Polsce, 
zmusiły artystę do emigracji do Szwajcarii. 
Nowy etap kariery rozpoczął od współpracy 
z telewizją japońską. Wówczas pierwszy raz 
używał techniki wideo Betacam. „Dzięki 

Wedle autora zdjęć filmowych 
i fotografika Piotra Jaxy (znanego 
też jako Piotr Kwiatkowski) tym 
biletem było dla niego ukończenie 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Studia na 
renomowanej uczelni otworzyły przed 
nim drzwi do kariery w kraju i za 
granicą.

BILET NA CIEKAWE ŻYCIE Piotr Jaxa
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W wywiadzie rzece z Mikołajem 
Trzaską rozmawiają Tomasz 
Gregorczyk i Janusz Jabłoń-
ski. Gregorczyk to dzienni-

karz i krytyk muzyczny, z kolei Jabłoński 
jest specjalizującym się w jazzie dziennika-
rzem – obaj mają na koncie kilkaset wspól-
nych wywiadów z improwizatorami. Panów 
łączy również praca w radiowej Dwójce – 
po prostu czuć, że są zgranym tandemem. 
Z tego samego rozdania – powiedziałby 
Tymon Tymański, poniekąd również boha-
ter tej książki, ale o tym później. Na pewno 
dzięki wyżej wspomnianym dziennikarzom, 
taki rozmówca jak Trzaska nie męczy się sobą. 
Płynie, ale nie tonie, w swojej opowieści. Mówi 
tak jak gra: ile tu emocji, ile bodźców, ile fak-
tów, wspomnień, ludzi... A jednak wszystko 
jest precyzyjne, uczciwe, świadome i... pozba-
wione kabotyństwa. Budzi szacunek.

Gregorczyk i  Jabłoński trzymają 
w ryzach tę opowieść, nadając jej ramy, 
ale to Trzaska genialnie wypełnia ją sobą – 
opowieściami o świecie, muzyce, przeży-
waniu i doświadczaniu. Chwała autorom, 
że pozwolili takiemu artyście grać bez nut. 
Dali przestrzeń, narzędzia, widzów. To 
jedna z najgenialniejszych czytelniczych 
przygód, nie tylko dla miłośników muzyki, 
jazzu czy Trzaski... To portret człowieka: 
w opresji, w pasji, w miłości, w samotno-
ści, w poszukiwaniu i w (nie)spełnieniu. 
Studium artysty w drodze. Ciągłej. Także 
do samego siebie. Ten proces wciąż trwa. 

Trzaska uprawia nie tylko jazz, także 
szyderę, bywa, że z siebie samego. W roz-
mowie przywołuje rodziców, dzieciństwo, 
czasy wczesnej młodości, wyjazdów do 
Norwegii w celach zarobkowych. Napisać, 
że kulisy egzystencji muzyka niekomercyj-
nego w takim kraju jak Polska są trudne, 
to banał. Życie Trzaski na pewno banalne 
nie było i nie jest. Jednak samą muzyką 
nie nadałby swojej egzystencji tak głębo-
kiego sensu, nie miałby takiej świadomo-
ści własnych potrzeb czy ograniczeń. I to 
chyba największa wartość tej publikacji.

Fani zespołu Miłość z pewnością też 
będą zaspokojeni. Jest o Miłości i o Łosko-
cie, w ogóle sporo tu również o przyjaź-
niach w branży muzycznej, albo o ich 
braku. O Tymonie Tymańskim, wspól-
nym życiu, graniu, walce i współistnie-
niu, nawet na dystans, nawet w odda-
leniu. „Myślę, że to był po prostu bunt. 
Z Tymonem łączyła mnie wielka chęć 
wyrażenia wściekłości i stanów emocjo-
nalnych w ogóle. Jesteśmy przedstawicie-
lami takiego niewyrażonego pokolenia, 
strasznie nam się chciało wrzeszczeć i ten 
wrzask musiał z nas jakoś wyjść” – czy-

tamy. Przejmująco, choć szczęśliwie czy-
telnik nie czuje się zobowiązany, by łkać. 
Trzaska mówi o odchodzeniu kolegów, 
chociażby nieodżałowanego Jacka Oltera. 
I nie ma w jego głosie niepotrzebnej egzal-
tacji, pustych, choć okrągłych formułek, 
które pozornie tylko byłyby świadectwem 
jakiejś relacji. Czasami relacją jest sama 
muzyka, czasem cisza. Ale muzyk mówi 
też o takich chwilach, gdy nie było niczego. 
Mądrze mówi. I klnie w odpowiednich 
momentach. Przez ponad 600 stron.

Jeden z rozdziałów jest o współpracy 
z Wojciechem Smarzowskim, o rozwijają-
cej się więzi, nie tylko zawodowej. Roman 
Polański miał Krzysztofa Komedę, Sergio 
Leone Ennio Morricone, Smarzowski ma 
Trzaskę. Przesyła kolejny scenariusz i pisze 
w mailu do muzyka: „Przeczytaj i weź to 
na buty”. I Trzaska bierze, zwykle zresztą 
nie sam, bo razem z żoną Aleksandrą. 
Przesyła uwagi, rozmawiają w wąskim 
gronie, ale praca jest kolektywna. To cenne 
wejrzenie w świat kina Wojciecha Sma-
rzowskiego, nie tak znowu oczywiste i czę-
ste. Uchylenie rąbka tajemnicy dotyczącej 
tego, jak powstają filmy jednego z najbar-
dziej cenionych polskich współczesnych 
reżyserów. Gratka w bonusie. 

Wierzę Trzasce. Porywa mnie jego opo-
wieść. Prosta, miejscami może i naiwna, 
ale szczera, dowcipna, błyskotliwa. Tak jak 
w muzyce Trzaski, tak tutaj nie czuję wyra-
chowania. Bywa, że bohater mówi do swoich 
rozmówców: „tego Wam nie powiem. Nie 
chcę. Nie bawi mnie ocenianie innych”. Albo: 
„nie mój pysk, nie moje buraczki”. I kropka. 
Na jego koncertach jest podobnie. Kto był, 
ten wie. Jak coś się nie podoba, to można 
wyjść. Trzaska się nie mizdrzy. I stawia gra-
nice, bo gdzie indziej lub w czym innym 

„Ale pamiętam tę 
chwilę olśnienia – 
świadomość, że 
chcemy czegoś 
innego”... Czytając 
autobiografię 
Mikołaja Trzaski 
„Wrzeszcz!”, chwile 
olśnienia przeżywa 
się niemal co 
moment. I chce się 
więcej.
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„WRZESZCZ! MIKOŁAJ TRZASKA. 
AUTOBIOGRAFIA”
ROZMAWIAJĄ TOMASZ GREGORCZYK 
I JANUSZ JABŁOŃSKI
WYDAWNICTWO LITERACKIE, 2020

odnajduje swoją wolność. Nie potrzebuje 
poklasku. Nie kupczy prywatnością swoją 
czy innych. Nie łaknie ozdobników, błysko-
tek. Nie ma tu taniej sensacji, nie ma rzuca-
nia nazwiskami, wreszcie nie jest to kumu-
lacja anegdot, nie ma łatwych sądów. „Tak 
naprawdę byliśmy w sobie zakochani. Nie 
chodziło o to, że widzieliśmy w sobie jakieś 
konkretne atrybuty. Polegało to raczej na 
tym, że mogłem się z nim podzielić swoim 
światem, wiedząc, że jestem rozumiany i vice 
versa” – niektóre deklaracje, jak ta o więzi 
z Tymonem Tymańskim, wykraczają poza 
biogram Trzaski, szybko stając się czymś 
więcej: niesamowitym socjologiczno-an-
tropologicznym pejzażem. Muzyk, poprzez 
swój życiorys, kreśli – często bezceremo-
nialnie, bez ostrzeżenia i bez kokieterii – 
tło kulturowe i obyczajowe. To akurat wciąż 
ważne, tym bardziej w kraju takim jak Pol-
ska, gdzie przy okazji „Wrzeszcz!” staje się 
lekcją tolerancji i akceptacji. Lekcją opo-
wiadającą się cały czas na nowo – czyta-
jąc o studenckich latach muzyka, można 
odnieść wrażenie, że te trzydzieści kilka lat 
temu było więcej wolności, a ludzie wie-
dzieli, jak ją spożytkować.

I cenię tę biografię za jeszcze jedną wła-
ściwość, otóż jej bohater nie stał się zakład-
nikiem swoich własnych wspomnień. Sam 
sobie przygląda się z ciekawością – to portret 
człowieka, który gra z trzewi, jest dojmu-
jąco niezależny, uparcie bezkompromisowy. 
Poobijany przez czasy (i nie tylko). Trzaska 
nie trywializuje swojego alkoholizmu, mówi 
wprost, że jest chory. Nie mitologizuje kum-
pli. Wreszcie, nie idealizuje muzyki. Mówi, 
czym była na różnych etapach jego życia, 
jaką rolę spełnia dzisiaj. Co mu zabrała, ale 
też, co ofiarowała, choć nie sądzę, aby była to 
transakcja wymienna. W twórczości i w życiu 
Mikołaja Trzaski nigdy nie chodziło o handel, 
co bohater wielokrotnie podkreśla („chał-
tury? Nawet te ambitne, teatralne – nie!”). 
Wybitny saksofonista, klarnecista, kompo-
zytor... nosi w sobie przez całe życie wielką 
potrzebę autonomii, ale tej niegrzecznej, 
niepokornej, niełatwej dla bliskich – a być 
może i dla niego samego – nieprzystającej 
do salonów. Integralny to on chce, może 
i potrafi być tylko z dźwiękiem. 

Anna Serdiukow Fo
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IN MEMORIAM

B ył warszawiakiem, ale aktorskiej 
profesji uczył się w Krakowie: 
w 1963 roku ukończył studia na 
Oddziale Lalkarskim, działającym 

przy Wydziale Aktorskim tamtejszej Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a rok 
później studia już na samym Wydziale 

Aktorskim. Na profesjo-
nalnej scenie zadebiuto-
wał 9 października 1964 
w podwójnej roli – Arfona 
i Harfiarza – w „Lilli Wene-
dzie” Juliusza Słowackiego, 
wystawionej na deskach 
Teatru Polskiego w Biel-
sku-Białej przez Mieczy-
sława Górkiewicza. Z tym 
teatrem związany był przez 
trzy sezony, rola Księdza 
w  Mickiewiczowskich 
„Dziadach” wyreżyserowa-
nych także przez Górkiewi-
cza przyniosła mu Nagrodę 
dla młodego aktora na VI 
Kaliskich Spotkaniach 
Teatralnych (1966). 

Kolejne aktorskie laury, 
m.in. Srebrna Maska 
(1972), spłynęły na Nowi-
sza w Lublinie za kreacje, 
które stworzył w Teatrze 
im. Juliusza Osterwy 
(1970-1975). Wcześniej 
grał w Teatrze Śląskim 
im. Stanisława Wyspiań-
skiego w  Katowicach 
(1967-1968), później – 
w Teatrze Współczesnym 
im. Edmunda Wierciń-

skiego we Wrocławiu (1975-1979), Teatrze 
im. Stefana Jaracza w Łodzi (1979-1981), 
Teatrze im. Aleksandra Fredry w Gnieź-
nie (1992) oraz w teatrach warszawskich – 
Narodowym (1981-1985), Nowym (1985-
-1993), Rozmaitości (1991), Szwedzka 2/4 
(1994), Na Woli (1995-1998) i Współcze-

snym (2002). Rola Impresaria w Różewi-
czowskim „Odejściu Głodomora”, wyre-
żyserowanym przez Helmuta Kajzara na 
deskach wrocławskiego Teatru Współ-
czesnego, przyniosła mu wyróżnienie na 
XVIII Festiwalu Polskich Sztuk Współ-
czesnych we Wrocławiu (1977).

Na debiut filmowy czekał dość długo, 
po raz pierwszy pojawił się na ekranie –  
jako ekspedient w sklepie z telewizo-
rami – w Wodzireju (1977) Feliksa Falka. 
Zagrał blisko setkę filmowych ról, m.in. 
w Krótkim dniu pracy (1981) Krzysz-
tofa Kieślowskiego wcielał się w kie-
rowcę partyjnego notabla, w Indeksie 
(1977) Janusza Kijowskiego w węglarza, 
w Gorączce (1980) Agnieszki Holland 
w prowokatora, w Wiernej rzece (1983) 
Tadeusza Chmielewskiego w kuriera, 
w Kobiecie w kapeluszu (1984) Stanisława 
Różewicza w fotografa, w Jeziorze Bodeń-
skim (1985) Janusza Zaorskiego w nie-
mieckiego żandarma, w Nad rzeką, któ-
rej nie ma (1991) Andrzeja Barańskiego 
w felczera, w Damie kameliowej (1994) 
Jerzego Antczaka w komornika, w Puł-
kowniku Kwiatkowskim (1995) Kazi-
mierza Kutza w przełożonego tytuło-
wego bohatera, w Cichej Nocy (2017) 
Piotra Domalewskiego w seniora rodu, 
a w Panu T. (2019) Marcina Krzyszta-
łowicza w portiera. Warto zauważyć, 
że aż czterokrotnie zagrał Władysława 
Gomułkę: w Żołnierzach wolności (1977) 
Jurija Ozierowa, w 1968: Szczęśliwego 
Nowego Roku (1992) i serialu Kuchnia 
polska (1992) Jacka Bromskiego, oraz 
w telewizyjnym spektaklu Pawła Wol-
dana – Prymas w Komańczy (2009).

Dużą popularność przyniosły mu role 
serialowe, m.in. w M jak miłość, Barwach 
szczęścia, Na Wspólnej, Blondynce, któ-
rymi urozmaicał sobie teatralną emery-
turę. „Zawsze chciałem być aktorem” – 
podkreślał w wywiadach. I dodawał: „Od 
drugiej klasy szkoły podstawowej wie-
działem, że będę wykonywał ten zawód”. 
Marzenia czasem się spełniają. Paweł 
Nowisz na pewno pozostanie w naszych 
myślach aktorem spełnionym. 

Jerzy Armata

15 października w skolimowskim Domu 
Artystów Weteranów Scen Polskich – 
w wieku 81 lat – odszedł Paweł Nowisz, 
świetny aktor filmowy i teatralny, 
znany głównie z ról drugoplanowych 
i epizodycznych.

Paweł Nowisz
MISTRZ DRUGIEGO PLANU

W arto przypomnieć, że 
Krzysztof Kiersznowski 
grał m.in. u Andrzeja 
Barańskiego (Wolne 

chwile), Mirosława Gronowskiego (Wery-
fikacja), Roberta Glińskiego (Cześć Tere-
ska) i Michała Kwiecińskiego (Statyści), 
miał zauważalne epizody u Andrzeja 
Wajdy (Bez znieczulenia), Agnieszki 
Holland (Gorączka), Władysława Pasi-
kowskiego (Demony wojny według Goi) 
oraz Andrzeja Jakimowskiego (Pewnego 
razu w listopadzie) i należał do ulubio-
nych wykonawców Juliusza Machul-
skiego, u którego wystąpił w sześciu 
filmach (m.in. jako „Wąski” – gapo-
waty gangster w obu częściach Kilera 
oraz „Nuta” – specjalista od telefonów 
i nierozłączny partner Jacka Chmiel-
nika w obu Vabankach). Już tylko te 
dwie kreacje, bo potrafił zrobić z tych 
kilku chwil na ekranie zapamiętywane na 
długo momenty, zapewniły mu ogromną 

Krzysztof Kiersznowski

JESTEM AKTOREM 
DRUGOPLANOWYM

sympatię i powszechną rozpoznawalność. 
Bywało, że kłopotliwą, ale zawsze wypeł-
nioną autentyczną radością ze spotkania.

Za występ we wspomnianych wcześniej 
Statystach Kiersznowski otrzymał naj-
pierw nagrodę za najlepszą drugoplanową 
rolę męską na FPFF w Gdyni, a potem 
Orła (Polską Nagrodę Filmową) w tej 
samej kategorii. Do Orła był też nomi-
nowany po występie w dramacie Roberta 
Glińskiego Cześć Tereska, gdzie stwo-
rzył przejmującą postać zmagającego 
się z chorobą alkoholową ojca tytuło-
wej bohaterki. 

W pamięci telewidzów zapisał się 
rolą młodego rzeźbiarza w Wakacjach 
z Madonną Jerzego Kołodziejczyka, od 
lat pojawiał się w kolejnych odcinkach 
popularnej Blondynki i bardzo lubia-
nej przez telewidzów telenoweli Barwy 
szczęścia. Miał świadomość ograniczeń 
wynikających z typu urody i tym chętniej 
przyjmował charakterystyczne, wyra-

ziste role z drugiego planu, bo jak sam 
podkreślał, często bywał on ciekawszy 
i dawał dużo większe możliwości zaist-
nienia w pamięci widza. Całe otoczenie 
wiedziało zaś, że pod jego nieco chropo-
watą powierzchownością krył się wraż-
liwy człowiek, czuły opiekun, dobry 
kolega. Koleżanka z planu serialu, Ewa 
Ziętek, powiedziała: „Był świetnym akto-
rem, ale też wspaniałym człowiekiem. 
Takich mężczyzn już nie ma. Szlachet-
nych, empatycznych i szarmanckich. Nie 
dbał o pieniądze, dbał o innych. Na pla-
nie nie dawał po sobie poznać, że coś go 
boli, a czasem cierpiał. Po mnie od razu 
widać, jak nie podoba mi się ktoś, z kim 
gram, albo coś mi nie pasuje. Krzysztof 
nie okazywał niechęci czy niezadowole-
nia. Nie dało się też przy nim kłamać”.

Podchodził do aktorstwa bardzo 
poważnie, cenił sobie szczególnie spo-
tkania na planie filmowym czy na sce-
nie z wybitnymi kolegami, możliwość 
grania w teatrze, choćby w tak nietu-
zinkowym jak warszawskie Studio, ale 
też w innych, preferujących komediowy 
repertuar. Ale waga, jaką przywiązy-
wał do każdej, najmniejszej nawet roli 
i otwartość na propozycje, nie zawsze szły 
w parze z zawodowym powodzeniem. 
Mówił o tym z pewnym żalem w jed-
nym z wywiadów: „Dzisiaj już bym tego 
zawodu nie wybrał. Za dużo w nim nie-
wiadomych. Czasami swojej decyzji żało-
wałem. Bywały miesiące naprawdę cięż-
kie. Wtedy myślałem sobie: »I po co?«. 
Propozycje nie spływały, a ja nie mia-
łem żadnych oszczędności, więc długo 
byłem na utrzymaniu żony. Zapożycza-
łem się. Jak gdzieś zagrałem, to oddawa-
łem długi i znowu nie miałem pieniędzy. 
I tak w kółko”. 

Zmarł w Warszawie tuż przed 71. uro-
dzinami, po długiej walce z chorobą 
nowotworową.

Janusz Kołodziej

Paweł Nowisz
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Jego dorobek  
aktorski to długi 
rejestr ról filmowych, 
serialowych 
i telewizyjnych,  
choć wiele 
zawodowego 
spełnienia i sympatii 
widzów przyniosły 
mu również występy 
na scenie teatralnej. Krzysztof Kiersznowski
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IN MEMORIAM

P owiedzmy to od 
razu  – był akto-
rem w y bit ny m. 
Zanim przejdę do 

spraw trudnych, napiszę 
o tym, co kontrowersyjne 
nie jest. Ryszard Filipski 
jako początkujący artysta 
zagrał u boku Zbigniewa 
Cybulskiego w Końcu nocy 
(współscenarzystą filmu był 
Marek Hłasko) w reżyserii 
Juliana Dziedziny, Pawła 
Komorowskiego i Walentyny 
Uszyckiej. Świetny był też 
w telewizyjnym Przekładańcu 
Andrzeja Wajdy według sce-
nariusza Stanisława Lema 
z 1968 roku, gdzie stworzył 
genialny duet z Bogumiłem 
Kobielą. Znakomicie wypadł 
w kryminałach: Zbrodniarzu, 
który ukradł zbrodnię Janu-
sza Majewskiego i w Tylko 
umarły odpowie Sylwestra 
Chęcińskiego. Występował 
w znanych filmach Henryka 
Kluby (m.in. Chudy i inni). 
Świetny w 12. odcinku Stawki 
większej niż życie reżyserowa-
nym przez Andrzeja Konica.

No i major Dobrzański, 
tytułowy Hubal z filmu Bohdana Poręby. 
Nie utożsamiam się z przesłaniem tego 
dzieła, bo według mnie zawarta jest w nim 
apoteoza bezsensownej walki straceńczej, 
ale Filipski był wyśmienity, całość zaś 
filmu miała mocną siłę przekazu. Dzięki 
kreacji aktora widz emocjonalnie identy-
fikował się z „szalonym” majorem.

W Potopie Jerzego Hoffmana genialnie 
zagrał wachmistrza Sorokę, moim zda-
niem to jego najlepsza rola w karierze. 

Soroka Filipskiego jest sługą wiernym, 
jakby zdystansowanym wobec świata, 
a jednocześnie całkowicie poddanym woli 
„pana pułkownika”, emanowała z niego 
siła i wiarygodność. 

Koniec lat 60., potem lata 70. i kolejne – 
to czas szokującej dla wielu osób prze-
miany ideologicznej aktora. Filipski 
w swoim teatrze „eref – 66” występował 
w monodramach m.in. Ryszarda Gonta-
rza, osoby kojarzonej z najgorszą propa-

gandą narodowych komunistów, którzy 
pokazali złowieszczą twarz w Marcu ’68. 
Nacjonalizm, a szczególnie antysemityzm, 
głoszony w masce szowinistycznie pojmo-
wanego patriotyzmu, był groźnym iden-
tyfikatorem tej grupy, powiązanej ideolo-
gicznie z tzw. moczarowcami, czyli frakcją 
w łonie PZPR. Konsekwencją takich 
wyborów Filipskiego było związanie się 
z Bohdanem Porębą i Zespołem Filmo-
wym „Profil”. Znakomity pisarz i sce-
narzysta Hubala Jan Józef Szczepański 
wycofał swoje nazwisko z czołówki filmu, 
m.in. z powodu obsadzenia Filipskiego 
w roli głównej. Sam aktor zaczął wystę-

pować w produkcjach zespołu 
Poręby. Miał ambicje reżyser-
skie, stworzył epicki Zamach 
stanu, w którym zagrał Józefa 
Piłsudskiego, jak zawsze bar-
dzo dobrze. Niestety, film ten 
irytuje ideologicznymi uprosz-
czeniami.

Filipski aktorem był wybor-
nym, jednym z najlepszych, naj-
bardziej filmowych, „amery-
kańskich” aktorów, jacy pojawili 
się kiedykolwiek w Polsce. Nie-
stety, ideologia ma siłę destruk-
tywną, szczególnie w sztuce.

Lata mijały i oto w 2008 
roku Ryszard Filipski pojawił 
się w świetnym, niedocenio-
nym filmie Michała Rosy Rysa, 
obok Jadwigi Jankowskiej-Cie-
ślak i Krzysztofa Stroińskiego. 
Kapitalnie zagrał starego, zgnu-
śniałego ubeka, który po wielu 
latach od upadku komunizmu, 
pomimo przegranego życia, 
miał świadomość swojej jedy-
nej, diabolicznej siły, którą 
była niszczycielska wiedza 
o ludziach uwikłanych kiedyś, 
w czasie minionego systemu, we 
współpracę z bezpieką. Wielka 
rola i znakomity film. 

Powraca pytanie, na które 
nie ma dobrej odpowiedzi. Czy artystów 
kochamy za to, jakimi są ludźmi, czy za 
sztukę, którą po sobie zostawiają, bez 
związku z tym, jakimi byli ludźmi i jakich 
wyborów ideologicznych dokonywali? 

A Ryszard Filipski? Niech każdy rozsą-
dzi sam. Ja będę zawsze pamiętał te jego 
role, które dawały mi poczucie obcowa-
nia z wielką sztuką i artyzmem. 

ks. Andrzej Luter

Był fenomenalny na ekranie, ale w życiu 
dokonywał wyborów zaskakujących  
i moralnie nie do zaakceptowania. 
Zmarł 22 października w wieku 87 lat.

Ryszard Filipski
W UWIKŁANIU

MAGAZYN FILMOWY  nr 123/listopad 2021

Ryszard Filipski 

Fo
t. 

Cz
es

ła
w

 C
za

pl
iń

sk
i/F

ot
on

ov
a



84 85

25 września we Wrocławiu zmarł Mieczysław Ja-
nowski (86 l.), aktor teatralny, filmowy i te-

lewizyjny. Zadebiutował w roli pracownika zakładu 
pogrzebowego w „Ostatniej taśmie Krappa” Samu-
ela Becketta w reżyserii Waldemara Krygiera na 
scenie Teatru 38 w Krakowie (grał w tym teatrze 
w 1956 i 1963). Występował w Teatrach: Rapsodycz-
nym w Krakowie (1961), Dramatycznym w Wałbrzy-
chu (1973), Współczesnym we Wrocławiu (1974-76). 
W 1964 został zaangażowany do Teatru Laboratorium 
13 Rzędów, prowadzonego przez Jerzego Grotow-
skiego. Wielokrotnie pojawiał się na małym i dużym 
ekranie, grając role drugoplanowe bądź epizodyczne 
w serialach i spektaklach telewizyjnych oraz fil-
mach kinowych. Z jego niezwykle bogatej filmogra-
fii należy wymienić Jarzębinę czerwoną Ewy i Cze-
sława Petelskich, Test pilota Pirxa i Wilczycę Marka 
Piestraka, Vabank Juliusza Machulskiego, Limuzynę 
 Daimler-Benz, Magnata i Białą wizytówkę Filipa Ba-
jona, Dreszcze Wojciecha Marczewskiego, Baryton Ja-
nusza Zaorskiego, 07 zgłoś się Krzysztofa Szmagiera, 
Spowiedź dziecięcia wieku Marka Nowickiego, Pana 
Samochodzika i niesamowity dwór Janusza Kidawy, 
Ostatni prom Waldemara Krzystka, Modrzejewską Ja-
na Łomnickiego, Konsula Mirosława Borka, Chce mi 
się wyć Jacka Skalskiego czy Ogniem i mieczem oraz 
Starą baśń Jerzego Hoffmana. Mieczysław Janowski 
za swoją pracę artystyczną został odznaczony Złotym 
Krzyżem Zasługi.

30 września zmarł Czesław Lasota (89 l.), ak-
tor teatralny i filmowy, radiowy i telewizyjny, 

oraz reżyser teatralny. Był absolwentem PWST w Ło-
dzi, debiutując w zawodzie w 1958. Występował w Te-
atrach: Polskim w Bielsku-Białej (1958-59, 1988-90), 
Łódzkiej Estradzie (1959-60), Bałtyckim T. Drama-
tycznym w Koszalinie-Słupsku (1960-63), im. Wilama 
Horzycy w Toruniu (1963-64), Polskim w Bydgoszczy 
(1964-66, 1993-98), Ziemi Opolskiej w Opolu (1966- 
-69), Narodowym w Warszawie (1969-75, 1998- 
-2007), Dramatycznym w Warszawie (1975-81, 1983- 
-85), im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie (1985- 
-88), Dramatycznym w Elblągu (1990-93). Był artystą 
dobrze znanym z małego i dużego ekranu, wystąpił 
w wielu produkcjach kinowych i telewizyjnych, oraz 
w licznych spektaklach Teatru Telewizji. Z przeboga-
tej filmografii aktora trzeba wymienić takie tytuły, jak 
Szatan z 7-ej klasy i Pierścień księżnej Anny Marii Ka-
niewskiej, Hydrozagadka Andrzeja Kondratiuka, Nie 
lubię poniedziałku i Wierna rzeka Tadeusza Chmie-
lewskiego, Wielka miłość Balzaka Wojciecha Solarza, 
Pasja Stanisława Różewicza, Noce i dnie Jerzego Ant-
czaka, Lalka Ryszarda Bera, Kariera Nikodema Dyzmy 
Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego, Dolina Issy 
Tadeusza Konwickiego, Sztuka kochania Jacka Brom-
skiego, Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana, Super-

produkcja Juliusza Machulskiego czy Warszawa Da-
riusza Gajewskiego. Czesław Lasota wystąpił również 
w ponad 100 słuchowiskach zrealizowanych w Te-
atrze Polskiego Radia.

30 września zmarł Henryk Majcherek (86 l), ak-
tor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był ab-

solwentem Wydziału Aktorskiego PWSTiF w Łodzi. 
Występował w Teatrach: im. Wilama Horzycy w To-
runiu (1961-64), Bałtyckim Teatrze Dramatycznym 
w Koszalinie-Słupsku (1964-67), Polskim w Bydgosz-
czy (1967-72, 1977-78), Dramatycznych w Szczecinie 
(1972-75), Starym w Krakowie (1978-91). W latach 
1975-76 był wicedyrektorem, a w latach 1990-91 dy-
rektorem naczelnym i artystycznym Teatru Drama-
tycznego w Elblągu, w którym występował również 
jako aktor. Współpracował także z Teatrem Pol-
skim w Bielsku-Białej i Teatrem Współczesnym we 
Wrocławiu. W dorobku ekranowym ma wiele ról 
w spektaklach Teatru Telewizji oraz kilka w filmach 
i serialach telewizyjnych, a także produkcjach kino-
wych. Z jego filmografii warto wymienić takie tytu-
ły, jak Z biegiem lat, z biegiem dni… Andrzeja Wajdy 
i Edwarda Kłosińskiego, Królowa Bona Janusza Ma-
jewskiego, Przeklęte oko proroka Pawła Komorowskie-
go czy Dekalog, dziesięć Krzysztofa Kieślowskiego.

6 października w Warszawie zmarła Danuta Nagórna 
(89 l.), aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Była 

absolwentką Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST. 
Występowała w Teatrach: im. Juliusza Osterwy w Lubli-
nie (1958-62), oraz warszawskich: Polskim (1956-58), 
Praskim Teatrze Ludowym (1962-66), Ludowym (1966-
-74), Nowym (1974-78), Na Woli (1978-87 i 1990-91), 
Narodowym (1987-90). Współpracowała także ze Sceną 
Prapremier InVitro w Lublinie oraz z teatrami stołecz-
nymi: Kwadrat, Dramatycznym; Laboratorium Drama-
tu i Teatrem Oratorium. Wystąpiła w wielu spektaklach 
Teatru Telewizji oraz kilku filmach, takich jak Historia 
jednego myśliwca Huberta Drapelli czy Ostatnia rodzi-
na Jana P. Matuszyńskiego, w której zagrała Stanisławę 
Stankiewicz – matkę Zofii Beksińskiej.

6 października zmarł Jerzy Złotnicki (87 l.), aktor 
teatralny, filmowy i telewizyjny. Był absolwentem 

Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST. Wystę-
pował w Teatrach: Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy 
(1956-61), Dramatycznym w Koszalinie (1961-62), 
7.15 w Łodzi (1963-64), im. Leona Kruczkowskie-
go w Zielonej Górze (1965-66), im. Juliusza Osterwy 
w Gorzowie Wielkopolskim (1966). Później wystę-
pował w Kabarecie „Wagabunda” oraz warszawskim 
Teatrze Na Targówku (1974-86). Na małym i dużym 
ekranie pojawiał się wielokrotnie, najczęściej w ro-
lach drugoplanowych bądź epizodycznych. Z jego fil-
mografii trzeba wymienić takie tytuły, jak Ulica Gra-

IN MEMORIAM

niczna Aleksandra Forda, Panienka z okienka 
Marii Kaniewskiej, Orzeł i reszka oraz Zamach 
stanu Ryszarda Filipskiego, Dom Jana Łomnic-
kiego, Katastrofa w Gibraltarze Bohdana Porę-
by, Miłość z listy przebojów Marka Nowickiego 
czy Koniec sezonu na lody Sylwestra Szyszki. 
Jerzy Złotnicki występował też w popularnych 
telenowelach, jak Klan i M jak miłość. Za swo-
ją działalność artystyczną został uhonorowa-
ny Srebrnym Medalem Zasługi oraz Medalem 
40-lecia PRL.

25 października zmarła Anna Jekiełek- 
-Ciesielska (83 l.), scenografka, dekora-

torka wnętrz oraz kostiumografka teatralna, fil-
mowa i telewizyjna. Była absolwentką krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
(1967), współpracowała z Ośrodkami Telewi-
zji Polskiej w Krakowie i Łodzi, pracowała przy 
spektaklach Teatru Sensacji „Kobra” w TVP. 
Stworzyła scenografie i kostiumy do kilku pro-
dukcji filmowych i serialowych, ale najwięcej 
w dorobku ma dekoracji wnętrz, i to do tak zna-
nych tytułów, jak Polskie drogi Janusza Morgen-
sterna, Zmory, Dreszcze i Ucieczka z kina Wol-
ność Wojciecha Marczewskiego, Wśród nocnej 
ciszy Tadeusza Chmielewskiego, Kung-fu i Gło-
sy Janusza Kijowskiego, Z biegiem lat, z biegiem 
dni… Andrzeja Wajdy i Edwarda Kłosińskiego, 
Wielki Szu Sylwestra Chęcińskiego czy Marcowe 
migdały Radosława Piwowarskiego. Anna Jekie-
łek-Ciesielska była wieloletnią członkinią Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich.

29 października w Jeleniej Górze zmarła  
Alina Obidniak (90 l.), aktorka, 

a przede wszystkim reżyserka teatralna i tele-
wizyjna. Była absolwentką Państwowej Wyż-
szej Szkoły Aktorskiej w Krakowie. Reżyse-
rowała w Teatrach: im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie (1961-64), im. Wojciecha Bo-
gusławskiego w Kaliszu (1964-70). W la-
tach 1973-89 pełniła funkcję dyrektor naczel-
nej i artystycznej Teatru im. Cypriana Kamila 
Norwida w Jeleniej Górze. Była inicjatorką 
jeleniogórskiego Festiwalu Teatru Ulicznego. 
Współpracowała również z Teatrem Telewi-
zji, realizując kilka spektakli, w tym Western 
na południku 15 na podstawie dramatu Stefa-
na Bratkowskiego „Pogranicze południk 15”, 
Próżnię według powieści o tym samym tytu-
le Andrzeja Brauna czy Człowieka z dżungli na 
podstawie sztuki Oldřicha Danka.

 
Oprac. Julia Michałowska
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8. WAMA Film Festival – największa impreza 
filmowa Warmii i Mazur

W olsztyńskim Multikinie, 
w dniach 5-9 października, 

odbyła się 8. edycja WAMA Film 
Festival. Spragniona bezpośred-
niego kontaktu z kinem i jego 
twórcami publiczność dopisała 
wspaniale, a organizatorzy festi-
walu zadbali, by wszystko odby-
wało się zgodnie z zaleconym 
reżimem sanitarnym. W pro-
gramie imprezy znalazły się 
międzynarodowe koprodukcje 
nagradzane w Berlinie, Wene-
cji, San Sebastian oraz najlepsze 
polskie filmy krótkometrażowe. 
W tym roku w olsztyńskim 
festiwalu wzięło udział ponad 
140 gości zagranicznych, któ-
rzy uczestniczyli m.in. w warsz-
tatach filmowych, wykładach 
z cenionymi praktykami kina 
i różnorodnych prezentacjach. 
Jury Międzynarodowego Kon-
kursu Koprodukcji Filmowych 
w składzie Kinga Dębska (prze-
wodnicząca), Andrzej Wolf i Ola 
Salwa zdecydowało o przy-

znaniu Grand Prix filmowi 
Aida w reżyserii Jasmili Žba-
nić (obraz ten zdobył również 
Nagrodę Publiczności, a jego 
polski dystrybutor, Gutek Film, 
otrzymał nagrodę finansową 
Marszałka Województwa War-
mińsko-Mazurskiego). Z kolei 
Grand Prix w Konkursie Fil-
mów Krótkich otrzymał obraz 
Dad You’ve Never Had w reży-
serii Dominiki Łapki (prod. 
Studio Munka-SFP). Wyboru 
spośród 18 tytułów konkur-
sowych dokonało jury w skła-
dzie: Leszek Dawid (przewod-
niczący), Sandra Drzymalska 
i Eivind Myklebost Nordengen. 
Dad You’ve Never Had zdobył 
także Nagrodę Jury Warmii 
i Mazur, która od tego roku 
nosi imię Anny Wasilewskiej, 
zmarłej posłanki na Sejm RP 
i cenionego samorządowca, 
której zaangażowanie i pomoc 
przyczyniły się do powstania 
WAMA Film Festival w Olsz- Fo
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tynie. Jury Konkursu Filmów 
Krótkich przyznało także 
osiem nominacji do prestiżo-
wych Nagród im. Jana Machul-
skiego (edycja 2022). „Kon-
kurs Filmów Krótkich był 
w tym roku na bardzo wyso-
kim poziomie. Jako produ-
centa festiwalu cieszy mnie, że 
widzami na projekcjach mogli 
być młodzi filmowcy z Nor-
wegii, Francji, Włoch i Ukra-
iny. Mieliśmy blisko 140 gości 
zagranicznych, którzy wzięli 
udział w projekcie Innovat- 
ive Directing Academy oraz 
Polsko-Ukraińskich Warsz-
tatach Filmowych” – podkre-
ślił Maciej Dominiak. Tego-
rocznym hasłem WAMA Film 
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Festival była „Normalność”. 
Dyrektor festiwalu Marcin 
Kot Bastkowski, zapraszając 
widzów do udziału w imprezie, 
powiedział: „Mam nadzieję, 
że filmy prezentowane w obu 
konkursach zainspirują pań-
stwa do dyskusji o normalno-
ści w tych nienormalnych cza-
sach, w których przyszło nam 
żyć. Chcemy, aby WAMA 
Film Festival był platformą 
do rozmowy o problemach 
współczesnego świata”. I tak 
się stało. Tegoroczna edycja 
przyniosła twórcom i widzom 
wiele wartościowych rozmów, 
spotkań i refleksji o współ-
czesnym świecie, płynących 
z obejrzanych filmów.

Kreatywna 
Europa – zgłoszenia 
na European 
Co-Development

Do 17 listopada można apliko-
wać do programu European 

Co-Development wspierającego 
co-development europejskich 
projektów filmowych, przezna-
czonych do dystrybucji kinowej, 
emisji telewizyjnej lub na platfor-
mach cyfrowych, posiadających 
potencjał dotarcia do międzyna-
rodowej widowni. Wniosek musi 
zostać złożony przez koordyna-
tora projektu i co najmniej jed-
nego kwalifikującego się partnera 
(współbeneficjenta), zarejestro-

wanych w co najmniej dwóch 
różnych krajach. Zarówno lider 
projektu, jak i partner muszą 
być niezależnymi europej-
skimi producentami audiowi-
zualnymi. Jak informuje biuro 
Kreatywnej Europy, w ramach 
programu European Co-De-
velopment istnieje możliwość 
otrzymania dofinansowania na 
development pojedynczego pro-
jektu filmowego – obrazu fabu-
larnego, animowanego, doku-
mentu kreatywnego lub projektu 
w formacie nielinearnym (np. 
VR). Maksymalna dotacja UE 
dla lidera projektu i kwalifikują-
cego się partnera wynosi 60 tys. 
euro. W przypadku co-deve-
lopmentu seriali telewizyjnych 

„Oświecenie. Analogowe światło – cyfrowa kamera” – dla filmowców i fotografów

Książka autorstwa Filipa Kovčina, Piotra 
Kuci i Jerzego Rudzińskiego „Oświece-

nie. Analogowe światło – cyfrowa kamera” 
to profesjonalny podręcznik, który w bardzo 
przystępny sposób tłumaczy zawiłe zagad-
nienia, z którymi filmowcy spotykają się na 
co dzień w pracy na planie filmowym. To 
również pozycja dla artystów, którzy czują 
się mniej pewnie w świecie technologii fil-
mowej i chcieliby ją lepiej zrozumieć, by móc 
na planie porozumiewać się łatwiej z oso-
bami z pionów technicznych. Właśnie uka-
zało się pierwsze drukowane wydanie tej 
książki. Pod koniec ubiegłego roku została 
wydana w wersji elektronicznej i cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, entuzjastycz-
nie była też przyjęta w szkołach filmowych 
w Polsce przez pedagogów oraz studentów. 
Wydanie drukowane (w sprzedaży od 19 paź-
dziernika) zostało znacząco rozszerzone 
i uzupełnione nowymi ilustracjami oraz 
fotografiami. Dodano dwa duże rozdziały: 
jeden dopełniający wiedzę o świetle, drugi 
skupiający się na praktycznych zagadnie-
niach związanych z prądem w kontekście 
oświetlenia na planie filmowym, z dużym 
naciskiem na bezpieczeństwo pracy filmow-
ców. Czytelniczki i czytelnicy znajdą w tej 
pozycji odpowiedzi na pytania, które często 
są pomijane w literaturze dla filmowców. To 
książka, która łączy sztukę z technologią. Są 
w niej omawiane w sposób klarowny takie 
tematy i zagadnienia, jak: ekspozycja, kolor, 

głębia bitowa, przepływność, kompresja, jak 
widzi oko ludzkie, budowa kamery cyfro-
wej, prąd, natężenie oświetlenia, działanie 
przetwornika, luks, lumen, rolling shutter, 
wektoroskop, oscyloskop... „Zależało nam, 
by nawet najbardziej złożone tematy wytłu-
maczyć w taki sposób, aby osoba, która na 
co dzień zajmuje się sztuką i nie ma stycz-
ności z inżynierią, fizyką czy matematyką, 
zrozumiała poruszane tematy i uporządko-
wała swoją wiedzę” – mówią autorzy książki. 
Nadrzędnym jednak celem było wskazanie 
praktycznych, codziennych korzyści wynika-
jących ze zrozumienia opisywanych zagad-
nień, odnoszących się do pracy na planie fil-

mowym czy w studiu telewizyjnym. Książka 
„Oświecenie. Analogowe światło – cyfrowa 
kamera” może z powodzeniem być wyko-
rzystana bezpośrednio na planie jako pod-
ręczne kompendium wiedzy, w chwilach, 
gdy trzeba zweryfikować słuszność pod-
jętych decyzji związanych z technologicz-
nymi aspektami ustawień kamer, świateł 
czy tych związanych z interpretacją ekspo-
zycji, kolorów… Książkę można kupić m.in. 
na stronie www.filmpro.com.pl. Warto też 
wspomnieć, że już niebawem planowana jest 
kolejna pozycja wydawnicza tych samych 
autorów, zatytułowana „Iluminacja. Cyfrowa 
kamera – analogowy świat”.Fo
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o  planowanym budżecie pro-
dukcji wynoszącym minimum 
20 mln euro, maksymalna dotacja 
dla lidera projektu i kwalifikują-
cego się partnera wynosi 100 tys. 
euro. Finansowy wkład Unii Euro-
pejskiej nie może przekroczyć 
50 proc. całkowitych kwalifiko-
wanych kosztów działania. Szcze-
gółowe informacje o wymogach 
konkursowych można znaleźć 
na stronie www.kreatywna-eu-
ropa.eu. Termin składania wnio-
sków upływa w dniu 17 listopada 
o godzinie 17.00.

28. MFF 
Etiuda&Anima 
zaprasza 
w listopadzie

Tegoroczny Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy Etiuda&A-

nima odbędzie się w dniach 
16-21 listopada wersji hybrydo-
wej. Seanse odbywające się online 
umożliwią zatem uczestnictwo 
w festiwalu widzom z całej Polski. 

Powstaje pierwsza filmowa biografia Andrzeja Munka

W  tym roku przypada 
100. rocznica urodzin 

Andrzeja Munka i 60. rocz-
nica jego tragicznej śmierci. 
W związku z rocznicowymi 
obchodami ruszyły prace 
nad p ełnometrażow ym 
dokumentem zatytułowa-
nym Pasażer, poświęconym 
fenomenowi znakomitego 
reżysera. Film powstaje z ini-
cjatywy i pod auspicjami 
Studia Munka działającego 
przy Stowarzyszeniu Filmow-
ców Polskich. „Ta produk-
cja to ukłon pod adresem 
naszego patrona. To także 
próba wypełnienia oczywi-
stej luki w filmografii doku-
mentującej życie i twórczość 
jednego z najwybitniejszych 
twórców polskiego kina” – 
podkreśla Jerzy Kapuściń-
ski, dyrektor artystyczny 
Studia i producent filmu. 
Choć życiorys Munka sta-
nowi oś scenariusza, to Pasa-
żer nie będzie typową bio-
grafią. „Traktuję ten film 
jako opowieść o człowieku 
zanurzonym w  historii , 
o jego ewolucji artystycznej 
i towarzyszących jej emo-
cjach” – podkreśla reżyser, Michał Bielaw-
ski. „Będzie to zatem biografia emocjo-
nalna, próba rekonstrukcji wewnętrznego 
stanu bohatera” – wyjaśnia. O Andrzeju 
Munku opowiedzą ci, którzy go znali: 
Roman Polański – jego asystent przy 
Zezowatym szczęściu, Jerzy Skolimow-
ski, który wystąpił u Munka jako aktor 
epizodyczny czy Krzysztof Zanussi – stu-
dent Munka w łódzkiej PWSF. Pojawią 
się też archiwalne głosy jego przyjaciół 
i współpracowników – Andrzeja Wajdy, 
Jerzego Stefana Stawińskiego, Witolda 
Lesiewicza oraz wypowiedzi aktorów, 
do których Andrzej Munk miał wyjąt-
kowe szczęście. Scenarzystom filmu, prof. 
Markowi Hendrykowskiemu i Micha-
łowi Bielawskiemu, udało się dotrzeć do 
unikalnych materiałów. Wywiad Lind-
saya Andersona z Andrzejem Munkiem, 
zdjęcia próbne do Eroiki, jeden z nie-
zrealizowanych scenariuszy, fotografia 
młodego Munka parodiującego Hitlera, 

kenkarta na nazwisko Wnuk, lewe świa-
dectwo chrztu – wszystko to złoży się na 
wielowymiarowy portret wybitnego arty-
sty i nietuzinkowego człowieka. Twórcy 
dotarli także do niepublikowanych wcze-
śniej nagrań z wypowiedziami reżysera. 
Z materiałów archiwalnych, dokumentów, 
wspomnień oraz wizji świata, którą Munk 
zapisał w filmach, ma wyłonić się tytu-
łowy Pasażer – złożona, niejednoznaczna 
osobowość, twórca pozostający w cią-
głym ruchu. „Tak właśnie widzę boha-
tera mojego filmu” – podkreśla Michał 
Bielawski. – „Jako żyjącego w pośpiechu 
przedstawiciela bardzo barwnego śro-
dowiska filmowego, a zarazem – w pla-
nie emocjonalnym – człowieka, którego 
podróż naznaczona była dramatycznymi 
doświadczeniami pokolenia Kolumbów 
i ocalałych z Holocaustu”. Reżyser doku-
mentu przyznaje, że fascynuje go napię-
cie pomiędzy osobistym doświadcze-
niem wojny a momentem, w którym kino 

Munka zaczyna afirmować 
najprostsze, szczęśliwe życie. 
„Przy pracy nad Pasażerem 
ważny będzie także uniwer-
salizm twórczości Munka 
oraz jego wkład w światowe 
kino” – dodaje Jerzy Kapu-
ściński. – „Warto pamię-
tać, że to właśnie Munk 
w Pasażerce zapoczątkował 
zmianę w myśleniu o zagła-
dzie, którą kino europejskie 
i amerykańskie rozwinęło 
dopiero w latach 70. i 80.”. 
Prekurs ors t wo  Mun ka 
zaznacza się nie tylko w jego 
oryginalnym języku filmo-
wym, lecz także w sposobie 
interpretowania rzeczywi-
stości. Jego dzieła wytrącają 
odbiorcę z utartych kolein 
myślenia o świecie, o naro-
dowych mitach i historii. 
W tym sensie jest to kino 
głęboko społeczne. „To wła-
śnie od Munka kino polskie 
lat 50. i następnych dekad 
uczy się nie tylko sztuki 
racjonalnego diagnozowa-
nia, ale i kunsztu błazeńskiej 
terapii przeprowadzanej na 
chorym organizmie społecz-
nym” – podsumowuje prof. 

Marek Hendrykowski, współscenarzy-
sta Pasażera. Producentami filmu są Ewa 
Jastrzębska i Jerzy Kapuściński (Studio 
Munka-SFP), dokument powstaje przy 
wsparciu: Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej, Canal+ Polska oraz Polskiej Wytwórni 
Filmów Fabularnych i Dokumentalnych. 
Premierę zaplanowano na 2022 rok. Obraz 
zmontuje Laura Pawela, która odpowiada 
m.in. za montaż dokumentu Kuby Mikurdy 
Ucieczka na srebrny glob. Reżyser Michał 
Bielawski jest absolwentem Międzywy-
działowych Studiów Humanistycznych na 
Uniwersytecie Warszawskim. Zadebiuto-
wał dokumentem Mundial. Gra o wszystko, 
łączącym opowieść o stanie wojennym 
z historią polskiego sportu. W kolejnych 
latach reżyserował dokumenty historyczne 
i sportowe, w tym serial dokumentalny 
Kibice. Jego obsypany nagrodami Wiatr. 
Thriller dokumentalny pokazano na ponad 
40 festiwalach, m.in. w USA, Niemczech, 
Włoszech, Meksyku, Czechach i w Polsce.
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Organizatorzy nie zrezygnowali 
całkowicie z tradycyjnej formy 
imprezy i np. chcą spotkać się 
z uczestnikami festiwalu 16 listo-
pada podczas uroczystej inaugu-
racji w krakowskim kinie Kijów.
Centrum na projekcji filmu ani-
mowanego My Sunny Maad 
(2021, reż. Michaela Pavlátová). 
Obraz miał premierę na tego-
rocznym festiwalu w Annecy 
i opowiada o Czeszce imieniem 
Herra, która po ślubie z Afgań-
czykiem Nazirem przeprowadza 
się do jego ojczyzny, próbując 
asymilować się w posttalibań-
skim Afganistanie. Gala otwar-
cia festiwalu oraz film My Sunny 
Maad będą także do obejrzenia 
w sieci. Głównym punktem pro-
gramu Etiudy&Animy są już tra-
dycyjnie dwa tytułowe, między-
narodowe konkursy: Etiuda – na 

najlepszy studencki film 
krótkome-
t r a ż o w y , 
w   k t ó r y m 
uczestnicy 
walczą o sta-
tuetki Złotego, 
S r e b r n e g o 
i Brązowego 
Dinozaura , 
oraz Anima – 
c z y l i  r y w a -
lizacja twór-
ców animacji 
o Złote, Srebrne 
i Brązowe Jab-
b e r w o c k y . 
F i l m y  w a l -
czące o nagrody 
dostępne będą 
w sieci na plat-
formie streamin-
gowej zarówno dla 
widzów z całej Pol-
ski, jak i dla juro-
rów, którzy również 
w tym trybie przy-
znają swoje wyróż-
nienia. Projekcjom 
konkursowym będą 

także towarzyszyły organizowane 
online spotkania Q&A z twór-
cami filmów, jurorami oraz 
gośćmi, którzy z odległości będą 
uczestniczyć w festiwalu. Wśród 
tegorocznych imprez okołokon-

kursowych znalazły się m.in. pre-
zentacje innych festiwali i wybra-
nych szkół europejskich. Ponadto 
będzie można przyjrzeć się holen-
derskiej i hiszpańskiej animacji, 
a także zobaczyć 10 najlepszych 
węgierskich krótkich metraży 
ostatniego 20-lecia wybranych 
przez Geze M. Totha, uznanego 
twórcę filmów animowanych 
z Węgier. W ramach 28. MFF 
Etiuda&Anima będzie można 
także przypomnieć sobie eks-
perymentalne animacje twór-
ców z rodziny Antoniszczaków – 
Ryszarda i Juliana (znanego pod 
skróconym nazwiskiem Anto-
nisz) – jak również rodziny 
Chrzanowskich: Andrieja oraz 
Ilji. Oprócz krótkich animacji 
konkursowych uczestnicy 28. 
Etiudy&Animy będą mieli nie-
powtarzalną okazję obejrzeć 
pełnometrażowe filmy animo-
wane ostatniego sezonu, które 
miały swoje pokazy na najważ-
niejszych zagranicznych festiwa-
lach. Nie zabraknie też seansów 
dla najmłodszych. Dzieci zoba-
czą pouczające animacje, jak np. 
Nawet myszy idą do nieba (2021, 
reż. Jan Bubeníček, Denisa Grim-
mová) czy westernowy Dziki 
Zachód Calamity Jane (2020, reż. 
Rémi Chayé). W tegorocznym 
programie znalazły się również 
warsztaty animacji dla dorosłych 
i dzieci, które odbędą się stacjo-
narnie. Pojawi się także tematyka 
ekologiczna. Etiuda&Anima 2021 
przypomni też postaci wybit-
nych filmowców, którzy zmarli 
w minionym roku. W nostalgicz-
nym cyklu „Pożegnania” odbędą 
się projekcje dokumentów dedy-
kowanych dokonaniom m.in. 
cenionego reżysera z Korei Połu-
dniowej Kim Ki-duka, przedsta-
wiciela czeskiej szkoły filmowej 
Jiříego Menzla czy Ivana Passera, 
reprezentanta czechosłowackiej 
nowej fali lat 60. Organizatorzy 
28. MFF Etiuda&Anima pragną 
także uczcić pamięć Alicji Hel-
man, nestorki polskiego filmo-
znawstwa, która zmarła w lutym 
tego roku. Gala zakończenia tego-
rocznej Etiudy&Animy, podczas 
której poznamy szczęśliwych 

zwycięzców konkursów, odbę-
dzie się w niedzielę 21 listopada 
w kinie Kijów.Centrum. Po części 
oficjalnej rozpoczną się projekcje 
wszystkich nagrodzonych filmów 
Etiudy&Animy 2021. Transmi-
sja gali oraz pokazy zwycięskich 
tytułów będą również do obejrze-
nia online na platformie stream-
ingowej. Informacje o biletach 
i karnetach można znaleźć na 
stronie www.etiudaandanima.pl.

Studio Munka 
czeka na zgłoszenia 
projektów

Studio Munka-SFP otworzyło 
nabór do swoich programów 

filmów krótkometrażowych: 
30 Minut, Pierwszy Dokument 
i Młoda Animacja. Każdy z nich 
to szansa dla młodych filmow-
ców na profesjonalny debiut. To 
także nowe perspektywy dla pol-
skiego kina, które wzbogaci się 
o ponad 20 oryginalnych pro-
dukcji w reżyserii twórców, któ-
rzy już niebawem będą wyzna-
czać nowe trendy w polskiej 
kinematografii. Programy Stu-
dia Munka skierowane są do stu-
dentów oraz absolwentów szkół 
filmowych, chociaż regulamin 
nie wyklucza też udziału osób, 
które – mimo braku formalnego 
wykształcenia filmowego – mają 
doświadczenie reżyserskie. Pro-
jekty filmowe w ramach rozpo-
czynającego się naboru można 
składać do 31 stycznia 2022 
roku. Trzeba wspomnieć, że 
program Pierwszy Dokument 
zyska nowy, ważny rys. Tym 
razem Rada Artystyczna prefe-
rować będzie filmy skupione na 
współczesnej tematyce społecz-
nej. „Polska dziś, Polska prze-
łomu 2021 i 2022 roku, aktu-
alne, bieżące problemy i zjawiska 
społeczne, wszystko to, co nas 
określa, łączy, dzieli czy buduje 
jako społeczeństwo – to motywy 
które Rada weźmie pod uwagę 
w pierwszej kolejności” – mówi 
Jerzy Kapuściński. – „Rada Pro-
gramowa postanowiła w ten spo- Fo
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sób zareagować na deficyt tego 
typu tematyki we współczesnym 
polskim dokumencie”. Twórcy, 
którzy planują składać projekty 
w ramach bieżącego naboru, 
muszą też pamiętać o ogra-
niczeniu dotyczącym wieku. 
Programy: 30 Minut, Pierwszy 
Dokument i Młoda Animacja 
skierowane są do reżyserów 
przed 40. rokiem życia. O ran-
dze programów Studia Munka 
świadczą m.in. liczne nagrody 
festiwalowe dla filmów wypro-
dukowanych w Studiu, oraz 
nazwiska reżyserów tu debiu-
tujących, którzy dzisiaj nadają 

ton rodzimej kinematografii. To 
właśnie w Studiu Munka swoje 
pierwsze filmy zrealizowali m.in. 
Piotr Domalewski, Agnieszka 
Smoczyńska, Bartosz Konopka, 
Kuba Czekaj, Bartosz Kruhlik, 
a także – ostatnio – aktorzy Olga 
Bołądź i Piotr Trojan. Zasady 
składania projektów i szczegó-
łowe regulaminy poszczegól-
nych programów znajdują się 
na stronie www.studiomunka.
pl w zakładce „Zgłoś projekt”.

Oprac. Julia 
MichałowskaRy
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Centrum Kultury Filmowej im. 
Andrzeja Wajdy, w ramach 

obchodów Roku Andrzeja 
Wajdy, zaprosiło widzów do 
obejrzenia jego wybranych 
filmów na platformie VOD 
Warszawa. Program wyda-
rzeń upamiętnił 5. rocznicę 
śmierci mistrza kina i hono-
rowego obywatela Warszawy, 
która przypadła 9 października. 
Misja programowa Centrum 
odnosi się do jego patrona, 
najwybitniejszego polskiego 
reżysera filmowego, współ-
twórcy szkoły polskiej, autora 
przełomowych arcydzieł sztuki 
filmowej, nauczyciela i men-
tora wielu pokoleń polskich 
filmowców, twórcy oddanego 
idei demokracji. Działające 
w Warszawie od 2018 roku 
CKF im. Andrzeja Wajdy to 
nowoczesna instytucja, której 
celem jest szerzenie kultury 
filmowej i kształtowanie świa-
domego widza. „Wspominamy 
Andrzeja Wajdę, ukazując coraz 
młodszym odbiorcom jego arty-
styczną i intelektualną spuści-
znę” – mówi Joanna Rożen-
-Wojciechowska, dyrektorka 
Centrum. – „Doświadczamy 
inspiracji jego twórczością, pra-
cowitością i postawą obywatel-
ską, a nade wszystko – cieka-
wością świata i dążeniem do 
prawdy oraz wolności. Tworze-

nie i rozwijanie CKF w każdym 
z jego obszarów, jest wyrazem 
uznania dla spuścizny po reży-
serze”. W edukacyjnym progra-
mie Centrum znalazł się m.in. 
cykl sześciu scenariuszy lekcji, 
odwołujący się do tytułów tek-
stów literackich, które pojawiają 
się jako obowiązkowe i uzupeł-
niające w podstawie progra-
mowej języka polskiego, a po 
które przed laty sięgnął Andrzej 
Wajda, realizując słynne adapta-
cje filmowe i teatralne. Autorką 
opracowań jest Anna Równy, 
trenerka i metodyczka eduka-
cji filmowej, z wykształcenia 
polonistka (z kilkunastolet-
nim nauczycielskim stażem), 
autorka serii podręczników do 
języka polskiego „Ponad sło-

wami”. Materiały są dostępne 
na platformie vod.warszawa.
pl. Można też znaleźć tam pod-
cast „Wajda. Rozmowy o Patro-
nie”, w którym Joanna Sławiń-
ska rozmawia z sześciorgiem 
aktorów Andrzeja Wajdy. Stani-
sława Celińska, Andrzej Chyra, 
Ewa Dałkowska, Olgierd Łuka-
szewicz, Anna Seniuk i Robert 
Więckiewicz zapraszają do swo-
ich wspomnień o mistrzu kina, 
który w tych opowieściach jawi 
się jako osobowość poszuku-
jąca, nieapodyktyczna, niezwy-
kle czuła dla aktorów. Z tych 
rozmów dowiadujemy się 
o innych – dość niekonwen-
cjonalnych – zachowaniach 
wielkiego reżysera, które spra-
wiały, że aktorzy gotowi byli 

zrobić dla niego znacznie więcej 
niż dla innych twórców filmo-
wych. Na warszawskiej platfor-
mie VOD można również sko-
rzystać z cyklu wideo „Wajda. 
Rozmowy o Patronie”, w któ-
rym zaproszeni goście przy-
glądają się na nowo twórczo-
ści Andrzeja Wajdy. W ośmiu 
odcinkach omawiają Powidoki, 
Człowieka z żelaza, Dantona 
i Wesele, przyglądając się wyko-
rzystanym w nich motywom 
z nowej perspektywy i reinter-
pretując niektóre z nich. Atrak-
cją dostępną na VOD Warszawa 
są również filmy dokumentalne 
w reżyserii Wajdy oraz jego pięć 
fabuł, w tym Powidoki, Katyń, 
Zemsta, Tatarak i Wałęsa. Czło-
wiek z nadziei.

Filmy Andrzeja Wajdy na VOD Warszawa
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Mimo że dane polskiego box 
office’u są niepełne, wiemy na 
pewno, że wrzesień był bar-
dzo dobry dla kin w Polsce. 

Oczywiście słowo „dobry” piszę w kon-
tekście pandemicznej sytuacji, ograniczeń 
w kinach, ciągłych zabiegów o widza. Pro-
ces trwa i idzie w dobrym kierunku. We 
wrześniu 2021 roku 20 najpopularniej-
szych filmów obejrzało 2,4 mln widzów, 
a 10 najpopularniejszych polskich produkcji 
zainteresowało 1,3 mln osób. Są to lepsze 
wyniki od tych z września 2020, kiedy do 
kin przyszło 1,8 mln widzów, a na filmy 
krajowe sprzedano milion biletów. Dążymy 
jednak do innych rezultatów. We wrześniu 
2019 przed duże ekrany wybrało się 4,3 mln 
widzów, a tylko polskie produkcje zoba-
czyło 2,3 mln osób.

Wiadomo od lat, że publiczność we wrze-
śniu ogląda filmy rodzime. W 2019 roku 
w Top 10 znalazły się cztery takie produk-
cje, w 2020 były trzy, a w 2021 jest ich aż sześć. 
W Polsce świetnie sprzedają się też propozycje 
kina familijnego i animowanego (przebojem 
września był nienotowany w zestawieniu Psi 
Patrol: Film, który w kilka tygodni przekro-
czył milion sprzedanych biletów) oraz duże 
i spektakularne produkcje z Hollywood (film 
Shang-Chi legenda dziesięciu pierścieni przy-
ciągnął we wrześniu 341 tys. widzów).

Według przekazanych nam danych, 
najpopularniejszym obrazem w polskich 
kinach we wrześniu 2021 była nowa pro-
pozycja Patryka Vegi zatytułowana Small 
World. 365 tys. sprzedanych biletów to 
mniej od zeszłorocznej Pętli (514 tys. 
widzów we wrześniu 2020) i dużo mniejsze 
osiągnięcie od kilku wcześniejszych propo-
zycji króla polskiego box office’u. W listopa-
dzie Vega powróci z Pitbullem i na pewno 
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. We 
wrześniu trzecie miejsce w box offisie zajęli 
Teściowie w reżyserii Jakuba Michalczuka, 
ściągając do kin 341 tys. widzów (oba tytuły 
weszły do kin tego samego dnia). Z każ-
dym kolejnym weekendem topniała prze-
waga Small World nad tym komediodra-
matem, a pod koniec października różnica 
w liczbie sprzedanych biletów zmalała do 
kilkuset sztuk i na koniec roku to Teścio-
wie mogą frekwencyjnie wypaść lepiej od 
produkcji Vegi.

We wrześniu świetnie sprzedawały się 
też inne polskie filmy. Najmro. Kocha, 
kradnie, szanuje w reżyserii Mateusza 
Rakowicza zgromadził 191 tys. widzów 
(w październiku przekroczył już 250 tys.). 
Zupa nic Kingi Dębskiej we wrześniu 
przyciągnęła 92 tys. kinomanów (osta-
tecznie, od sierpniowej premiery, na kon-
cie filmu będzie blisko 200 tys. widzów). 

Świetnym osiągnięciem pochwalić mógł 
się familijny Czarny młyn Mariusza 
Paleja, który we wrześniu obejrzało 109 
tys. widzów, a od premiery i do połowy 
października ponad 250 tys., co czyni 
go najpopularniejszym polskim obra-
zem familijnym ostatnich lat. Film Żeby 
nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego 
przez kilka dni września zgromadził 55 
tys. widzów, a pod koniec października 
miał na koncie jakieś 130 tys. sprzedanych 
biletów. Dobrze również zaprezentowały 
się w kinach inne propozycje historyczne: 
Wyszyński – zemsta czy przebaczenie Tade-
usza Syki oraz Mistrz Macieja Barczew-
skiego. Ten drugi obraz przed końcem 
października zobaczyło w kinach blisko 
200 tys. widzów. Wartym odnotowania 
jest też sukces dokumentu Polański, Horo-
witz. Hometown Mateusza Kudły i Anny 
Kokoszki-Romer, który od premiery przy-
ciągnął ponad 7 tys. kinomanów, sta-
jąc się jedną z najpopularniejszych tego 
typu propozycji na srebrnych ekranach 
w ostatnich miesiącach.

Od początku pandemii żaden film nie 
zgromadził w rodzimych kinach milio-
nowej widowni, ale w październiku się to 
zmieniło…

Krzysztof Spór

POLSKI WRZESIEŃ
BOX OFFICE
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Oficjalne zestawienie 
najpopularniejszych 
filmów w polskich 
kinach we wrześniu 
wskazuje aż sześć 
rodzimych produkcji 
w Top 10. Tak dobrze 
nie było nawet przed 
pandemią. 

Small World, reż. Patryk Vega
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BOX OFFICE WRZESIEŃ 2021

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 SMALL WORLD SMALL WORLD KINO ŚWIAT POLSKA 7 338 887 365 672 7 338 887 365 672 353 10.09.2021

2 SHANG-CHI I LEGENDA 
DZIESIĘCIU PIERŚCIENI

SHANG-CHI AND THE 
LEGEND OF THE TEN RINGS

DISNEY USA/AUSTRALIA 6 976 894 341 743 6 976 894 341 743 232 03.09.2021

3 TEŚCIOWIE TEŚCIOWIE NEXT FILM POLSKA 6 293 781 322 441 6 293 781 322 441 360 10.09.2021

4 AFTER. OCAL MNIE AFTER WE FELL MONOLITH USA/BUŁGARIA 4 521 082 214 269 5 151 508 250 389 309 01.09.2021

5 NAJMRO. KOCHA, 
KRADNIE, SZANUJE

NAJMRO. KOCHA, 
KRADNIE, SZANUJE

MÓWI SERWIS POLSKA 3 790 986 191 553 3 790 986 191 553 300 17.09.2021

6 MAŁA WIELKA STOPA 
2: W RODZINIE SIŁA

BIGFOOT FAMILY MONOLITH BELGIA/FRANCJA 2 490 476 151 857 2 490 476 151 857 237 17.09.2021

7 ZUPA NIC ZUPA NIC KINO ŚWIAT POLSKA 1 736 789 92 495 3 372 580 177 082 296 27.08.2021

8 CZARNY MŁYN CZARNY MŁYN MÓWI SERWIS POLSKA 1 560 382 108 857 2 864 680 185 108 178 27.08.2021

9 WCIELENIE MALIGNANT WARNER USA/CHINY 1 487 922 73 638 1 487 922 73 638 150 10.09.2021

10 MISTRZ MISTRZ GALAPAGOS 
FILMS

POLSKA 1 436 958 91 700 2 349 590 140 967 170 27.08.2021

37 634 157 1 954 225

11 JAK ROZMAWIAĆ Z 
PSEM

THINK LIKE A DOG KINO ŚWIAT CHINY/USA/WLK. 
BRYTANIA

1 265 395 83 727 1 265 395 83 727 207 24.09.2021

12 LASSIE, WRÓĆ! LASSIE - EINE 
ABENTEUERLICHE REISE

KINO ŚWIAT NIEMCY 1 252 293 82 789 4 545 624 269 766 245 20.08.2021

13 FREE GUY FREE GUY DISNEY USA/KANADA 1 112 920 58 399 6 450 699 318 936 289 13.08.2021

14 WYSZYŃSKI - ZEMSTA 
CZY PRZEBACZENIE

WYSZYŃSKI - ZEMSTA 
CZY PRZEBACZENIE

KINO ŚWIAT POLSKA 1 020 401 64 460 1 020 401 64 460 197 17.09.2021

15 ŻEBY NIE BYŁO 
ŚLADÓW

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW KINO ŚWIAT POLSKA 998 105 55 399 998 105 55 399 352 24.09.2021

16 JEŹDŹCY 
SPRAWIEDLIWOŚCI

RETFAERDIGHEDENS 
RYTTERE

BEST FILM DANIA/SZWECJA/
FINLANDIA

457 467 25 514 457 467 25 514 114 24.09.2021

17 LUCA LUCA DISNEY USA 427 136 25 580 13 779 391 785 683 277 18.06.2021

18 CZARNA OWCA CZARNA OWCA NEXT FILM POLSKA 345 469 19 217 3 204 742 171 373 288 13.08.2021

19 LEGION SAMOBÓJCÓW. 
THE SUICIDE SQUAD

THE SUICIDE SQUAD WARNER USA/KANADA/WLK. 
BRYTANIA

285 704 14 012 5 634 458 285 132 345 06.08.2021

20 AIDA QUO VADIS, AIDA? GUTEK FILM POLSKA/NIEMCY/FRANCJA/
HOLANDIA/NORWEGIA/
AUSTRIA/TURCJA/
RUMUNIA/BOŚNIA I 
HERCEGOWINA

275 873 15 967 275 873 15 967 68 17.09.2021

7 496 002 445 064

TOP 20: 45 074 920 2 399 289

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 SMALL WORLD KINO ŚWIAT 7 338 887 365 672 7 338 887 365 672 353 10.09.2021

2 TEŚCIOWIE NEXT FILM 6 293 781 322 441 6 293 781 322 441 360 10.09.2021

3 NAJMRO. KOCHA, KRADNIE, SZANUJE MÓWI SERWIS 3 790 986 191 553 3 790 986 191 553 300 17.09.2021

4 ZUPA NIC KINO ŚWIAT 1 736 789 92 495 3 372 580 177 082 296 27.08.2021

5 CZARNY MŁYN MÓWI SERWIS 1 560 382 108 857 2 864 680 185 108 178 27.08.2021

6 MISTRZ GALAPAGOS FILMS 1 436 958 91 700 2 349 590 140 967 170 27.08.2021

7 WYSZYŃSKI - ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE KINO ŚWIAT 1 020 401 64 460 1 020 401 64 460 197 17.09.2021

8 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW KINO ŚWIAT 998 105 55 399 998 105 55 399 352 24.09.2021

9 CZARNA OWCA NEXT FILM 345 469 19 217 3 204 742 171 373 288 13.08.2021

10 POLAŃSKI, HOROWITZ. HOMETOWN KRAK. FUND. FILMOWA 42 778 2 793 111 870 7 079 31 20.08.2021

TOP 10: 24 564 536 1 314 587

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP
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WŁOSKA KUCHNIA Z POLSKĄ DUSZĄ

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