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Pandemia stała się bezlitosnym testem 
dla całego świata. Próba ta nie omi-
nęła także kinematografii. Wpraw-
dzie świetnie poradziliśmy sobie 

z doraźną pomocą, którą objęliśmy najbar-
dziej potrzebujących, ale covidowa zaraza 
odsłoniła także wiele nowych wyzwań (ar-
tystycznych, organizacyjnych i ekonomicz-
nych), które dotyczą całego sektora audiowi-
zualnego. Zmierzą się z nimi reprezentanci 
najważniejszych organizacji zrzeszających 
ludzi filmu w ramach grupy komunikacyj-
nej powołanej z inicjatywy Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

Musimy wspólnie zawalczyć o przyszłość 
kina artystycznego oraz jego twórców i pro-
ducentów – nikt za nas tego nie zrobi. Pro-
dukcyjna dominacja platform streamingowych 
z punktu widzenia środowiska filmowego 
jest mile widziana, ale w dłuższej perspekty-
wie oznacza komercyjny drenaż naszych ta-
lentów i atrofię kina artystycznego. Musimy 
zabiegać o to, żeby kino artystyczne nie stra-
ciło miejsca w naszej kinematografii, dbając 
m.in. o niezależnych producentów, zapew-
niając odpowiednie warunki produkcyjne. 
Rosnące koszty (średni budżet filmu wzrósł 
o 15-20 proc.), napędzane inflacją, oczeki-
waniami finansowymi członków ekip oraz 
wielkimi produkcyjnymi apetytami platform 
sprawiają, że przy ciągle obniżonej frekwencji 
kinowej realizacja filmów artystycznych zbli-
ża się do granicy rentowności.

Koncepcja regularnych spotkań reprezen-
tantów branży filmowej zrodziła się pod ko-
niec listopada podczas konferencji „Młode 
kino polskie – perspektywy”, której gospo-
darzami były: Koło Młodych SFP oraz Ko-
ło Reżyserów SFP. Wydarzenie z udziałem 
przedstawicieli Gildii Reżyserów, Gildii Sce-
narzystów, Gildii Producentów, KIPA, ZAPA 

i Studia Munka pozwoliło zidentyfikować 
najważniejsze zagrożenia, które stoją przed 
polskim kinem, oraz wyraźnie uświadomi-
ło, że tylko wspólne merytoryczne działanie 
pozwoli nam się z tymi wszystkimi proble-
mami uporać. Jednym z najważniejszych 
zadań, które przed nami stoi jest wynego-
cjowanie układu zbiorowego, który określi 
nie tylko minimalne stawki wynagrodzenia 
(w szczególności dotyczące blisko 90 zawo-
dów wspierających realizację filmu), ale tak-
że relacje między poszczególnymi figurami 
procesu produkcyjnego. Pandemia poważnie 
naruszyła strukturę rynku filmowego w całej 
Europie. To nowe wyzwanie dla środowiska, 
z którym musimy się uporać.

Z pewnością wiele uwagi poświęcić należy 
zależnościom pomiędzy scenarzystą, reży-
serem i producentem. Wspólna artystyczna 
wizja i jasno określone kompetencje pozwolą 
nie tylko twórczo i bez zgrzytów przejść przez 
development, okres zdjęciowy i postproduk-
cję, uniknąć nieprzyjemnych zgrzytów w kon-
tekście final cut, ale także ustalić adekwatną 
odpowiedzialność reżysera za rezultat finan-
sowy produkcji. Relację z  konferencji „Młode 
kino polskie – perspektywy” znajdziecie we-
wnątrz tego numeru „Magazynu Filmowego”.

Powoli przyzwyczajamy się do życia z ko-
ronawirusem. Jego kolejne warianty, jak naj-
nowszy Omikron, zaczynamy traktować jak 
zwyczajowe nazwy huraganów przetaczających 
się przez Stany Zjednoczone. Mam nadzieję, 
że to już ostatni raz, kiedy musimy zrezygno-
wać z naszej filmowej Wigilii. Spędźcie zatem 
święta Bożego Narodzenia w zdrowiu i rado-
ści, a w Nowy Rok wejdźcie z optymizmem 
i wiarą, że Polski Ład będzie miał łagodniejsze 
skutki uboczne niż Omikron.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
Roku.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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SFP-ZAPA

Udział w debacie wzięli: prof. 
Jan Zielonka – profesor euro-
peistyki na Uniwersytecie Oks-
fordzkim i Weneckim, dr Joan-

na Kilian – wicedyrektor ds. naukowych 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Ma-
ciej Strzembosz – scenarzysta i producent 
filmowy, Jan Emeryk Rościszewski – do 
22 października pełniący funkcję preze-
sa PKO Banku Polskiego, prof. Józef Ma-
ria Ruszar – dyrektor Instytutu Literatury 
oraz Tamara Kamińska – menedżerka kul-
tury i przewodnicząca subsieci muzycznej 
w ramach struktur UCCN. 

Rozpoczynając dyskusję, Bogusław Chra-
bota wskazał, że dobra kulturalne są waż-
nym filarem w rozwoju społeczno-gospo-
darczym, zwłaszcza podczas kryzysu. Co 
więcej, kultura ma szczególne znaczenie 

„Kultura, aby móc się rozwijać, 
potrzebuje wolności, 
ale też poczucia stabilności” 
– relacja z debaty przygotowanej przy współpracy z SFP-ZAPA

5

dla procesu cyfrowej transformacji, a arty-
ści poprzez wytwarzane przez siebie treści 
pozwalają oswoić się z nowościami, zrozu-
mieć zmiany i ich wpływ na nasze życie. 
Swoje rozważania redaktor naczelny za-
kończył natomiast smutną konstatacją, że 
w przedstawionym w Brukseli „Krajowym 
Planie Odbudowy” temat przemysłu kre-
atywnego jest właściwie nieobecny. 

Uczestnicy debaty byli zgodni, że polski 
sektor kreatywny potrzebuje rozwiązań dłu-
gofalowych i systemowych, także na poziomie 
ustawowym. Prof. Jan Zielonka zauważył, że 
kultura sama się nie wyżywi. Potrzebuje me-
cenasa i w Europie zazwyczaj jest nim pań-
stwo. Profesor zaznaczył również, że podej-
ście neoliberalne, mówiące, że kultura musi 
na siebie zarobić, doprowadziło do upadku 
wielu sektorów kultury, zamieniając ambit-

ne projekty w działania stricte komercyjne, 
o zwykle niskiej wartości. 

Profesor Jan Zielonka przedstawił tak-
że cztery, podstawowe jego zdaniem, zasa-
dy wspierania kultury: „Pierwsza: kultura 
wymaga zarówno wsparcia, jak i wolności. 
Wolna kultura umiera, gdy nie ma wsparcia 
lub gdy jego warunkiem jest cenzura. Dru-
ga: państwo jest w stanie zapewnić lepsze 
wsparcie kulturze niż rynek. Pod warunkiem 
jednak, że linią partyjną jest pluralizm, a nie 
urawniłowka. Teza trzecia jest taka, że nale-
ży wspomagać kulturę niszową, a nie tylko 
salonową. Kultura bez awangardy, ekspe-
rymentu i prowokacji jest sztuczna. Z cza-
sem przekształca się w propagandę. I teza 
czwarta: zniszczenie kultury oznacza upadek 
państwa. Państwo, jak i naród są tworami 
wyobraźni, którą właśnie kształtuje kultura”.

Dr Joanna Kilian, popierając tezy prof. Zie-
lonki, podkreśliła fundamentalną rolę kultu-
ry: „Zupełnie podstawową dla mnie kwestią 
jest to, że kultura i sztuka są tak potrzebne 
do życia, jak woda i chleb. To nie jest kwe-
stia samej ekonomii, którą można wyliczyć 
wyłącznie księgowo. Jest to podstawa naszej 
wyobraźni – zarówno inżyniera, pielęgnia-
rza, jak i bankiera. To, co mamy w kulturze, 
buduje naszą tożsamość”.

Prof. Józef Maria Ruszar opowiedział 
o działaniach, jakie są obecnie podejmo-

wane przez władzę: „Od kilku lat rząd prze-
znacza na kulturę ponad 1 proc. budżetu; są 
to kwoty rzędu 20 mld złotych rocznie. To są 
twarde dane, które pokazują, że jeśli chodzi 
o kulturę, to przynajmniej w ciągu ostatnich 
kilku lat widzimy, że jest pewien postęp”. 

Inną natomiast perspektywę zaprezentował 
słuchaczom Jan Emeryk Rościszewski. Jako 
przedstawiciel biznesu podkreślił, że w fi-
nansowaniu kultury niezbędne jest uczest-
nictwo dwóch stron – zarówno państwowej, 
jak i prywatnej. Odnosząc się do tematu od-
powiedniej legislacji, zaznaczył, że państwo 
powinno zapewnić sektorowi prywatnemu 
przede wszystkim odpowiednie narzędzia do 
efektywnego wspierania działań kulturalnych. 
Wśród nich wymienił umożliwianie odpisów 
podatkowych, które będą zachętą dla przed-
siębiorstw i osób prywatnych skłonnych do 

W jaki sposób państwo powinno wspierać 
sektor kreatywny i dlaczego powinno to robić? 
Czy rozwój byłby bez kultury w ogóle możliwy? 
To niektóre z zagadnień, nad którymi 
pochylali się uczestnicy debaty „Rola kultury 
i sektora kreatywnego w rozwoju społeczno-
-gospodarczym. Krótko- i długoterminowe 
obowiązki państwa”, która pod koniec 
października odbyła się w redakcji dziennika 
„Rzeczpospolita”. Dyskusję przygotowaną 
przez SFP-ZAPA, Izbę Wydawców Prasy oraz 
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS poprowadził 
redaktor naczelny dziennika Bogusław 
Chrabota.

finansowania instytucji kultury i przedsię-
wzięć, które będą służyć kulturze.

Zgodna co do roli systemowych rozwią-
zań była także Tamara Kamińska, dyrektorka 
biura Music Export Poland. Wśród działań, 
jakie jej zdaniem należałoby podjąć, by wspar-
cie kultury mogło realnie przynieść zmianę, 
wskazała m.in. dialog na linii samorząd – in-
stytucje narodowe, oraz legislację i wprowa-
dzenie jasnych przepisów. Zdaniem Tamary 
Kamińskiej Ustawa o uprawnieniach artysty 
zawodowego i implementacja Dyrektywy 

w sprawie praw autorskich na jednolitym 
rynku cyfrowym są krokiem w tym kierunku.

Na koniec debaty głos zabrał producent 
filmowy i scenarzysta Maciej Strzembosz. 
Wskazał on na jego zdaniem fałszywość 
zarysowywanej w dyskusji dychotomii: 
państwo – kapitał prywatny. Przypomniał 
o skutecznym i działającym na polskim 
rynku kultury finansowaniu parametrycz-
nym. Polega ono na tym, że na mocy usta-
wy podmioty korzystające z danej dzie-
dziny kultury finansują jej rozwój, odpro-
wadzając odpowiednie, niewielkie opłaty. 
Tak działa m.in., tak ważny dla filmowców, 
Polski Instytut Sztuki Filmowej – określa-
ny przez Macieja Strzembosza mianem 
największego sukcesu w dziedzinie insty-
tucji kultury XXI wieku. Dodatkową za-
letą tego rodzaju finansowania jest to, że 

w dużej mierze jest niezależne od zmian 
na scenie politycznej.

Kolejnym efektywnym działaniem, na 
które wskazał panelista, jest poszerzanie 
rynku i umożliwianie jak najszerszej gru-
pie odbiorców dotarcie do treści kultury. Tu 
również jako przykład posłużył mu Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, który z niepań-
stwowych pieniędzy scyfryzował małe kina, 
poszerzając w ten sposób rynek. 

Obecni podczas debaty eksperci repre-
zentowali różne doświadczenia, a co za 

tym idzie – różne spojrzenia na kwestie 
kultury. Wszyscy byli jednak zgodni, że 
bez twórców i producentów kultury nie-
możliwy jest zrównoważony rozwój pań-
stwa. Podstawą jest odpowiednia legisla-
cja i wsparcie systemowe, także poprzez 
skuteczną ochronę praw autorskich oraz 
przyjęcie procedowanej obecnie Usta-
wy o uprawnieniach artysty zawodowego 
i wdrożenie efektywnego systemu opłat 
reprograficznych.

Pełen zapis dyskusji znaleźć można na stro-
nie SFP-ZAPA – www.zapa.org.pl, w zakład-
ce „Aktualności”.

Martyna  
Tomczyk-Bagińska 
specjalistka ds. komunikacji  
sfp-zapa 

Tamara Kamińska, Jan Emeryk 
Rościszewski, Bogusław 

Chrabota oraz Joanna Kilian
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SFP-ZAPA

W 2020 roku ogólnoświatowe 
inkaso na rzecz twórców 
prac muzycznych, audio-
wizualnych, plastycznych, 

fotograficznych, graficznych, literackich 
i dramatycznych spadło w wyniku glo-
balnej pandemii o 9,9 proc. ze stratą 
w wysokości ponad 1 mld euro.

Spadek ten został częściowo złagodzo-
ny przez silny wzrost wpływów z interne-
tu, odzwierciedlający gwałtowny wzrost 
konsumpcji w streamingu audio i wideo 
na całym świecie oraz silną aktywność li-

Raport CISAC – globalne inkaso 
w 2020 roku. Polska jednym z niewielu 
krajów ze wzrostem wpływów 

7

cencyjną wielu stowarzyszeń członkow-
skich CISAC*.

NAJWAŻNIEJSZE DANE 
Z RAPORTU: 
•  inkaso z tytułu publicznego odtwarza-

nia spadło o 45 proc., do 1,6 mld euro; 
•  przychody z koncertów na żywo spadły 

o około 55 proc.;
•  wykorzystanie w internecie (VOD, stre-

aming) i tantiemy z tego tytułu wzrosły 
o 16,6 proc., do 2,4 mld euro;

•  nadania telewizyjne i radiowe, będące 
największym źródłem dochodów twór-
ców, spadły o 4,3 proc., do 3,7 mld euro.

Na stronie obok prezentujemy krótką 
analizę tego obszernego  
raportu: 

ŚWIAT
Globalnie najbardziej dotknięta została 
branża muzyczna. Wpływy z tantiem dla 
tej grupy autorów (stanowiące 88 proc. 
wpływów wszystkich organizacji człon-
kowskich CISAC) spadły o 10,7 proc., do 
8,19 mld euro.

Najbardziej ucierpiały wpływy z wystę-
pów na żywo i publicznych odtworzeń, fi-
nalnie będące prawie o połowę niższe na 
skutek wprowadzonego na całym świecie 
lockdownu. Na niektórych rynkach spadek 
inkasa został odrobinę złagodzony przez 
rosnące wpływy ze streamingu interneto-
wego, luźniejsze obostrzenia w drugiej po-

łowie 2020 roku oraz bardziej odporny niż 
oczekiwano sektor telewizyjny.

Polska, reprezentowana przez ZAiKS 
i SFP-ZAPA, plasuje się na 16. miejscu 
na świecie pod kątem zebranego inkasa. 

REPERTUAR 
AUDIOWIZUALNY – 
ŁĄCZNE INKASO  
625 MLN EURO
Inkaso zgromadzone na rzecz twórców 
audiowizualnych (przeważnie reżyserów 
i scenarzystów) zanotowało globalnie nie-
znaczny spadek o 0,1 proc. w 2020 ro-
ku, osiągając globalnie 625 mln euro. In-
kaso z rynków audiowizualnych mogło 
utrzymać się na podobnym poziomie co 
w 2019 dzięki zainkasowanym za kilka lat 
wstecz wysokim opłatom od czystych no-
śników w Niemczech. Bez wspomnianego 
dodatkowego, jednorazowego wyrówna-
nia, wpływy globalnie spadłyby o 4,8 proc. 

Lockdown spowodowany pandemią 
COVID-19 szczególnie wpłynął na in-
kaso z tytułu publicznych odtworzeń – 
ta kategoria spadła aż o 47,5 proc. Dwie 
trzecie tantiem audiowizualnych pocho-
dziło jednak z nadań telewizyjnych, któ-
re nieznacznie wzrosły, pomimo 18 mln 
euro skumulowanych strat we Włoszech 
i Argentynie (w przypadku Argentyny róż-
nice kursowe wzmocniły efekt po przeli-
czeniu na euro).

Jak doskonale widać, analizując wykorzy-
stanie repertuaru audiowizualnego, w po-

wyższym zestawieniu Polska plasuje się 
na bardzo wysokim 7. miejscu na świe-
cie, ze wzrostem na poziomie 11,2 proc. 
Powyższe dane pokazują niesamowity suk-

26 października, jak co roku, został opublikowany bardzo wyczekiwany, 
obszerny raport CISAC (Międzynarodowej Konfederacji Stowarzyszeń 
Autorów i Kompozytorów) dotyczący ogólnoświatowej sytuacji na 
rynkach objętych zbiorowym zarządem prawami autorskimi. Raport 
w wyczerpujący sposób przedstawia poziom inkasa organizacji 
zbiorowego zarządzania, trendy oraz problemy poszczególnych 
kontynentów w rozbiciu na konkretne kraje i rodzaj repertuaru. 

ces SFP-ZAPA, które pomimo światowych 
trendów i powszechnych spadków, zanoto-
wało w ubiegłym roku kilkunastoprocen-
towy wzrost inkasa na rzecz autorów. SFP-

-ZAPA pobiera również tantiemy na rzecz 
producentów, ale nie są one uwzględniane 
w raportach CISAC, który zrzesza organi-
zacje autorskie. 

KONKLUZJA 
Po katastrofalnym dla wielu twórców roku 
2020, w kolejnym, 2021, pandemia CO-
VID-19 nadal negatywnie wpływała na ich 
dochody. Trendy w pobieraniu tantiem na 
wszystkich polach eksploatacji wpływają na 
ich dystrybucję w kolejnym roku, a więk-
szość organizacji na świecie nie spodziewa 
się póki co uzyskać wpływów takich, jak 
przed 2019. W najlepszym wypadku mo-
że to się wydarzyć dopiero w roku 2022, 
a taki stan rzeczy oznacza, że twórcy będą 
odczuwać spadek dochodów jeszcze przy-
najmniej do 2023.

Zwiększone globalne inkaso internetowe 
częściowo złagodziło spadki w branży mu-
zycznej. Jednak w ramach ogólnego tren-
du nieproporcjonalnie duża część twórców 
polega na lokalnym wykorzystaniu swo-
ich dzieł – na scenie i na antenie. Twórcy 
ci otrzymali niewielką lub żadną rekom-
pensatę z tytułu zwiększonych przychodów 
internetowych. W Polsce dodatkowo nie 
ułatwiają życia twórcom filmowym prze-
pisy. W przeciwieństwie bowiem do wie-
lu innych krajów europejskich, SFP-ZAPA 
wciąż nie jest upoważnione do pobierania 
tantiem od eksploatacji filmów na platfor-
mach VOD i w serwisach streamingowych. 
Może się to zmienić w wyniku opóźnionej 
implementacji Dyrektywy o prawie autor-
skim na jednolitym rynku cyfrowym, ale 
na to też potrzeba czasu. Powiew świeżego 
powietrza zapewni zarówno publiczności, 
jak i twórcom ponowne otwarcie kin i in-
nych przestrzeni kulturalnych. Ale dwa lata 
walki pozostawiły rany, których zagojenie 
się zajmie jeszcze wiele lat.

Raport z całości dostępny jest na www.cisac.
org/about/reports/global-collections-reports. 

Aleksandra Seremet
kierownik działu 
zagranicznego w sfp-zapa

*CISAC – Międzynarodowa Konfederacja Sto-
warzyszeń Autorów i Kompozytorów – wio-
dąca na świecie sieć stowarzyszeń auto-
rów. Z 228 stowarzyszeniami członkowskimi 
w 120 krajach CISAC reprezentuje ponad 
4 mln twórców ze wszystkich obszarów geo-
graficznych i wszystkich repertuarów arty-
stycznych: muzyka, audiowizualne, dramat, 
literatura i sztuki wizualne. 

GLOBALNE INKASO WEDŁUG REPERTUARU W 2020 (w mln euro)

Repertuar Inkaso (mln euro) Roczny wzrost

muzyczny (music) 8187 – 10,7%

audiowizualny (audiovisual) 625 – 0,1%

plastyczny, fotograficzny, graficzny (visual arts) 198 +19,6%

literacki (literary) 207 +5,1%

dramatyczny (dramatic) 104 – 44,4%

TOP 10 RYNKÓW ŚWIATOWYCH POD KĄTEM INKASA ORAZ 
UDZIAŁU I WZROSTU PROCENTOWEGO (cały repertuar)

Kraj Inkaso 2020 Udział % Wzrost %

1. USA 2,215 23,8% +0,6%

2. FRANCJA 1,207 12,9% – 10,9%

3. JAPONIA 842 9,0% – 4,9% 

4. NIEMCY 834 9,0% – 3,9%

5. WIELKA BRYTANIA 674 7,2% – 18,0%

6. WŁOCHY 417 4.5% – 31,2%

7. AUSTRALIA 325 3,5% – 5,9%

8. HOLANDIA 242 2,6% +3,9%

9. KANADA 236 2,5% – 8,3%

10. HISZPANIA 207 2,2% – 20,6%

16. POLSKA 116 1,2% – 0,8%

TOP 10 KRAJÓW POD KĄTEM INKASA NA ŚWIECIE  
(W MLN EURO) – REPERTUAR AUDIOWIZUALNY
Kraj Inkaso (mln euro) Wzrost %

1. FRANCJA 234 +2,5%

2. SZWAJCARIA 52 – 22,7%

3. WŁOCHY 51 – 1,6%

4. NIEMCY 49 +152%

5. HISZPANIA 39 – 6,4%

6. ARGENTYNA 28 – 28,8%

7. POLSKA 26 +11,2%

8. ROSJA 26 +18,7%

9. HOLANDIA 17 – 3,3%

10. FINLANDIA 15 – 20,4%
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SFP-ZAPA

Spotkanie odbyło się w dniach 26-
-28 listopada w Serocku, w przyja-
znym i dobrze znanym hotelu „Pan 
Tadeusz”, który ma już bogatą tra-

dycję zjazdów reprezentantów środowiska 
filmowego. Spotkanie zorganizowane zo-
stało z inicjatywy prezesa SFP Jacka Brom-
skiego, a zaproszenie przyjęli członkowie 
Krajowej Izby Producentów Audiowizual-
nych, Gildii Scenarzystów, Gidii Reżyserów 
i Gildii Producentów. W spotkaniu wzięli 
udział członkowie SFP z Kół: Reżyserów, 
Scenarzystów i z Koła Młodych, pracownicy 
Studia Munka i ZAPA, a także duże gro-
no „munkowych” twórców. Zainteresowa-
nie konferencją było ogromne, wiele osób 
przyjechało tylko na samą sobotę, kiedy to 
odbywały się kluczowe dyskusje o relacjach 
w branży filmowej. 

„Na naszym rynku zapanował chaos, po-
głębiony jeszcze pandemią. Rozmawiamy 
we własnych gronach o stawkach, o pracy 
z platformami i konsekwencjach ich wejścia 
na nasz rynek. Na producentów naciskają 
związki zawodowe. Powinniśmy jednoczyć 
się, aby sprostać tym wyzwaniom. Potrak-
tujmy to spotkanie jako rozmowę począt-
kową, zanim przejdziemy do zasadniczych 
uregulowań” – witał gości prezes Bromski.

Producent Leszek Bodzak zwracał uwagę, 
że warunki ekonomiczne prowadzenia pro-

Serock, czyli naprawdę 
warto rozmawiać

9

dukcji filmowej stawiają producentów w co-
raz trudniejszej sytuacji. Wzrastają koszty 
produkcji, kinowy box office polskich ty-
tułów wciąż nie jest najlepszy, a producent 
musi przede wszystkim szukać sposobu na 
utrzymanie firmy. „Jeśli koszty wzrastają, 
a przychody nie, to w konsekwencji naturalny 
jest zwrot w kierunku produkcji wykonaw-
czej czy usługowej – serialowej i na zlecenie 
platform” – dodał. „Wiem, to jest dyktat pie-
niądza, może to pułapka zastawiana na nas 
przez los. Mamy marzenia, większość z nas 
je traci. Teraz najważniejsze to obrona kina 

niezależnego. Jeśli ono padnie, to po pewnym 
czasie padnie cała reszta” – mówił Grzegorz 
Łoszewski z zarządu Gildii Scenarzystów, 
a także Koła Scenarzystów SFP. Dyrektor 
ZAPA Dominik Skoczek zauważył, że pro-
dukcja dla platform często wiąże się z wyzby-
ciem całości praw majątkowych, czasem też 
osobistych. Właścicielem pełni praw staje się 
producent – np. Netflix. „Wszyscy jedziemy 
na tym samym wózku – producent, twórcy, 
ale i ekipy. Nie rezygnujmy z koncepcji pro-
ducenta niezależnego. Dbajmy o niego” – 
apelował Andrzej Jakimowski, przewodni-

czący Gildii Reżyserów. Prezeska Krajowej 
Izby Producentów Audiowizualnych Alicja 
Grawon-Jaksik zauważyła, że platformy re-
prezentują odmienny rynkowo system pro-
dukcji, który dopiero od niedawna zaszcze-
pił się na polskim gruncie. – „W Europie jest 
inaczej, więź między dziełem a twórcą jest 
nierozerwalna”.

Koszty rosną, wymagania finansowe agen-
cji i pionów również, co przy słabszych wy-
nikach frekwencyjnych osłabia. Kolejnym 
wyzwaniem jest coraz bardziej widoczny brak 
rąk do pracy. Paneliści i goście konferencji 
wielokrotnie podkreślali, jak ważna jest 
samoświadomość środowiska filmowego, 
umiejętność wyważenia własnych wyborów, 
niezależnie, czy się jest producentem czy 
twórcą. 

Kolejnym istotnym wątkiem poruszanym 
przez gości konferencji były relacje między 
producentem a reżyserem i scenarzystą. Na 
panelu zorganizowanym przez Sekcję Mło-
dych Producentów KIPA we współpracy z Ko-
łem Młodych SFP rozmawiano o sytuacji de-
biutanta, który często pod presją podpisuje 
niekorzystne kontrakty. Coraz boleśniej od-
czuwa się praktykę „dopisywania się” współ-
twórców i producentów filmu do scenariusza. 
A z tym się wiążą tantiemy! Można rozma-
wiać o tekście, ale na koniec dnia to scenarzy-
sta siada i zapisuje – podkreślali scenarzyści. 
Wielokrotnie powracał temat zakupu opcji 
do tekstu jako zabezpieczenia interesów sce-
narzystów. I wielokrotnie podkreślano też, 
że problemem są nie tylko niskie stawki, ale 

Rosnące koszty produkcji. Zachwianie dystrybucji w postpandemii, 
wpływ platform streamingowych na kondycję polskiej kinematografii. 
Status producenta niezależnego, przyszłość kina autorskiego. Relacje 
między producentem a scenarzystą i reżyserem. Relacje z ekipami 
i związkami zawodowymi. Perspektywy samoregulacji branży filmowej. 
Warunki debiutów reżyserskich i scenariopisarskich. Tantiemy z internetu 
i zmiany w programach Studia Munka-SFP. Te wszystkie kwestie 
wybrzmiały w trakcie konferencji „Młode kino polskie – perspektywy” 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

niejasno sformułowane warunki tzw. umów 
opcji. Kwestia, którą w jakiś sposób branża 
powinna wewnętrznie uregulować, to kwestia 
warunków pracy scenarzysty na etapie deve-
lopmentu. Jak zauważyła Magdalena Wleklik 
z Koła Scenarzystów SFP, scenarzysta sam 
musi znaleźć środki, by przetrwać ten etap. 
A jest to szczególnie trudne w przypadku 
młodych i debiutantów. „Jeśli nie będzie har-
monijnej współpracy między scenarzystą, re-
żyserem i producentem, scenarzysta zawsze 
będzie porzucany i zawód ten nie będzie sza-
nowany” – mówił przewodniczący Koła Sce-
narzystów SFP Maciej Karpiński.

Hanna Bielska przedstawiła postulaty Ko-
ła Reżyserów SFP, które regulowały wyna-
grodzenia głównych twórców na poziomie 
5 proc. budżetu dla reżyserów i 3 proc. dla 
scenarzystów. Jak poinformowała, dyrek-
tor PISF przychylił się już do stawki reży-
serskiej. „Wszystkie te trzy grupy powinny 
mieć zagwarantowaną minimalną stawkę 
procentową w filmach, które są finansowane 
ze środków publicznych. W takich projek-
tach te relacje powinny być odniesione do 
budżetu filmu” – mówił Andrzej Jakimowski.

Podczas trzydniowej konferencji mło-
dzi producenci i reżyserzy zaproponowali 
umiarkowane i rozsądne zmiany w progra-
mie mikrobudżetów prowadzonym przez 
PISF. Dyrektor artystyczny Studia Munka-
-SFP Jerzy Kapuściński zapowiedział zmia-
ny w Programach dla Młodych Twórców. 
Zwiększa się budżet filmów z programu 
30 Minut dzięki udziałowi Canal+ Pol-

ska. Od 2021 roku Studio produkuje tak-
że pełnometrażowe dokumenty oraz na-
stawia się na realizację krótkich i długich 
dokumentów o tematyce społecznej. Do-
minik Skoczek, porządkując wiedzę na te-
mat działalności ZAPA i prawa do tantiem, 
informował o pracach nad implementacją 
dyrektywy europejskiej gwarantującej pra-
wo do tantiem. Prace idą wolno, ale ZAPA 
ma nadzieję, że w końcu twórcy uzyskają 
należne im wynagrodzenia. Tym bardziej, 
że tantiemy z zagranicznych użyć na plat-
formach rosną szybko i stanowią już waż-
ną część inkasa.

„Platformy prowadzą walkę o kontent. 
Pracujemy w rozproszeniu, jest KIPA, SFP, 
są gildie. Myślę, że trzeba zestrzelić myśli 
w jedno ognisko” – zauważył Jacek Brom-
ski. Przedstawił pomysł na powołanie ra-
dy czy też porozumienia, ciała reprezen-
tatywnego, które będzie patronowało roz-
wiązaniom strukturalnym, będzie mogło 
np. pracować nad układem zbiorowym czy 
regulacjami między głównymi twórcami. 

Prezes SFP zapowiedział organizację ko-
lejnych spotkań w Serocku i kontynuację 
rozmów, które poprzedzić ma zebranie 
wniosków i uwag od obecnych na konfe-
rencji filmowców. 

Anna Wróblewska

Szczegółowe relacje z pięciu paneli konferen-
cji znajdują się w serwisie www.sfp.org.pl 
pod hasłem „Konferencja w Serocku”.
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KONFERENCJA „MŁODE KINO POLSKIE – PERSPEKTYWY”

Dorota Schleiss,  
Stanisław Zaborowski,  

Michał Szcześniak,  
Aleksander Pietrzak  

i Magdalena Wleklik

Katarzyna Malinowska, Jerzy 
Kapuściński i Jacek Bromski
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zek Plastyków, Związek Aktorów i Związek 
Dziennikarzy.

Posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzy-
szenia odbyło się w początku czerwca 1983 r. 
Część Kolegów uważała, iż za wszelką cenę 
trzeba zachować Stowarzyszenie, inni – 
w tym my również – byli zdania, że cena, 
której się od nas żąda jest za wysoka i że – 
co gorsze – zapłaciwszy ją, nie otrzymamy 
w zamian nic, bo zgoda na postawione Sto-
warzyszeniu warunki jest również zgodą na 
odebranie nam prawa do samostanowienia 
i do wpływania na losy kinematografii pol-
skiej w przyszłości.

Przeprowadzono głosowanie wśród człon-
ków Prezydium, mające na celu ustalenie – kto 
z nich podtrzymuje decyzję o rezygnacji zawar-
tej w piśmie do gen. Jaruzelskiego. Jasne jest, 
że głosowanie takie powinno odbyć się przed 
wysłaniem pisma. Większość członków Prezy-
dium – 6 głosów przeciwko 3 – potwierdziła 
uprzednie stanowisko. Tak doszło do najważ-
niejszego punktu posiedzenia. Na pytanie – 
czy Zarząd Główny przyjmuje rezygnację 
Prezydium zgłoszoną w styczniu 1983 r., 
tylko 8 członków Zarządu wypowiedziało 
się przeciw. Reszta, 25 osób, była za przyję-
ciem rezygnacji. To głosowanie było aktem 
zatwierdzającym uzależnienie Stowarzysze-
nia od administracji może na długie lata, 
a może i na zawsze, i to w sprawie, do której 
nikt dotychczas się nie wtrącał – w sprawie 
wolnych wyborów władz Stowarzyszenia.

W tej sytuacji złożyliśmy rezygnację z człon-
kostwa w Stowarzyszeniu Filmowców Pol-
skich, uczyniliśmy tak, ponieważ nie wie-
rzymy, by sprawdziła się również w wypadku 
SFP specyficzna rachuba, że należy poświęcić 
część, by ocalić całość.

Krystyna Gryczełowska, Bohdan Kosiński, 
Marcel Łoziński, Roman Petrycki”.

Podczas Zjazdu nastąpiło uzupełnienie 
odczytanej treści listu:

„Kol. Jurga: Jeszcze jedno zdanie na temat 
listu, który odczytał kol. Bukojemski. Było też 
i trzecie stanowisko reprezentowane, że Sto-
warzyszenie nie musi istnieć, ale uważaliśmy, 
że o tym może zdecydować tylko Zjazd, że 

i poczucie godności nie pozwalały ich speł-
nić. Wymagano mianowicie od władz Sto-
warzyszenia usunięcia z Prezydium Zarządu 
Głównego kol. kol.: Andrzeja Wajdy, Bohdana 
Kosińskiego, Andrzeja Wernera i nieobec-
nych w Polsce – Agnieszki Holland i Janusza 
Kijowskiego. Prezydium zaprzestało zatem 
zabiegów o odwieszenie SFP.

Czas jednak płynął i w rok po zawieszeniu 
Stowarzyszenia, w styczniu 1983 r., niektó-
rzy członkowie Prezydium ZG postanowili 
jednak wykonać próbę porozumienia z wła-
dzami partyjno-państwowymi. Sformuło-
wali pismo adresowane do gen. Jaruzelskiego, 
w którym oznajmili, że w związku z upływem 
dwuletniego okresu kadencji Prezydium prze-
stało istnieć.

Pismo to było naruszeniem statutu, bowiem 
kadencja Prezydium – organu wykonawczego 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia, w myśl 
statutu trwa wprawdzie dwa lata, ale zakoń-
czyć ją może jedynie Walny Zjazd, albo jeżeli 
dzieje się to w połowie okresu między zjaz-
dami, zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Zarządu Głównego. W rzeczywistości Kole-
gom z Prezydium, którzy pismo to zredago-
wali i podpisali, chodziło o wykonanie gestu, 
który z jednej strony zaspokajałby żądania 
władz domagających się usunięcia z Prezy-
dium ZG pewnych osób, a z drugiej pozwolił 
zachować twarz, nie dokonując egzekucji wła-
snymi rękoma. O kroku tym nie byli powiado-
mieni wszyscy członkowie Prezydium, a Boh-
dan Kosiński odmówił podpisania listu. List 
został wysłany, odpowiedziało mu milczenie 
trwające cztery miesiące.

W maju 1983 władze partyjno-państwowe 
powiadomiły Stowarzyszenie, że Zarząd 
Główny otrzymuje prawo odbycia jednego 
posiedzenia. W rozmowach indywidual-
nych z poszczególnymi członkami Zarządu 
Głównego władze postawiły następujące 
warunki: Zarząd Główny ma przyjąć rezy-
gnację Prezydium, adresowaną do gen. Jaru-
zelskiego i wybrać Komisję Zjazdową. Jeżeli 
to uczyni – SFP może wznowić swoją dzia-
łalność. Jeżeli nie, to zostanie rozwiązane. 
W tym czasie były już rozwiązane: Zwią-

Po ponad pół roku od Zjazdu Kon-
stytucyjnego, 9 grudnia 1966 roku, 
Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich zostało w końcu zarejestro-

wane, natomiast 14 grudnia 1996 odbył się 
Nadzwyczajny Walny Zjazd, który rozpo-
czął nowy rozdział działalności organizacji, 
związany z uzyskaną w 1995 roku licencją 
na prowadzenie zbiorowego zarządu pra-
wami autorskimi na rynku audiowizual-
nym. Z kolei 13 grudnia 1981 działalność 
SFP, tak jak innych stowarzyszeń, została 
zawieszona przez kierownictwo stanu wojen-
nego. W dniach 11 i 12 grudnia 1983 odbył 
się Zjazd warunkowo odwieszonego Stowa-
rzyszenia, Zjazd, na którym mogła zapaść 
decyzja o kontynuacji lub likwidacji działal-
ności. Warunkiem odwieszenia SFP, posta-
wionym przez PZPR, było ustąpienie z Pre-
zydium Zarządu Andrzeja Wajdy, Agnieszki 
Holland, Bohdana Kosińskiego, Andrzeja 
Wernera i Janusza Kijowskiego, a także udzie-
lenie gwarancji, że Andrzej Wajda nie zosta-
nie wybrany ponownie prezesem SFP. Przez 
długi okres warunek ten był nieakceptowalny, 
jednak na początku 1983 roku został wysto-
sowany do gen. Wojciecha Jaruzelskiego list, 
w którym kilkoro członków Prezydium ZG 
informowało, że 20 listopada 1982 upłynęła 
dwuletnia kadencja Prezydium, a w związku 
z zawieszeniem działalności Stowarzysze-
nia, jego Zarząd Główny nie ma możliwości 
powołania tego Prezydium na nową kaden-
cję, ani powołania nowego Prezydium. Jed-
nocześnie część członków Prezydium, w tym 
Andrzej Wajda, zadeklarowała rezygnację 
z pełnionych funkcji. Zdecydowano się na 
te kroki wobec groźby całkowitej likwidacji 
Stowarzyszenia. Po kilku miesiącach formal-

nego milczenia (bo trzeba wiedzieć, że w mię-
dzyczasie władze partyjne i stanu wojen-
nego wzywały na indywidualne rozmowy 
poszczególnych członków Prezydium) nade-
szło zezwolenie na odbycie jednego posie-
dzenia Zarządu Głównego Stowarzyszenia 
w zawieszeniu, które potwierdzi rezygna-
cję Prezydium. Posiedzenie to odbyło się 
5 czerwca 1983 roku i – na ile można wyczy-
tać napięcie ze stenogramu – miało dość 
burzliwy przebieg. Wynikał on z tego, że nie 
wszyscy członkowie Zarządu, a nawet Prezy-
dium, podzielali słuszność podjętych przez 
część Prezydium działań w celu odwieszenia 
SFP. Trzeba pamiętać, że okres stanu wojen-
nego łączył się ze znaczącym ograniczeniem 
możliwości komunikacji, choćby z powodu 
wyłączenia w początkowym okresie łączno-
ści telefonicznej, a następnie wprowadze-
nia jawnych podsłuchów (tzw. rozmowa 
kontrolowana). Po długiej i wielowątkowej 
dyskusji Zarząd większością głosów przyjął 
do wiadomości rezygnację Prezydium oraz 
powołał Komisję Zjazdową, mającą za zada-
nie przygotowanie Walnego Zjazdu SFP do 
końca listopada 1983 roku (ostatecznie Zjazd 
odbył się w dniach 11 i 12 grudnia 1983). 
Jednak kilkoro członków Zarządu, na znak 
protestu wobec uległości władzom stanu 
wojennego, złożyło rezygnację z zasiadania 
nie tylko w Zarządzie, ale w ogóle z członko-
stwa w SFP. Oto treść listu, jaki wystosowali 
do uczestników Walnego Zjazdu (dokładny 
cytat ze stenogramu z Walnego Zjazdu): 

„Koledzy! Pół roku temu, w trakcie posie-
dzenia Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia, zrezygnowaliśmy z członkostwa w SFP. 
W momencie tej decyzji byliśmy członkami 
Zarządu Głównego, wybranymi przez Was, 
uważamy więc za swój obowiązek poinfor-
mować Walny Zjazd o przyczynach tego 
naszego kroku, który nie był ani łatwy, ani 
przypadkowy. W trakcie zawieszenia SFP 
po 13 grudnia 1981 r. Prezydium Zarządu 
Głównego czyniło starania, by wznowić dzia-
łalność Stowarzyszenia. Jednak warunki sta-
wiane filmowcom przez władze państwowe 
były tego rodzaju, że elementarna uczciwość 

Z kart 
historii SFP
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W historii 
Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich 
grudzień to ważny 
miesiąc. Przez wiele 
lat właśnie w grudniu 
odbywały się Walne 
Zjazdy. 

Andrzej Wajda
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my jako Prezydium nie mamy takiego prawa 
podejmować tego rodzaju decyzji, że nie mamy 
takich możliwości – że musimy ze sobą na tak 
ważny temat porozumieć się i dlatego chcia-
łem zakomunikować o tym, że takie trzecie 
stanowisko istniało”.

Dramatyzm decyzji organizacyjnych i oso-
bistych tego okresu niech zobrazują dwa 
cytaty ze stenogramu owego pamiętnego 
posiedzenia Zarządu Głównego 5 czerwca 
1983 roku. Posiedzenie prowadził Wojciech 
Marczewski.

1. „Kol. Marek Nowicki: […] konsekwencją 
tego listu*) było zaproszenie przez Ministra 
Żygulskiego Kolegi Marczewskiego, Kolegi 
Żebrowskiego i mnie. […] Ponieważ miało 
to miejsce 27 listopada ubiegłego roku, kiedy 
zbliżał się 13 grudnia, a więc rocznica stanu 
wojennego, więc chciałem przypomnieć, że 
wszyscy wtedy mieliśmy nadzieję, że w tę 
rocznicę dojdzie do odwieszenia stanu wojen-
nego. […] Początkowo wydawało nam się, że 
nasze propozycje zostały przyjęte przez Mini-
stra, a kiedy Kolega Żebrowski zapytał – czy 
istnieje szansa, ażebyśmy byli odwieszeni od 
13 grudnia ub. roku, to Minister odpowiedział: 
»Aktorów już rozwiązałem, was rozwiążę, 
a z literatami sprawa jest w zawieszeniu«. 
[…] W tym czasie, gdy byliśmy u Ministra, 
dzwonił Premier Jaruzelski i nie mieliśmy żad-
nych wątpliwości, że ta rozmowa dotyczyła 

nas. W każdym razie w trakcie tej rozmowy 
padło kategoryczne stwierdzenie, że nie ma 
żadnych szans przetrwania do 13 grudnia 
i w takim nastroju rozeszliśmy się. 

[…] na drugi dzień po rozmowie u Mini-
stra, a było to w poniedziałek, znaleźliśmy 
się wszyscy pod drzwiami gabinetu Ministra 
Żygulskiego, razem z Wajdą i z Marczewskim, 
i dosłownie wepchnęliśmy się tam na siłę, 
wstawiając nogę między drzwi”.

*) Chodzi o trzystronicowy list Andrzeja 
Wajdy rozesłany do członkiń i członków 
SFP, który trafił także do ministra i innych 
osób władzy.

2. „Ob. Gościk: Mam pytanie do Pana 
Wajdy, bo coś jest tutaj nie w porządku, bo 
powiedział Pan, że chce zrezygnować z kan-
dydowania do władz na Zjeździe. To mi się 
bardzo nie podoba, bo jeżeli Pan się wycofuje, 
to nie będziemy mieli prawa wybrać Pana na 
Prezesa, ani też Członka Zarządu. Wiadomo, 
że działania mają miejsce pod presją, że trzeba 
było dokonać pewnych ustępstw, ale chciał-
bym, ażeby Pan się nie wycofywał z możli-
wości kandydowania do władz na Zjeździe. 

Reż. Wajda: Ja to oświadczenie złożyłem 
wcześniej, ponieważ uważałem i uważam, że 
na nowym etapie, przed jakim znalazło się 
nasze Stowarzyszenie – ja, jako Wasz Prezes, 
nie nadaję się i dlatego trzeba szukać ludzi, 
którzy zgodzą się przyjąć stanowisko Pre-

zesa czy stanowiska członków Zarządu. Nie 
widzę w tych moich posunięciach jakichkol-
wiek uników. Po prostu nie widzę siebie teraz 
jako członka Zarządu, czy w ogóle w jakich-
kolwiek władzach Stowarzyszenia, dlatego 
mówię »nie«”.

Na koniec cytat ze stenogramu z pierw-
szego dnia Walnego Zjazdu, 11 grudnia 
1983, z długiego przemówienia – otwie-
rającego Zjazd – Andrzeja Wajdy:

„Daliście mnie i Zarządowi Głównemu 
dwukrotnie na IV i V Zjeździe mandat zaufa-
nia i prawo działania w Waszym imieniu, 
ale nie otrzymaliśmy od Was prawa likwida-
cji i rozwiązania SFP. To prawo macie tylko 
Wy – Koleżanki i Koledzy, ale żeby prawo to 
wyegzekwować, musiało dojść do naszego spo-
tkania na tej sali. Za tę cenę, za cenę Zjazdu 
pod presją władz, zrezygnowałem z przewod-
nictwa SFP, a Prezydium ustąpiło, używając 
pretekstu upływającej kadencji. To prawda, 
że przegraliśmy, ale to nie ma tak wielkiego 
znaczenia, wybraliście mnie poprzednio na 
Prezesa i okazało się, że wybraliście kogoś, 
kto może zrezygnować, jak zaistniała taka 
potrzeba, ale faktycznie chciałem to zrobić po 
to, aby pomóc środowisku, aby mógł się odbyć 
ten Zjazd, i to myślę, że jest moją wygraną, 
i to wydaje mi się najważniejsze. /Oklaski/”.

Ewa Borguńska

Warszawa 1984 rok, VI Zjazd 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich – 
od lewej: Marek Nowicki, Jerzy Hoffman, 
Janusz Majewski i Tadeusz Chmielewski 
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WYDARZENIA

TRZEJ LUDZIE Z KAMERĄ 
WYSTAWA „50 YEARS AFTER”

50 Years After” – pod 
takim tytułem 
prezentują się na 
retrospektywnej 

wystawie trzej filmowcy o zna-
czącym dorobku artystycznym. 
Spotkali się przed półwieczem 
jako studenci Wydziału Opera-
torskiego Szkoły Filmowej w Ło-
dzi. Jacek Koprowicz, który był 
absolwentem uniwersyteckiego 
filmoznawstwa, a potem skończył 
Wydział Reżyserii, Ryszard Len-
czewski oraz Zbigniew Wichłacz. 
Wszyscy są (lub byli) wykładow-
cami, profesorami swojej Szkoły. 
Czas, jaki minął od studiów, teraz 
przypominają. Każdy na swój spo-
sób w jednej z większych w Ło-
dzi przestrzeni wystawowych – 
Miejskiej Galerii Sztuki. Robią to 
z rozmachem. Zrozumiałym i – co 
ważniejsze – uprawnionym oraz 
atrakcyjnym dla widzów. Bo mają 
czym się chwalić i co wspominać. 

Jacek Koprowicz już u progu 
kariery dwukrotnie zdobył Grand 
Prix na Biennale Fotografii Pol-
skiej (1974, 1976). I pokazuje wy-
brane prace z tamtych lat ujęte 
w cyklu „Dowód na istnienie”. 
Czarno-białe kompozycje, często 
fotomontaże, pełne nostalgii, za-
dumy, utrzymane w nieco surre-
alnym klimacie, których jedynym 
właściwie bohaterem jest czas. Co 

dobrze widać dopiero dziś. Inne, 
nowsze fotografie to wykonany 
na plaży w Międzyzdrojach cykl 
„Zmiana pogody”. Komentując 
go, powiedział, iż „…jest próbą 
traktowania fotografii jako two-
rzywa umożliwiającego niemal 
naukowe podglądanie świata…”. 
Inne pokazane cykle to „Egipt. All 
inclusive” oraz „Made in  China” – 
oba w fascynujący sposób wnika-
jące w głąb egzotycznej, niedo-
stępnej na co dzień, rzeczywistości 
odległych światów.

Ryszard Lenczewski jako mot-
to swojej prezentacji, ale przede 
wszystkim praktyki zawodowej, 
przywołuje chińskie przysło-
wie: „Jeden obraz jest wart wię-
cej niż tysiąc słów”. Fotografuje 
więc, a raczej szkicuje aparatem 
fotograficznym po to, by swoje 

wrażenia, wizje scen mającego 
powstać filmu, przedstawić reży-
serowi. Po raz pierwszy tę swoją 
metodę wykorzystał przy reali-
zacji zdjęć do Kobiety z prowin-
cji Andrzeja Barańskiego. Potem 
fotografował dla wielu, z którymi 
pracował. Wśród nich są m.in. 
Krzysztof Zanussi, Uri Barbash, 
David Yates i oczywiście Paweł 
Pawlikowski z Idą. Na wystawie 
możemy oglądać dokumentacyj-
ne fotografie prezentujące miej-
sca, sytuacje, a przede wszystkim 
klimaty i nastroje scen oraz ujęć 
z tego i wielu innych filmów, pol-
skich i zagranicznych, także etiud.

Zbigniew Wichłacz z kolei 
jednym z wiodących motywów 
swojej części prezentacji czyni 
Łódź. Miasto rodzinne, które na-
zywa „małym Nowym Jorkiem”. 

I pokazuje jego kamienice, uli-
ce, zaułki i bramy. „Bramy mia-
sta” to zbiór wykonanych przez 
niego kilkudziesięciu prac (choć 
nie zawsze są to bramy). – „[…] 
musiałem sfotografować te bra-
my dosłownie, dokumentalnie, 
jakby z podtekstem »Łódź od-
chodząca«. […] przenoszą mnie 
z powrotem w lata mojego dzie-
ciństwa i młodości”. Wśród in-
nych prac są portrety, impresje 
i kompozycje, od najstarszych 
z początków studiów (np. czar-
no-biała kompozycja „W matni” 
z 1972, pokazująca szamotanie 
się uwięzionego ptaka), aż po 
zupełnie nowe. 

Pisząc o wystawie, zauważmy 
jeszcze jeden aspekt. Kiedy za-
czynała się droga wspomnianych 
wyżej artystów, fotografia była 
„sztuką tajemną”, a jej wykona-
nie (oraz wywołanie i obróbka) 
wiązało się nie tylko z talentem, 
ale z wiedzą i niemałymi umie-
jętnościami. Dlatego nie dziwi, 
że w czasie wernisażu autorzy za-
dedykowali wystawę swojemu 
starszemu koledze – prof. Józefo-
wi Robakowskiemu. Gdy oni za-
czynali, on kończył studia, stając 
się ich nauczycielem i mistrzem. 

Mieczysław 
Kuźmicki

Łódź zaprasza na 
wystawę fotografii trzech 
wybitnych filmowców – 
absolwentów oraz 
wykładowców PWSFTviT: 
Jacka Koprowicza, 
Ryszarda Lenczewskiego 
i Zbigniewa Wichłacza.
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Ryszard Lenczewski,  
szkic do filmu Ida, 2013

Zbigniew Wichłacz,  
z cyklu „Bramy miasta”, 
2010/2011
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EnergaCAMERIMAGE

EnergaCAMERIMAGE jest świętem 
autorów zdjęć filmowych, którzy korzy-
stają z piękna i uniwersalności języka wizu-
alnego, by opowiadać pasjonujące histo-
rie. Tegoroczny festiwal swoją obecnością 
uświetnili m.in. Joel Coen z operatorem 
Bruno Delbonnelem (nagrodzony Srebrną 
Żabą), którzy pokazali swój najnowszy film 

Tragedia Makbeta, czyli współczesną inter-
pretację szekspirowskiej tragedii. Z kolei 
Kenneth Branagh, słynny aktor i reży-
ser (słynny m.in. z repertuaru szekspi-
rowskiego – przyp. red.), wraz z autorem 
zdjęć Harisem Zambarloukosem zapre-
zentowali – Belfast. To opowieść o miło-
ści, radości i smutku wypełniających życie 
chłopca dorastającego w końcówce lat 60. 
XX wieku. W programie znalazł się rów-
nież specjalny pokaz najnowszego dzieła 
o agencie 007 – Nie czas umierać, który 
zapowiedzieli twórcy filmu: reżyser Cary 
Joji Fukunaga oraz nagrodzony Oscarem 
(za zdjęcia do filmu La La Land – przyp. 
red.) autor zdjęć Linus Sandgren. 

Największym wydarzeniem było spotka-
nie z Denisem Villeneuvem – reżyserem 
Diuny, czyli opowieści o konflikcie, którego 
stawką jest galaktyczna dominacja. Histo-
ria powstała w oparciu o powieść Franka 
Herberta, a autorem zdjęć jest Greig Fra-
ser (nagrodzony Brązową Żabą). Twórcy 
w Toruniu opowiadali nie tylko o technicz-
nych aspektach pracy nad produkcją, ale 
też o inspiracjach Gwiezdnymi wojnami 
i kinem Alejandro Jodorowskiego. Ponadto 
Denis Villenueve został wyróżniony Spe-
cjalną Nagrodą EnergaCAMERIMAGE 
za Wybitne Osiągnięcia w Reżyserii. „To 
wielki honor odebrać nagrodę w kraju, 
który wydał wielu wspaniałych twórców 
kina. Sławomir Idziak i Krzysztof Kieślow-

W tym roku na Międzyna-
rodowym Festiwalu Fil-
mowym EnergaCAME-
RIMAGE w Toruniu 

triumfował Robbie Ryan, który otrzy-
mał Złotą Żabę w Konkursie Głów-
nym za zdjęcia do filmu C’mon, C’mon 
w reżyserii Mike’a  Millsa. 

WIELKIE PIĘKNO 
NA EKRANIE 
Pomimo pandemii do Torunia na 
29. MFF EnergaCAMERIMAGE 
przyjechali goście z całego świata. 
Festiwal zaprosił do bezpośredniego 
uczestnictwa osoby w pełni 
zaszczepione, a odbywał się zarówno 
w kinach, jak i na platformie online.
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ski byli moimi bohaterami w czasach stu-
denckich i wywarli ogromny wpływ na mój 
rozwój. To oni uzmysłowili mi, jak powinna 
wyglądać współpraca na linii reżyser-opera-
tor” – mówił w Toruniu kanadyjski reżyser.

Złotą Kijankę oraz Nagrodę Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich w ramach Nagrody 
Studenckiej im. Laszlo Kovacsa otrzymała 
etiuda Skowyt ze zdjęciami Maxa Bugajaka, 
w reżyserii Bartosza Brzezińskiego. Krót-
kometrażowa fabuła z Warszawskiej Szkoły 
Filmowej jest opowieścią o odkrywaniu toż-
samości w czasie dorastania. Dodatkowo 
Konkursy: Debiutów Reżyserskich i Debiu-
tów Operatorskich odbyły się pod patro-
natem SFP. Nagrodę za Najlepszy Debiut 
Operatorski otrzymał Yuming Ke za zdjęcia 
do filmu Bipolar Queeny Li. W Konkursie 
Debiutów Reżyserskich nagrodzono Julię 
Ducournau za obraz Titane (zdj. Ruben 
Impens). Nie można zapomnieć o Kon-
kursie Filmów Polskich, który wygrał Hia-
cynt ze zdjęciami Piotra Sobocińskiego jr., 
w reżyserii Piotra Domalewskiego. Hiacynt 
to kryminalna historia osadzona w War-
szawie połowy lat 80. „To nasz trzeci film 
razem. Być może kiedyś się załapiemy na 
nagrodę za duet” – powiedział Sobociń-
ski, dodając: „Chciałem podziękować całej 
ekipie filmu, ale przede wszystkim całemu 
teamowi operatorskiemu”.

Podczas gali zamknięcia w Centrum Kul-
turalno-Kongresowym Jordanki przyznano 

nagrody w 10 kategoriach, m.in. w Konkur-
sach: Głównym, Filmów Polskich, Wideok-
lipów i Filmów Dokumentalnych (Długo- 
i Krótkometrażowych). Jury Konkursu 
Głównego przewodniczył brytyjski reżyser 
Joe Wright, a jego najnowszy obraz Cyrano, 
wizualnie urzekająca musicalowa ekraniza-
cja klasycznej sztuki „Cyrano de Bergerac” 
Edmonda Rostanda, ze zdjęciami Seamusa 
McGarvey’a, znalazła się w programie festi-
walu. Występująca w filmie Haley Bennett 
otrzymała Nagrodę dla Aktorki Młodego 
Pokolenia. Swoimi rolami udowadnia swój 
talent, ale też angażuje się w promowanie 
sztuki wizualnej. Nagrodę za Całokształt 
Twórczości dla Autora Zdjęć odebrał Jost 
Vacano, niemiecki operator filmowy. Jest 
autorem zdjęć do słynnego Okrętu (Das 
Boot) Wolfganga Petersena, a także współ-
pracował z reżyserem Paulem Verhoevenem 
przy siedmiu tytułach, w tym tak znanych, 
jak RoboCop czy Pamięć absolutna. 

Trzeba też odnotować, że uczestnicy 
festiwalu, członkowie prestiżowego Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Operatorów, 
oddali hołd Halynie Hutchins – amerykań-
skiej autorce zdjęć filmowych ukraińskiego 
pochodzenia, która niedawno zginęła tragicz-
nie w wypadku na planie produkowanego 
przez m.in. Aleca Baldwina filmu Rust (reż. 
Joel Souza). Upamiętnili ją tacy twórcy, jak 
Amy Vincent, Alice Brooks, Lawrence Sher 
oraz Xavier Pérez Grobet. 

W tym roku, po raz trzeci w historii Ener-
gaCAMERIMAGE, zorganizowany został 
konkurs dla publiczności, dzięki któremu 
widzowie mogli wybrać najlepszy obraz 
spośród wszystkich prezentowanych pod-
czas tej edycji. Festiwalowi kinomani zde-
cydowali, głosując za pośrednictwem spe-
cjalnej aplikacji, że najlepszym filmem jest 
C’mon, C’mon ze zdjęciami Robby’ego Ryana 
i w reżyserii Mike’a Millsa. Tym samym wer-
dykt publiczności spotkał się z werdyktem 
jury Konkursu Głównego.

Do 2025 roku w Toruniu ma powstać 
gmach Europejskiego Centrum Filmowego 
Camerimage. Aktualnie trwają negocja-
cje umowy na projekt architektoniczny. 
A za rok festiwal EnergaCAMERIMAGE 
będzie obchodził znaczący jubileusz – 30. 
urodziny.

Marcin Radomski
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Piotr Sobociński jr ze Złotą Żabą  
w Konkursie Filmów Polskich  

za zdjęcia do filmu Hiacynt

Denis Villeneuve ze Specjalną Nagrodą 
EnergaCAMERIMAGE za Wybitne 

Osiągnięcia w Reżyserii

Laureaci festiwalu
Max Bugajak ze Złotą Kijanką  
i Nagrodą SFP
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FESTIWALE W POLSCE ETIUDA&ANIMA

i ulotności w animacji Książę w cukierni 
według książki o tym samym tytule Marka 
Bieńczyka i Joanny Concejo (w listopado-
wym numerze „Magazynu Filmowego”, 
w dziale „Short miesiąca”, opublikowali-
śmy rozmowę z reżyserką – przyp. red.). 
On Time Zbigniewa Czapli, 98 KG Izabeli 
Plucińskiej czy Miłość w czasach gospodarki 
opartej na węglu Tomasza Siwińskiego pozo-
stały bez nagród, ale przecież tych nazwisk 
nikomu chyba specjalnie prezentować nie 
trzeba, od kilku lat nadają ton młodej pol-
skiej animacji artystycznej. Tym bardziej 
nie trzeba przedstawiać Krzysztofa Kiwer-
skiego, który pokazał publiczności swoje 
nowe dzieło: Transfer – film o tym, że nie ma 
czegoś takiego jak bezinteresowna pomoc. 

Równie wciągający i niejednorodny 
był wybór propozycji zagranicznych. Dla 
przykładu Georges Schwizgebel w Dzien-
niku Darwina konfrontuje widza z grze-
chami kolonializmu, a Gottfried Mentor 
w Benztown oraz Éva Darabos w Żegnaj, 
bloczku z przymrużeniem oka pokazują 
życie w miejskiej dżungli. Na pewno wśród 

projekcji wyróżnił się też podszyty czar-
nym humorem, ale i dający nadzieję film 
Do ostatniej kropli, którego autor Simon 
Schnellmann podjął temat chemioterapii.

Konkurs Etiuda wypadł skromniej, choć 
kilka tytułów wartych jest odnotowania. 
Jury w składzie: Ilja Chrżanowski (prze-
wodniczący), Maya Yadlin, Maciej Pie-
przyca i Maciej Cuske Złotego Dinozaura 
przyznało dokumentowi Dotknij mnie 
Hendrika Ströhle (Maciej Cuske zgłosił 
tu votum separatum – przyp. D.R.). To 
delikatne, choć zarazem bezkompromisowe 
spojrzenie na intymność niepełnosprawnej 
bohaterki, która korzysta z usług męskiego 
asystenta. Przed kamerą otwarcie opowiada 
o potrzebie cielesnej bliskości – tytułowego 
dotyku. Czy o tym samym, choć w fikcji, nie 
mówi również Sukienka Tadeusza Łysiaka? 
Srebrny Dinozaur powiększa imponującą 
już pulę nagród dla tego autora związanego 
z Warszawską Szkołą Filmową. 

W inne rejony udał się za to Boris Veden-
sky w Opancerzonym (Brązowy Dinozaur). 
Zakazana miłość funkcjonariusza systemu 

W zeszłym roku pandemia tak 
dalece pokrzyżowała plany 
organizatorom Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmo-

wego Etiuda&Anima, że w ostatniej chwili 
musieli przenieść go do sieci, rezygnując 
z formy hybrydowej. Wbrew nadziejom 
i ten rok nie był spokojniejszy, ale udało 
się! Projekcje odbyły się zarówno online, 
jak i w kinie Kijów. Pierwszego i ostatniego 
dnia wydarzenia można było się spotkać, 
porozmawiać i obcować ze sztuką wspól-
nie, w ciemnej sali, z obrazem i dźwiękiem 
najlepszej jakości. Ale formuła online rów-
nież miała swoje walory – zdecydowanie 
ułatwiła obejrzenie większej liczby bloków 
i pokazów specjalnych. Nie trzeba było 
aż tak bardzo lawirować w programowej 
ofercie. A ta niezmiennie i niezależnie od 
okoliczności pozostaje barwna i bogata. 

KONKURSOWE 
ZMAGANIA
Sercem festiwalu jak zawsze były tytułowe 
konkursy. O miejsce w Etiudzie ubiegało 
się 1606 produkcji, z których programerzy 
wybrali 30 filmów. Mniej zgłoszeń przyszło 
na Animę – ostatecznie jednak z 864 do 
rywalizacji wyselekcjonowano 54 minia-
tury. Już kilka razy dyrektor Bogusław Zmu-
dziński zwracał uwagę na to, że pandemia 
sprzyja animacji. Festiwalowy maraton 
tylko te słowa potwierdził. 

Jury Animy w składzie: Géza M. Tóth (prze-
wodniczący), Grzegorz Koncewicz, Chintis 
Lundgren i Julia Orlik doceniło brawurową 
i pełną humoru Kwestię smaku Joanny Quinn 
o nowych perypetiach znanej już kinomanom 
bohaterki Beryl (Złoty Jabberwocky, Nagroda 
Publiczności). Srebrnego Jabberwocky’ego 
otrzymał dynamiczny i wyjątkowo aktu-
alny Orgiastyczny hiperplastik Paula Busha. 
Spodobał się również Bocian Luciji Mrzljak 
i Mortena Tšinakova (Brązowy Jabberwocky) 
o potrzebie wolności i zrzuceniu pęt konwe-
nansów, utrzymany w poetyce absurdu. Spe-
cjalnym Złotym Jabberwockym uhonorowana 
została Elena Felici za film Linia 35A – celny 
społeczny komentarz o szukaniu wymówek 
dla własnej obojętności i bezczynności.

Pomysłowych scenariuszowo i formalnie 
animacji było w konkursie znacznie wię-
cej. Ogrom, różnorodność, niespodzianka, 
ambicje, dowcip, dramat, poszukiwania – 
to sformułowania, które chyba najlepiej go 
opisują. Nie zabrakło tu oczywiście moc-
nych polskich akcentów. Katarzyna Agopso-
wicz odebrała Wyróżnienie za pełną ciepła 
opowieść o szczęściu, jego nieuchwytności 

SIŁA ANIMACJI
Selekcję 28. MFF Etiuda&Anima 
zdominowały fabuły, ale 
niekwestionowanym zwycięzcą festiwalu 
stała się animacja. Różnorodna 
tematycznie i stylistycznie, krótka i długa, 
z przymrużeniem oka i na serio.
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i aktywistki politycznej otwiera tu wrota 
piekieł – film ukazuje mechanizmy łamania 
człowieka i narodzin zła (jak zresztą w swoim 
uzasadnieniu zauważyli jurorzy). Z syste-
mem, choć w zupełnie inny sposób, prze-
kornie i z dużą dozą (auto)dystansu, wadzi 
się też tytułowy bohater dokumentu Haeberil 
Moritza Muellera-Preissera (jeden z dwóch 
laureatów Nagrody Publiczności Etiudy). 

PEŁNY METRAŻ
Człowiek w zderzeniu z siłami większymi 
od siebie był również w centrum zainte-
resowania kilku produkcji prezentowa-
nych na festiwalu pozakonkursowo. Już 
pierwszego dnia można było obejrzeć dwa 
nagradzane na świecie dzieła. Dramat-eks-
peryment DAU Natasza jurora Ilji Chrża-
nowskiego przeniósł publiczność w sam 
środek komunistycznego labiryntu zdrad 
i tajnych współpracowników, koszmarnego 
uwikłania zakropionego hektolitrami wódki. 
Z kolei film Moje Slunce Maad Michaeli 
Pavlátovej o Czeszce, która przeprowa-

dza się z afgańskim mężem do Kabulu, 
wybrzmiał ze zwielokrotnioną siłą w kon-
tekście dramatycznych wydarzeń ostatnich 
miesięcy. Nawet jeżeli obrazy te mówią 
innymi filmowymi językami, ich wydźwięk 
jest równie wstrząsający.

Organizatorzy festiwalu nie zapomnieli 
też o lżejszych propozycjach – wybranych 
głównie z myślą o dzieciach. Młodzi widzo-
wie mogli bawić się i uczyć na seansach 
przesympatycznego filmu Nawet myszy idą 
do nieba Jana Bubenička i Denisy Grimmo-
vej oraz przygodowego Dzikiego Zachodu 
Calamity Jane Rémiego Chayé. Selekcja 
to tym cenniejsza, iż przypominająca, że 
animacja familijna nie kończy się na Hol-
lywood. 

FENOMEN STUDIA 
FILMÓW ANIMOWANYCH 
W KRAKOWIE
Pokazów i wydarzeń towarzyszących zma-
ganiom konkursowym było w Krakowie 
więcej. Niezwykle cennym cyklem były 

(ciągle zresztą dostępne na stronach Etiu-
dy&Animy) notacje poświęcone Studiu 
Filmów Animowanych (SFA) w Krako-
wie. Jak legendarne Studio zachowało się 
w pamięci żyjących? W jaki sposób sami 
zajęli się filmem animowanym i sztuką? Jak 
ich drogi skrzyżowały się z adresem przy 
ulicy Kanoniczej? Czym założona w 1966 
roku z inicjatywy Kazimierza Urbańskiego 
pracownia wyróżniała się na tle innych 
polskich producentów animacji? Jak z filii 
warszawskiego Studia Miniatur Filmo-
wych przekształciła się w samodzielną 
placówkę rozpoznawalną na całym świe-
cie? Wśród bohaterów notacji znaleźli się: 
Jerzy Kucia, Aleksander Olo Sroczyński, 
Elżbieta Zechenter-Spławińska, Krzysztof 
Kiwerski, Longin Szmyd i Sabina Anto-
niszczak. Wielu z gości osobiście wysłu-
chał Bogusław Zmudziński. To wciągające 
gawędy, pełne faktów i barwnych anegdot 
przybliżających kreatywną atmosferę SFA, 
i uświadamiające, jak wielkim ciosem dla 
krakowskiej i polskiej animacji było jego 
zamknięcie w 2003 roku. Może Rober-
towi Sowie i Anecie Zagórskiej uda się tę 
tradycję wznowić dzięki Krakow Anima-
tion Center? Czas pokaże. Notacje zostały 
urozmaicone retrospektywami twórczości 
braci Juliana i Ryszarda Antoniszczaków 
oraz Aleksandra Sroczyńskiego. Pokazy 
te pięknie zrymowały się z dokumentem 
o Janie Švankmajerze pt. Piec alchemiczny 
w reżyserii Jana Daňhela i Adama Oľhy.

WSPOMINAJĄC  
PROF. ALICJĘ HELMAN
Pomimo przewagi online’u nad pokazami 
w kinie, na festiwalu nie zabrakło rozmów. 
Autorzy filmów konkursowych odpowiadali 
na wirtualne Q&A, a eksperci w cyfrowych 
okienkach dyskutowali na różne tematy – 
np. o ekologii w kontekście organizacji festi-
wali filmowych. 

W pamięć zapadnie spotkanie poświę-
cone nestorce polskiego filmoznawstwa – 
zmarłej 24 lutego 2021 roku prof. Alicji 
Helman. O pracy z nią, jej wyśmienitych 
naleśnikach i niechęci do rozmów telefo-
nicznych, przede wszystkim zaś o wielkiej 
naukowej pasji, otwartości i ciekawości opo-
wiadali m.in. Tadeusz Lubelski, Andrzej 
Pitrus, Grażyna Stachówna, Krzysztof Loska 
i Mirosław Przylipiak. 

Taka to właśnie była 28. edycja MFF Etiu-
da&Anima – skupiona na młodych i pamię-
tająca o mistrzach i klasyce. 

Dagmara Romanowska

Kwestia smaku,  
reż. Joanna Quinn

Dotknij mnie,  
reż. Hendrik Ströhle

Gala zakończenia 
festiwalu
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FESTIWALE W POLSCE NURTCINEMAFORUM

Konkurs był obudowany licznymi sek-
cjami pobocznymi, jak m.in. Ameri-
can Shorts – poświęcona najlepszym 
amerykańskim krótkim metrażom, 
BAFTA – zorganizowana z British Coun-
cil, retrospektywa festiwalu w Oberhau-
sen, a także popularna sekcja Mistrzowie 
i Mistrzynie, na których pokazywane są 
krótkie filmy znanych reżyserów. W tym 
roku byli to: Radu Jude, Jasmila Žbanić 
czy Thomas Vinterberg.

W czasie Cinemaforum, co roku, odbywa 
się także finał Nagród im. Jana Machul-
skiego. Krótkometrażowe polskie anima-
cje, dokumenty i fabuły nominowane są 
w kilku kategoriach (np. najlepsza reżyseria, 
scenariusz, animacja itd.) przez festiwale 
partnerskie z ostatniego roku (w tym roku 
wyjątkowo z dwóch lat). Członkowie Kapi-

tuły Nagród oglądają je uważnie, a następ-
nie wybierają zwycięzców we wszystkich 
kategoriach. Statuetki trafiają w ręce stu-
dentów, debiutantów, twórców na początku 
drogi zawodowej i są przez nich szczegól-
nie cenione. 

Konkurs „zbiera” najlepsze krótkie 
metraże z całego filmowego sezonu, nastę-
puje więc dwustopniowa weryfikacja. Nic 
więc dziwnego, że wśród 37 nominowanych 
tytułów są takie, które zebrały nawet kilka 
nominacji w różnych kategoriach. Ale zwy-
cięzca jest jeden i w tym roku jest nim etiuda 
Uległość Michała Ciechomskiego ze Szkoły 
Filmowej na UŚ w Katowicach. Organiza-
torzy festiwalu chcieli nagrodzić nie tylko 
reżysera, ale i producenta filmu – i tu pojawił 
się problem. Studenci i absolwenci UŚ w dys-
kusji w mediach społecznościowych zwrócili 
uwagę, że obok producenta – Szkoły – wielką 
rolę pełnią młodzi, debiutujący kierownicy 
produkcji, de facto odpowiedzialni wspól-
nie z reżyserem za kształt filmu. W odpo-
wiedzi organizator, Stowarzyszenie Filmfo-
rum, poszerzyło listę laureatów i zaprosiło 
do publicznej dyskusji na temat produkcji 
filmów szkolnych. 

Na gali zakończenia 7 listopada nie zabra-
kło odniesień do współczesnej rzeczywi-
stości. Mocno wybrzmiały słowa Damiana 
Kocura, laureata Nagrody im. Jana Machul-
skiego za reżyserię fabuły Dalej jest dzień. 
Reżyser zauważył, że jego obraz, którego 
jednym z bohaterów jest emigrant, miał 
nawiązywać do sytuacji sprzed kilkudzie-
sięciu lat. Niestety, stał się nieoczekiwanie 
aktualny. Świetnie poszło filmom ze Studia 
Munka-SFP, które zebrały aż pięć nagród, 
w tym za najlepszy dokument dla obrazu 
Synek Pawła Chorzępy, za zdjęcia Mar-
tyny Jakimowskiej w głośnym fabularnym 
Ostatnim gwizdku Karola Lind holma czy dla 
najlepszego aktora, którym został Gustaw 
Kramin z fabuły Czy potwory jedzą kiwi? 
Pawła Podolskiego. Nagroda za scenariusz 
powędrowała do Katarzyny Warzechy za 
We Have One Heart, co jest ciekawe, gdyż 
bardzo rzadko składy jurorskie doceniają 
scenariusz w filmie dokumentalnym. Naj-
lepszą animacją natomiast okazały się Łowy 
Mateusza Jarmulskiego. 

Anna Wróblewska

Tym razem Międzynarodowe 
Forum Filmów Krótkometra-
żowych Cinemaforum (20. 
edycja!), po rocznej prze-

rwie, odbyło się w realu. Zaprezento-
wano tytuły w dwóch najważniejszych 
sekcjach. Oczkiem w głowie dyrektora 
artystycznego Błażeja Hrapkowicza jest 
Konkurs Główny, który w tym roku 
skomponowano z 18 filmów, pokazywa-
nych wcześniej m.in. w Cannes, Wene-
cji, na Sundance. „To crème de la crème 
światowego krótkiego metrażu” – mówił 
Hrapkowicz. Przewodniczący jury kon-
kursu Janusz Zaorski wręczył główną 
nagrodę filmowi Swimmer w reżyse-
rii Jonatana Etzlera – co ciekawe, to 
już druga główna nagroda na Cinema-
forum dla tego szwedzkiego reżysera. 

KRÓTKIE JEST PIĘKNE
Filmy krótkometrażowe żyją głównie na 
festiwalach, rzadziej w telewizjach i od 
czasu do czasu na platformach. Rzadko 
jednak stają się główną festiwalową 
atrakcją. W przypadku warszawskiego 
Cinemaforum rządzą niepodzielnie. 

Gala zakończenia
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Nagrodą Główną uhonoro-
wano Aleksandrę Folczak, 
studentkę łódzkiej Szkoły 
Filmowej, za etiudę doku-

mentalną Poczekalnia. „Chyba nikt 
dotychczas tak celnie nie trafił w naszą 
zbiorową bezradność” – uzasadnili 
jurorzy swój wybór.

NURT jest autorską imprezą Krzysztofa 
Miklaszewskiego, znanego reżysera, dzien-
nikarza, aktora, człowieka filmu i teatru. 
„Zrodził się z buntu i potrzeby. Z buntu 
przeciwko festiwalomanii, która na pierw-
szym miejscu stawiała i stawia swoje cele-
bryckie pozy i pseudonaukowe przyzwy-
czajenia” – wyznaje jego pomysłodawca 
i dyrektor artystyczny. 

Tegoroczna edycja stała na wysokim 
poziomie. 33 konkursowe tytuły okazały 
się nie tylko udane, ale i niezwykle różno-
rodne pod względem treści, a także formy. 
Starały się wnikliwie opisywać zarówno 
przeszłą, jak i teraźniejszą – coraz bardziej 
opresyjną – rzeczywistość. Były wśród nich 
i takie, które drążyły „w głąb”, szukając 
w dokumentalnych penetracjach ludzi, 
nie ideologii, a nade wszystko tego, co 
najważniejsze w naszej człowieczej egzy-
stencji – prawdy, miłości, piękna. Te pierw-
sze budziły niepokój, te drugie dawały 
nadzieję. 

Aleksandra Folczak, autorka Poczekalni, 
dostała nagrodę za znalezienie odkryw-
czego w swej obrazowej prostocie sym-
bolu samotności człowieka, czyli każ-
dego z nas – w czasie pandemii. Piotr 
Jacoń, w swym poruszającym reportażu 
Wszystko o moim dziecku, uhonorowa-
nym II Nagrodą, pokazał ciernistą drogę – 
stworzoną przez skomplikowane proce-
dury prawne i medyczne oraz powszechny 
ostracyzm, a podgrzewane przez hipo-
kryzję i nietolerancyjne wypowiedzi 
niektórych wybrańców narodu – którą 
w naszym kraju muszą przejść dzieci 
transpłciowe i ich najbliżsi. Nagroda 
Publiczności trafiła do Karola Pałki, 
autora Bukoliki, poruszającej opowie-
ści o matce i córce, żyjących gdzieś na 
krańcu świata, w ogromnej biedzie, ale 
w harmonii ze sobą oraz naturą.

Warto wspomnieć o czterech wyróżnio-
nych tytułach. Rdza Rafała Małeckiego to 
sugestywny dokument historyczny, przy-
noszący prawdę o wydarzeniach radom-
skich z 1976 roku oraz ich chwalebnych – 
dla protestujących i haniebnych – dla 
reprezentujących komunistyczną władzę 
następstwach. Obraz Oczami Ochiro Ilony 

Ptak uzmysławia nam z kolei, że w cza-
sach trudnych zapomnieliśmy o dobroci, 
czułości, akceptacji bliźnich, otwarciu na 
różnice kultur, autoironicznym dystan-
sie, śmiechu i uśmiechu. Dokument Dad 
You’ve Never Had Aleksandry Łapki (prod. 
Studio Munka-SFP – przyp. red.) wyróż-
niono natomiast za wrażliwość, subtelność, 
a nade wszystko odwagę w poszukiwa-
niu prawdy i miłości. Miklaszewski, spi-
ritus movens kieleckiego NURT-u, swoją 
nagrodą obdzielił Krzysztofa Krzyżanow-
skiego, autora przeszywającego dokumentu 
I przyszła do nas wojna „za mistrzostwo 
wykorzystania unikatowych materiałów 

z bratobójczych walk na Ukrainie w fil-
mowym proteście wytrawnego dokumen-
talisty przeciwko wojnie”.

„Mam nadzieję, że widownia znalazła 
w tych filmach wszystkie swoje myśli o ota-
czającym świecie. Myśli często trudne do 
akceptacji, ale niezbędne, by żyć mądrzej 
i pełniej. W pełnym kontakcie z rzeczy-
wistością, za kształt której wszyscy jeste-
śmy odpowiedzialni” – wyznaje dyrektor 
Miklaszewski. Filmy wyświetlono, najlepsze 
nagrodzono, festiwal udał się znakomicie. 
Myśli pozostały.

Jerzy Armata

TU PŁYNIE 
MŁODOŚĆ
Podczas tegorocznej, 27. edycji 
kieleckiego Festiwalu Form 
Dokumentalnych NURT doszło 
do pokoleniowej zmiany warty, niemal 
wszystkie nagrody i wyróżnienia trafiły 
do młodych twórców. 

Aleksandra Folczak
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FESTIWALE W POLSCE CZŁOWIEK W ZAGROŻENIU

z Heleną Třeštíkovą, reżyserką dokumentu 
Anny czy Angelem Giovannim Hoyosem, 
reżyserem dokumentu Zielona fala”.

Emil Sowiński przyznał: „To już mój piąty 
festiwal. Zwykle uczestniczę w selekcji fil-
mów i prowadzę spotkania. W tym roku 
przygotowałem także przegląd zapomnia-
nych filmów dokumentalnych, które Studio 
Filmowe im. Karola Irzykowskiego zrealizo-
wało w stanie wojennym i które dotyczyły 
tego wydarzenia. Wśród gości byli reży-
serzy: Krzysztof Tchórzewski i Jacek Tal-
czewski oraz szef produkcji Studia Tomasz 
Miernowski. Widownię stanowili głównie 
młodzi ludzie. Ich entuzjastyczne reakcje 
były niesamowite. Kątem oka obserwowa-
łem Tomasza Miernowskiego, który skiero-
wał do produkcji Słoneczną gromadę Woj-
ciecha Maciejewskiego. Nie krył swojego 
wzruszenia. Dawno nie czułem, żeby wśród 
publiczności podczas projekcji wytworzyła 
się taka międzypokoleniowa emocjonalna 
więź. Będę to długo wspominał”.

Anna Krakowiak powiedziała: „Wcze-
śniej uczestniczyłam w festiwalu jako 
widz. W tym roku po raz pierwszy biorę 
udział jako współtwórca. Rejestruję spo-
tkania z twórcami, wykonuję fotorelacje 
i jestem autorem tegorocznego filmu Czego 
się boisz?, w którym uczestnicy i twórcy 

odpowiadają na tytułowe pytanie. W 31. 
edycji Człowieka w Zagrożeniu istotna jest 
dla mnie możliwość osobistego spotkania 
dokumentalistów, nie przez Zooma, tylko 
na sali kinowej. Jest to festiwal, na którym 
dzięki retrospektywom, np. Jerzego Ślad-
kowskiego, można poznać nieznane sobie 
wcześniej dokumenty”.

Mirek Gumiński stwierdził: „Pracuję przy 
festiwalu od lat 90. XX wieku jako kino-
operator i opiekun techniczny. Na wiele 
godzin przed projekcją wykonujemy próby, 
dopasowujemy odpowiedni format, gło-
śność, dostosowujemy ustawienia sprzętu. 
Często musimy korzystać z kilku urządzeń 
jednocześnie. Od kilku lat w programie 
pojawia się więcej filmów zagranicznych, 
do których przygotowujemy tłumaczenia 
i napisy zsynchronizowane z obrazem. Nie-
stety, rzadko zdarza się mi obejrzeć cały 
dokument jako widz”.

Jakub Wiewiórski, dyrektor festiwalu, 
podsumował z kolei tegoroczną edycję sło-
wami: „W tych trudnych czasach najwięk-
szą wartością był kontakt osobisty. Filmy 
można zobaczyć online, wysłuchać repor-
taże, ale nic, żadna technologia, nie zastąpi 
rozmowy z człowiekiem”.

Anna Michalska

Grand Prix – Białą Kobrę 
tegorocznej, 31. edycji festi-
walu Człowiek w Zagroże-
niu otrzymał Paweł Łoziński 

za Film balkonowy. To już piąte zwy-
cięstwo tego twórcy w historii łódzkiej 
imprezy.

Organizatorzy zdecydowali się na realiza-
cję imprezy stacjonarnie, z dopełniającymi 
wydarzeniami online, i choć widzów było 
mniej niż w poprzednich latach, to należy 
docenić możliwość obejrzenia filmów w kinie 
oraz udziału w spotkaniach na żywo. Chciała-
bym oddać głos osobom, które to wydarzenie 
tworzą i realizują; pokazać ich perspektywę, 
uchwycić festiwalowe emocje i wrażenia. 

Joanna Zielińska, koordynatorka i pro-
gramerka festiwalu: „Bardzo mi zależy, 
aby seans filmowy nie był jedynie czasem 
spędzonym na sali kinowej, ale przeży-
ciem i pretekstem do rozmowy. Dlatego 
kładziemy nacisk na organizację spotkań 
z twórcami po projekcjach. Festiwal się 
rozwija, program jest bogatszy, a co za tym 
idzie – tych niezwykle cennych spotkań 
również jest więcej. W tym roku mieli-
śmy bardzo zróżnicowaną sekcję pokazów 
specjalnych i – z czego jesteśmy dumni – 
udało nam się przeprowadzić rozmowy 
online również z twórcami z zagranicy, np. 

WARTOŚĆ OSOBISTEGO 
SPOTKANIA
W programie 31. Festiwalu Mediów 
Człowiek w Zagrożeniu znalazło 
się ponad 100 dokumentów, 
reportaży telewizyjnych 
i radiowych. Już po raz kolejny 
festiwal goszczący w Muzeum 
Kinematografii i Fabryce Sztuki 
odbył się w trudnych warunkach 
pandemicznych.
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Kaja Klimek i Paweł Łoziński
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O czym tu 
marzyć?

Z Krzysztofem Zanussim,  
laureatem Nagrody Specjalnej  

Stowarzyszenia Filmowców Polskich,  
rozmawia Kuba Armata 
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W ostatnim wpisie na pana blogu na stro-
nie Studia Filmowego „Tor” wspomina 
pan o pomyśle na kolejny film, jakim ma 
być Liczba doskonała. Notka pochodzi ze 

stycznia 2020 roku. Na jakim etapie jest ten projekt?
Właśnie kończymy. Film kręciliśmy w trakcie lockdownu. To 
projekt, który musiał dość długo czekać, bo początkowo pomy-
ślany był jako współpraca z Amerykanami, i to w dodatku na 
Ukrainie. Miał w nim zagrać Bohdan Stupka, później Max von 
Sydow, ale niestety żaden z nich tego nie doczekał. Jakoś nie mia-
łem szczęścia, ciągle to się przesuwało. Później z kolei okazało 
się, że Ukraina zrobiła się krajem, gdzie z uwagi na niestabilność 
trudno planować większą produkcję. Przekonałem się o tym przy 
okazji Eteru (2018). Wyszliśmy z tego wprawdzie obronną ręką, 
lecz nie chciałem już na starość ryzykować realizacji filmu, który 
mógłby zostać przerwany w połowie. A to się przecież często zda-
rza. W efekcie film się skurczył, mnie w międzyczasie odebrano 
„Tor”. Powstał z tego dojrzewającego przez lata pomysłu znacznie 
mniejszy obraz, niż planowałem, ale dobrze, że w ogóle się udało. 

Wspomniany wpis wieńczył blisko 50 tekstów publikowa-
nych z mniejszą lub większą regularnością od 2013 roku. 
Czym dla pana był ten blog?

Do dziś go w pewnym sensie kontynuuję na Facebooku, lecz 
w formie mówionej, bo powiedziano mi, że pisanie jest passé. 
Od tamtej notki nagrywam już dwa lata, regularnie co tydzień, 
ale staram się bardzo uciekać od aktualności. Mam poczucie, 
że skoro wszyscy robią rzeczy aktualne, to ja nie muszę. Przez 
cztery i pół roku byłem felietonistą w „Polityce”. Szalenie mnie 
to w moim odczuciu nobilitowało, bo było okazją do zwracania 
się do wymagającej, inteligenckiej publiczności. Choć pisanie 
kolumny to morderczy wysiłek. Teraz widzę, że ponieważ to, 
co jest na Facebooku, ogląda parę tysięcy osób, nie mogę prze-
rwać. Byłby to nieuprzejmy gest wobec tych, którzy są tak mili, 
że chcą to obejrzeć. 

Ostatnia pisana notka jest bardzo gorzka i smutna. 
Odnosi się bowiem do zamknięcia Studia Filmowego 
„Tor”, z którym był pan związany przez 50 lat (a kierował 
tym Studiem 40 lat – przyp. red.). Czego najbardziej panu 
w tym brakuje?
Straciłem prawo inicjatywy. Rozglądając się po różnych kole-
gach, zawsze patrzyłem, kto jest mi w czymś bliski, i propono-
wałem współpracę. Filmów realizowaliśmy niewiele, ale zawsze 
były one chciane. Nie robiliśmy rzeczy komercyjnych czy tuzin-
kowych, każdy obraz był jakimś przedsięwzięciem. Gdybym 

dalej był w „Torze”, na pewno zwróciłbym się do pana Barto-
sza Kruhlika, którego Supernova (2019) bardzo mi się podo-
bała. Z taką osobą chciałbym robić kolejny projekt, ale nie mam 
już takiego prawa. Teraz w Laskach powstawał film o Stefanie 
Wyszyńskim i matce Róży Czackiej. Zetknęli się tu w czasie 
wojny, bo Wyszyński był kapelanem w zakładzie dla niewido-
mych, a ona była twórczynią i przełożoną tego miejsca. Gdy-
bym był producentem, poszedłbym w to, bo uważam, że taki 
film powinien powstać. Zwłaszcza że nie jest robiony według 
częstej sztampy patriotyczno-narodowej, a próbuje zauwa-
żyć w tych postaciach coś oryginalnego. W tego typu rzeczach 
miałbym swój udział, ale niestety tak nie będzie. To już decyzja 
władz. Jeśli ta inicjatywa nie była im potrzebna, to nic już nie 
mogę z tym zrobić.

Wieloletnie kierowanie Studiem Filmowym „Tor” było dla 
pana czymś w rodzaju zawodowej przygody życia?
To była pewna osobliwość, bo państwowe firmy w wolnoryn-
kowych krajach są rzadkością. Dla Polski kultura jest szalenie 
ważnym elementem tożsamości, która była zagrożona bardziej 
niż np. tożsamość Francuzów czy Niemców. Oni takiego pro-
blemu w historii nie przeżywali. Po XIX-wiecznej dziurze, stwo-
rzonej przez brak państwowości, w kwestii naszej tożsamości 

mamy wiele nierozstrzygniętych pól. Dlatego istnienie w takim 
kraju trzech czy czterech państwowych producentów filmo-
wych wydawałoby się z punktu widzenia rządzących korzystne. 
Tymczasem władze uznały, że jest inaczej, i wszystko scentrali-
zowały. Uważam to za błąd, ale już jestem bezradny i nie będę 
mógł więcej o to walczyć.

Wspomniał pan osobę Bartosza Kruhlika. Czy dostrzega 
pan więcej takich talentów na współczesnej mapie pol-
skiego kina?
Może nie aż tak dużo, ale też nie wiadomo, ile talentów 
powinno się pojawiać. Są ludzie, których twórczość mnie inte-
resuje, choć jest też wiele obszarów działalności, gdzie może nie 
mam gorącej relacji, ale się cieszę, że istnieją. Bo to znaczy, że 
ludzie chodzą na polskie filmy. Możemy się różnić gustem, tem-
peramentem, jednak nie mogę nie spostrzec, że np. pan Sma-
rzowski jest bardzo wyrazistym zjawiskiem na tle naszej kine-
matografii. Szanuję to.

Powiedział pan kiedyś, że bycie artystą oznacza zdolność 
zrobienia czegoś na kilka różnych sposobów, ale jednocze-
śnie umiejętność wybrania tego najbardziej właściwego. 
Kiedy to mówiłem, była we mnie chęć zaakcentowania czegoś, 
co jest na antypodach zestandaryzowanej produkcji przemysło-
wej. Zwłaszcza w telewizji, a już najbardziej w serialach. W ope-
rach mydlanych często jeden reżyser kręci do południa, a drugi 
od południa. To ważne, żeby nie zostawili oni po sobie żadnego 
śladu. To jest rzemiosło. Artysta zaczyna się w chwili, kiedy 
potrafi to zrobić swoim sposobem. Jeśli pamiętamy ostatnie 
ujęcia Zawodu: Reporter (1975) Michelangelo Antonioniego, to 
dlatego, że nikt tak by tego nie zrobił, gdyby nie był Antonio-
nim. Chodzi mi o zaznaczenie tej różnicy. Jeżeli ktoś przynosi 
storyboardy i z góry wiadomo, gdzie postawić kamerę, co ma 
być na zbliżeniu, a co na planie średnim, daje to sprawność kla-
rownej narracji, ale nie daje artystycznego polotu.

Czego jako wykładowca, mający doświadczenie z pracy 
pedagogicznej w bardzo różnych miejscach na świecie, 
próbuje pan w pierwszej kolejności nauczyć swoich stu-
dentów?
Zawsze zadaję każdemu, także sobie, pytania: komu chcemy 
się podobać? I dlaczego? To znaczy jakiego rodzaju motywy 
stoją za tym, że decyduję się na ten przedziwny zawód. Z róż-
nych powodów można być artystą czy pracownikiem tego 
zawodu, ale tego bym już nie rozróżniał, za to chciałbym zna-
leźć w każdym jego prawdziwą motywację i potencję. Czę-
sto oportunizm życiowy, okazja, powodują, że ktoś ładuje 
się w materię, w której nie czuje się dobrze. Widać potem 
na ekranie, że zrobił coś przeciw sobie, a tego chcielibyśmy 
uniknąć. Ale gdy są raty do spłacenia i dzieci na utrzyma-
niu, trzeba robić to, co można, bo inaczej może się pojawić 
konieczność zmiany zawodu. Nikogo nie sądzę za to, że doko-
nuje pewnej zdrady na swoim talencie, chciałbym jedynie, 
żeby każdy szukał jego pełnej realizacji.

A gdy pan sobie zadawał te pytania, jakie były odpowie-
dzi?
One padały w nieco innym kontekście, ale ja od samego 
początku w systemie PRL-owskiej produkcji, względnie libe-
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Nie czuje się teraz 
deficytu marzeń, 
a przecież sztuka 
ich dostarcza. 
Ten deficyt jest 
niewyczuwalny, 
ponieważ wszystkie 
podstawowe 
pragnienia dla 
wielu zostały 
zaspokojoneJános Hajnal  

i Krzysztof Zanussi  
na planie filmu Eter
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ralnych Gierkowskich lat, miałem przyzwolenie na to, że skła-
dam projekty autorskie, a nie użytkowe. I że nikt ode mnie 
nie będzie czegoś innego oczekiwał. Nie musiałem się ze sobą 
łamać w tej dziedzinie. Problemy były raczej natury cenzu-
ralnej, to znaczy pojawiało się pytanie, o czym można opo-
wiedzieć, a o czym nie. Na przykład Cwał, który powstał 
ostatecznie w 1996 roku, a jest kawałkiem mojej biografii, pró-
bowałem napisać w PRL-u i utknąłem. Zobaczyłem, że piszę 
sceny, jakich na pewno nie pozwolą mi zrobić. Zrozumiałem, 
że temat nie nadaje się na tamte czasy i mogłem do niego wró-
cić dopiero, gdy one się zmieniły.

Jak radził sobie pan z cenzurą? Najmocniej chyba ucier-
piała Iluminacja (1972), z której wycięta została sekwencja 
z Marca ’68 roku.
W wielu filmach były jakieś cięcia cenzury, lecz nie przedsta-
wiam tego jako mojej wielkiej tragedii, bo żadne z nich nie 
zrobiło zasadniczej szkody. Największa rzeczywiście miała 
miejsce w Iluminacji, ale przynajmniej zrobiono to w cywili-
zowany sposób, ponieważ wytłumaczono mi, dlaczego wła-
dza nie może się zgodzić, by w filmie była sekwencja, która 
dzieje się w Marcu ’68 roku. Było to za blisko tych zdarzeń. 
Ówczesny szef ideologiczny i druga osoba po Gierku, pan 
Szydlak, powiedział: „Nie pan nam będzie wyznaczał termin, 
w którym będziemy dokonywali rewizji naszych ocen poli-
tycznych”. Kiedy odpowiedziałem, że to ja, a nie oni, robię tę 
rewizję, usłyszałem, że jeżeli mi na to pozwolą, to znaczy, że 
się zgadzają. Uświadomiło mi to dopiero, że mówiąc cokol-
wiek w PRL-u, robiło się to z przyzwoleniem władzy, wobec 
czego uważało się to za publicznie dopuszczalne. Sekwencja 
marcowa wyleciała, ale zdołałem wyprosić, żeby jedna nieru-
choma fotografia z tego została. To pierwszy sygnał, że takie 
wydarzenie w ogóle miało miejsce i ono dla całego pokolenia 
było znaczące.

Jak władza postrzegała zdobywane przez pana nagrody na 
międzynarodowych festiwalach? Rozmawiałem niedawno 
z parą irańskich reżyserów, uhonorowanych podczas tego-
rocznego Berlinale, i oni przekonywali, że to wcale nie 
poprawia ich sytuacji w kraju. Wręcz przeciwnie, zwraca 
na nich jeszcze większą uwagę decydentów.
U nas tego zjawiska nie było, może w czasach Gomułkowskich. 
Władza ludowa, która tu przyjechała i została zainstalowana 
przez sąsiada, szukając legitymizacji, bardzo lubiła chwalić 
się osiągnięciami w kulturze. Dlatego te nagrody zawsze nam 
pomagały. Mieliśmy lepszą pozycję przetargową. Nawet jeśli 
narzekano, że wdzięczymy się do Zachodu, w głębi duszy nasi 
przywódcy byli z nas dosyć dumni, brali ten sukces za swój wła-
sny. To było wyczuwalne.

Sukcesy z Cannes, Wenecji, Berlina czy Locarno otwierały 
wiele drzwi?
Pomagało mi to na Zachodzie. Dzięki temu miałem dostęp 
do producentów, którzy byli gotowi zainwestować w mój film, 
mając w pamięci, że wcześniejszy przyniósł jakieś nagrody. To 
był krok w stronę wyjścia poza zaścianek. Gdy była możliwość 
odwołania się do producentów z zagranicy, człowiek nie czuł się 
w stu procentach zależny od jednego chlebodawcy. Taktycznie 
to było bardzo pożyteczne.

Żadne społeczeństwo 
nie obyło się na 
długo bez metafizyki. 
W człowieku jest 
potrzeba rozpoznania 
tajemnicy

mowo, powodują pewne wyjałowienie. Widzimy to na każdym 
gdyńskim festiwalu, gdzie wiele filmów jest do siebie podob-
nych, powtarza się sukces minionego roku.

À propos festiwali, pan jest jedną z tych osób, która lubi 
jeździć, osobiście prezentować swoje filmy, spotykać się 
z publicznością. Nie brakowało panu tego w ostatnim cza-
sie?
Dalej mi brakuje. Parę dni temu byłem na festiwalu fil-
mów europejskich w Paryżu. Oczywiście wszystko odbyło się 
w restrykcjach COVID-owych. Mimo że rząd we Francji zaleca, 
by nie wychodzić z domu, ludzie przyszli. Tych kontaktów nam 
wszystkim trochę brakuje i chcielibyśmy się spotykać, ale to cią-
gle jest jeszcze wątpliwe. Co gorsze, dochodzi do nagromadze-
nia filmów, przesunięcia ciężarów kapitałowych w stronę plat-
form streamingowych, zupełnie innych sposobów dystrybucji, 
a w związku z tym i produkcji. To rzeczy, do których musimy 
się jakoś przystosować. Zobaczymy, czy upodobania publicz-
ności choć w jakimś stopniu wrócą do tego, co było przed pan-

demią. To znaczy, jak długo utrzyma się przekonanie, że ludzie 
chcą coś przeżywać razem. Oglądanie osobno atomizuje społe-
czeństwo, publiczność przestaje być zbiorowością. Obiektywnie 
szkoda, ale widzowie są wolni i wybiorą to, co będą chcieli.

Jak pan odnajduje się w sytuacji, w której zmieniają się 
nasze przyzwyczajenia i coraz więcej oglądamy na platfor-
mach streamingowych, siedząc w domu na kanapie?
Życie uczy pokory i trzeba godzić się z wyborami, które ludzie 
przyjmują. Co z tego, że zachwalam kino, salę, fotel, ciemność 
i to, na czym najbardziej mi zależy, czyli pełną uwagę widza. 
W żadnym innym medium nigdy nie będę jej miał. Kiedy widz 
ogląda film w swoim mieszkaniu, część jego uwagi idzie na 
tzw. rozkurz. Rozprasza się między szczekającym pieskiem, 
dzwoniącym telefonem, gwiżdżącym czajnikiem czy hałasami 
u sąsiadów trzepiących dywan. To wszystko odbiera mi uwagę 
widza, do którego muszę podchodzić dużo bardziej schema-
tycznie, by wyłapał, o co mi chodzi. To w ogóle dla mnie duży 
problem, bo praktyka dowodzi, że gęstość języka filmowego, 

Taktyka w czasach PRL-u była chyba dość istotną kwestią.
Myślę, że jest do dzisiaj. Niewiele się zmieniło. Reguły gry są 
inne, gra się na innym boisku, ale przekleństwem tego zawodu 
jest to, że trzeba w nim być również taktykiem. A z reguły arty-
ści dobrymi taktykami nie są. Lepszymi bywają ci niespecjal-
nie utalentowani. Zdobywają pole działania, a potem nie bardzo 
wiedzą, jak je zagospodarować. 

Trudno nie zauważyć, że i dzisiaj sztuka jest dość mocno 
cenzurowana. 
Oczywiście, choć to już inna cenzura i trudno to porównywać. 
Sztuka jest uwarunkowana i te najrozmaitsze warunki spływają 
z różnych stron. Wciąż widzimy dominujące koterie, powią-
zania. W Polsce niestety bardzo daleko zaszliśmy w tę stronę 
i nasza świetna Ustawa o kinematografii, moim zdaniem, dziś 
nie działa dobrze i to naturalne, że musiała się wyczerpać. Śro-
dowisko jest ze sobą tak splątane, że trzeba by znowu jakiegoś 
rewolucyjnego ruchu, by przywrócić bezstronność, świeżość. 
Obecnie decyzje podejmowane kolektywnie, a w istocie anoni-

Krzysztof Zanussi, Andrzej Szenajch  
i Maja Komorowska na planie filmu Cwał 

Stanisław Latałło  
w filmie Iluminacja,  

reż. Krzysztof Zanussi
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która była możliwa w latach 70., dzisiaj do widza nie dociera. 
Eksperymentowałem ze studentami, którzy oglądali scenę dia-
logową, gdzie przeplecione są trzy wątki. Zauważyli tylko jeden. 
Nie byli przygotowani na to, że trzeba uważać na coś jeszcze. 
Dopiero po drugiej projekcji zwrócili na to uwagę. To ozna-
cza, że pewna intensywność przekazu przestaje być możliwa. To 
też tak, jakby ktoś Norwidowi wytykał, że czasem jest przesad-
nie intensywny i kazał mu pisać kantyczki, bo to byłoby łatwe 
w odbiorze. Nastąpił regres. Byliśmy dalej, a teraz musimy się 
cofnąć i opowiadać prościej, bardziej elementarnie. 

Robienie filmów w czasach tylu dystraktorów wydaje się 
zatem sporym wyzwaniem dla twórców kina autorskiego.
Pocieszam się, że rozwój ludzkości nigdy nie był harmonijny, 
tak żeby dało się go przewidzieć, zaplanować. Są w nim różne 
zwroty i może taki jeszcze nastąpi. Przykro byłoby pogodzić 
się z tym, odchodząc od mojego poletka, że Tomasz Mann, 
Dostojewski czy Camus są nieaktualni, bo to za poważna czy 
zbyt trudna literatura. Żyjemy w niezwykłych czasach, które 
uznajemy za zwykłe. Tyle lat bez wojny, kataklizmów, zarazy, 
wybuchu wulkanu, głodu w rozwiniętych krajach jest absolut-
nym novum. Podczas gdy my uważamy, że to się należy. Wobec 
czego i relacja ze sztuką się zmieniła. Nie czuje się teraz deficytu 
marzeń, a przecież sztuka ich dostarcza. Ten deficyt jest niewy-

WYWIAD NUMERU

czuwalny, ponieważ wszystkie podstawowe pragnienia dla wielu 
zostały zaspokojone. Jest w miarę demokratycznie, zamoż-
nie, jesteśmy w miarę wyedukowani, sprawiedliwi, bezpieczni, 
nie strzelają do nas na ulicy. Oczywiście każde z tych twier-
dzeń można podważyć, ale w stosunku do tego, co zna histo-
ria, we wszystkich tych dziedzinach jest dużo lepiej. Tylko nie 
wiemy, czego byśmy chcieli więcej. Poza tym zapominamy, że 
ktoś pozwolił nam na takie wyróżnienie, rodzaj przywileju, ale 
się niecierpliwi. Myślę o setkach milionów ludzi, którym klimat 
nie sprzyja, muszą się gdzieś przenieść, bo ich kontynent stepo-
wieje. Chcą tu przyjechać, bo tu się da żyć, klimat jest umiarko-
wany, przyroda oswojona, kraj pocięty jest liniami komunika-
cyjnymi.

Czy to, o czym pan wspomina, trochę nas nie usypia?
Oczywiście, że usypia. Jako współlokator dziewięciu psów 
patrzę na nie jak na pewien model. Mimo tego, że już od wie-
ków chowane są przez ludzi, zawsze pozostają czujne. Strzygą 
uszami, bo nie ufają temu, że można spać bezpiecznie. Myślę, 
że to jest zdrowe. Natomiast my często chcemy rzeczy, które 
mogą być dla ludzkości szkodliwe, chociaż doraźnie są przy-
jemne. Chcemy bezpieczeństwa, stabilnej pracy, by było ciepło, 
żeby nam nikt nie zagrażał. A tymczasem jakiś element walki 
jest ludziom do życia potrzebny, tak jak wszystkim żywym isto-

tom. Zapominamy o tym. Mam taką anegdotę z ogrodów zoo-
logicznych, gdzie mówiono mi, że drapieżniki chorują i cierpią 
na depresję, kiedy dostają regularne jedzenie. Natomiast gdy 
tygrysom powiesi się je na drzewie, a niedźwiedziom polarnym 
da w bloku lodu, żeby musiały zawalczyć, by dostać się do poży-
wienia, to nie ogarnia ich przygnębienie. To dla mnie metafora 
człowieka, który gdy zarządzi sobie zbyt bezpieczne bytowanie, 
może się zdegenerować i to dla niego jest niebezpieczne. Dla-
tego mówię o deficycie marzeń. Mądre marzenie musi przewi-
dywać wysiłek. Ostatnim takim bastionem jest dla mnie sport, 
gdzie ludzie bezinteresownie podejmują wysiłek mięśni, który 
nie jest potrzebny do przeżycia. On jest niezgodny z naturą. 
Gdyby te stworzenia polowały, nie musiałyby już biegać.

Wiele się pan uczy od swoich psów, w ogóle zwierząt?
Tak, całe życie. Wychowałem się przy koniach, nie byłem nigdy 
bardzo społecznym dzieckiem. Więcej mądrości czasami czer-
pałem od koni niż ludzi. Dlatego też zrobiłem o tym film. Ale 
rzeczywiście ta przybliżona obserwacja, behawiorystyczne spoj-
rzenie na to moje psie stado, daje mi czasem wiele refleksji. 

Wierzy pan, że wrócimy do tradycyjnego modelu kina?
Pan użył chyba nietrafnego czasownika. Bo to nie jest kwestia 
wiary, a pragnienia. Chciałbym, żeby tak było. Nie mam pod-
staw do tego, żeby w to wierzyć. To może się stać albo i nie. 
Wierzę tylko, że to jest jeszcze niewykluczone. Jest wiele rzeczy 
przyrodzonych człowiekowi, o których myślimy, że są przelotne. 
Jak potrzeba metafizyczna, która wydaje się przygasła w warun-
kach bezpieczeństwa. Widać jednak, że żadne społeczeństwo 
w historii nie obyło się na długo bez metafizyki. Straciliśmy ją 
w XIX wieku przez scjentyzm, przekonanie, że świat widzialny 
jest poznawalny, wszelkie zachęty Engelsa i innych materia-
listów, ale widzimy, że to się jednak nie sprawdza. W czło-
wieku jest chęć rozpoznania tajemnicy. To wyraz metafizycznej 
potrzeby, której materializm wcale nie zdołał zagłuszyć.

Choć pęd za dobrami materialnymi jest dziś wyjątkowo 
odczuwalny.
Ale sztuka zawsze powinna mieć aspiracje, iść krok dalej i popa-
trzeć, co nas czeka. Rozwój, w jakim żyjemy w danej chwili, jest 
dalej niemożliwy. Musimy sobie zdać z tego sprawę zawczasu, 
bo inaczej historia nas prześcignie. 

Dużo dowiedzieliśmy się o sobie w trakcie pandemii?
Pytanie, ile chcieliśmy się dowiedzieć. Nie bardzo chcemy to 
robić, bo to jeden z obszarów objętych powszechną niechęcią. 
Ludzie mają pewne bardzo aprioryczne przekonania o wła-
snej naturze i nie chcieliby się dowiadywać, że są one fałszywe. 
Wolimy trzymać się utartych schematów, że jest tak, a nie ina-
czej. Stąd pytanie, do którego wracam, związane z tym, że ludzie 

nie mają pomysłu, o czym marzyć. Że właściwie to, o czym 
by chcieli, im szkodzi. Jak w pewnej anegdocie o menelach, któ-
rzy w czasach sowieckich planowali odczepienie wagonu peł-
nego wódki, po to, by ją sprzedać. Gdy ich zapytano, co zrobią 
z pieniędzmi, odpowiedzieli, że przepiją. Ludzkość postępuje 
trochę podobnie, planuje zamknięty cykl bez zastanowienia, 
co człowiekowi szkodzi, a co pomaga. Dlaczego np. walczy się 
z prekariatem? Oczywiście to dość uciążliwe nie mieć pewności 
zatrudnienia, ale gdy ona jest, to tak jak w tym zoo – regularnie 
karmione niedźwiedzie chorują. Może jednak trzeba cały czas 
czuć dreszcz zagrożenia po to, by się nie zasiedzieć, ale ruszać 
w kierunku ciekawszym niż to, co robiło się dotychczas?

Odwołując się do pana wykształcenia, co z filozofii, a co 
z fizyki było przydatne w robieniu filmów?
Co pomaga, a co przeszkadza, bo jest i tak. Na pewno daje to 
inny odpływ pewnych impulsów, które mamy w sobie. Muszę 
to omijać, żeby zbytnio nie filozofować. Dość nagadam się 
w wywiadach, żeby przypadkiem nie było tego za dużo póź-
niej w filmie. Zdarza mi się czasem pisać dialogi, które raczej 
są dyskursem aniżeli dramaturgią. Powinienem na to bardzo 
uważać. W fizyce może nie czuję tej sprzeczności. Całe życie 
mnie inspiruje, bo zawiera wizję świata niekompletnego. Mate-
ria to wiele, ale nie wszystko. Zatem ciągłe poszukiwanie. Ktoś 
mi powiedział o takiej optymistycznej statystyce, że z dziesięciu 
studentów trzech czegoś chce w życiu, coś by zmieniło, a sied-
miu będzie żyło tak, jak żyje, i nic ich nie będzie obchodziło. 
Z tych trzech prawdopodobnie dwóch należy do twórczej kasty 
entuzjastów, a jeden stanie się fanatykiem. Fanatyzm to antyteza 
entuzjazmu, który wyraża się właśnie w poszukiwaniu. Fanatyk 
to ten, który jest już pewien. To bardzo niebezpieczne w nauce, 
religii, sztuce. We wszystkim. 

Całe życie mnie inspiruje, bo zawiera wizję 
świata niekompletnego. Materia to wiele,  
ale nie wszystko

Andrzej Chyra  
i Jacek Poniedziałek  

w filmie Eter,  
reż. Krzysztof Zanussi 
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Karolina Wajda i Piotr Adamczyk  
w filmie Cwał, reż. Krzysztof Zanussi



MAGAZYN FILMOWY  nr 124-125/grudzień 2021 – styczeń 2022 MAGAZYN FILMOWY  nr 124-125/grudzień 2021 – styczeń 202232

TEMAT NUMERU WALKA O KINOWEGO WIDZA 

33

KONIEC KIN? 
DALECE 

PRZESADZONE 
POGŁOSKI

Dagmara Romanowska

Pogłoski na temat śmierci tradycyjnego 
kina były nie tylko przedwczesne, 

ale i przesadzone. Relacje z widzami 
kształtują się na nowo, ale box office 
przyśpiesza. Branża odważnie stawia 

czoła problemom, a kina tętnią od 
pomysłów. 
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WALKA O KINOWEGO WIDZA 

Apokaliptyczne wizje końca ki-
na… Nie, widzowie chcą oglą-
dać filmy razem i czuć się czę-
ścią wspólnoty. Będzie jak by-

ło, chociaż inaczej” – mówił Neil Peplow, 
dyrektor ds. branży i relacji międzynaro-
dowych w BFI, na canneńskiej konferen-
cji European Audiovisual Observatory pt. 
„From cinema to sofa: is COVID accele-
rating a production shift from theatrical 
to non-theatrical?” („Z kina na sofę: czy 
COVID przyśpiesza zmianę produkcyjną 
z kinowej na niekinową?”). 

Głos Peplowa nie był odosobniony. Ow-
szem, producenci wychodzą poza kino, 
szukają innych kanałów i partnerów, ale 
nikt z biorących udział w dyskusji nie ryso-
wał wizji końca. Większość podkreślała… 
szanse. Zmiany zaczęły się zresztą na długo 
przed pandemią. Według danych zebranych 
przez Gillesa Fontaine’a, dyrektora Depar-
tamentu Informacji Rynkowej w Europej-
skim Obserwatorium Audiowizualnym, już 
w 2015 filmy kinowe stanowiły 12 proc. całej 
produkcji audiowizualnej w Europie. Rok 
2020 przyniósł spadek realizacji i inwesty-
cji w tę część sektora, nawet do 30 proc., 
ale – co podkreślał analityk – dane nie są 
kompletne, dotyczą jednego kraju (Fran-
cji) i nie do końca da się je skonfrontować 
z produkcją telewizyjną i platformową, gdyż 
te nie są wystarczająco transparentne. Na 
oceny zatem za wcześnie.

Więcej pokazuje box office. Nie wrócił 
jeszcze do stanu z 2019 roku, ale jesienne 
miesiące dowodzą, że wbrew trudnościom 
i kolejnej fali koronawirusa, zachowanie 
wstrzemięźliwego optymizmu jest zasad-
ne. Publiczność wraca. 

LICZBY
Dziewczyny z Dubaju w weekend otwarcia 
ściągnęły do kin 278 893 widzów, co da-
je im najlepsze otwarcie polskiego filmu 
i drugie otwarcie w 2021 roku. Produkcję 
w reżyserii Marii Sadowskiej pokonał tylko 
Bond – Nie czas umierać, z 440 360 sprze-
danymi biletami w pierwszy weekend (to 
otwarcie lepsze niż Skyfall – 390 tys., choć 
słabsze od Spectre – ponad 500 tys.). W li-
stopadzie agent 007 przebił barierę 1,5 mln 
widzów. Za nim w drodze na podium 2021 
roku ustawiła się Diuna (943 369 widzów 
do końca listopada). Z polskich produkcji 
granicę 400 tys. pokonały: Furioza, Wesele, 
Teściowie i Small World, a 300 tys. – Pitbull 
oraz To musi być miłość. Na początku listo-
pada barierę 270 tys. przekroczył Czarny 
młyn – obecny na ekranach od 27 sierp-

a kino zaoferuje jedną, ale właściwą, bę-
dzie drogowskazem w gąszczu nieograni-
czonego wyboru. W domu nie ma też tej 
energii, którą czuje się na sali, gdy jeden 
widz zaczyna bić brawo i inni dołączają. 
Nie oznacza to, że nie mamy się zmieniać, 
ale ceńmy i wykorzystujmy to, co mamy”. 

„Kino może pełnić naprawdę wiele ról – 
musimy się zastanowić jakie” – kontynu-
ował. „Pandemia dała nam czas, żeby za-
dać sobie pytania: kim jesteśmy i kim być 
możemy, kto jest naszym widzem, kto mo-
że nim zostać, jak wygląda nasza komu-
nikacja, jakie są nasze mocne i słabe stro-
ny” – dodawał. Do jakich wniosków doszli 
pozostali prelegenci? Skala działań, które 
podjęli – imponuje. 

CASE STUDY: WATERSHED 
W WIELKIEJ BRYTANII
Pandemia zweryfikowała plany, wymu-
siła reorganizację i nowe cele. Madeleine 
Probst, wiceprzewodnicząca rady dyrek-
torów Europa Cinemas, związana z kinem 
Watershed w Bristolu, relacjonowała: „Kina 
zawsze pędzą do przodu, do nowych pro-
jektów. W lockdownie zwolniliśmy, żeby 
przemyśleć, dlaczego tu w ogóle jesteśmy 
i jaką rolę pełnimy w społeczności”. 

Kierownictwo sięgnęło po badania ilo-
ściowe i jakościowe widzów oraz pracow-
ników. Zrezygnowano z budowy nowej 
sali, sytuacja wymusiła redukcję etatów, 
ale jednocześnie otworzyła nowe drzwi 
i rozpoczęła proces poszerzania kompe-
tencji kina, m.in. technologicznych, nie-
zbędnych do organizacji wydarzeń hybry-
dowych. Zapadły też decyzje o wzmocnie-
niu obecności Watershed na obszarach 
pozafilmowych, dotyczących np. działań 
na rzecz klimatu, zrównoważonego roz-
woju, ruchu Black Lives Matter (Bristol był 
jednym z największych portów na szlaku 
handlu niewolnikami). Znacznie bardziej 
niż wcześniej w pracę kina zaangażowano 
lokalnych artystów i partnerów z miasta, 
którzy z kolei przyprowadzili ze sobą no-
wych widzów. „I to na niszowe dramaty, 
jak Utoya, 22 lipca. Zamiast pięciu, mie-
liśmy na seansie kilkadziesiąt, czy nawet 
sto osób” – przywoływała przykład Probst. 

Podjęto też działania dookoła samych fil-
mów. Do harmonogramu wpisano „relaxed 
screenings”, z 25-procentową zajętością sali. 
Zdarzyły się eksperymenty repertuarowe: 
„Zielonego Rycerza. Green Knight zarezer-
wowaliśmy na tydzień, ze względu na jego 
obecność na Amazon Prime. Okazało się, 
że premiera VOD nie powstrzymała wi-

nia, ciągle grany i zamawiany przez szko-
ły. Przed COVID-em widzieliśmy wyższe 
wyniki, ale obecne trudno nazwać rozcza-
rowującymi. 

Globalnie box office też przyśpiesza. Pod 
koniec października firma Gower Street 
Analytics oddała prognozę, według któ-
rej rok powinien zostać zamknięty na po-
ziomie 21,6 mld dolarów. To o 80 proc. 
więcej niż w 2020, choć o 49 proc. mniej 
niż w 2019. Choć eksperci przypominają, 
że 1/3 tych wyników to zasługa Chin [da-
ne za artykułem Patricka Fratera „Global 
Box Office Recovery Is Accelerating”, „Va-
riety”, 26.10.21].

Z kolei analitycy PwC w wakacje, w ra-
porcie „Global Entertainment & Media 
Outlook 2021-2025”, oszacowali, że global-
ny box office do poziomu sprzed pandemii 
(z lekką górką) wróci w 2024 roku, osiąga-
jąc 41,6 mld dolarów, a w 2025 dojdzie aż 
do 43,3 mld dolarów. Jednocześnie rosnąć 
będą – choć już nie tak szybko jak w 2020 
roku – wpływy z sektora streamingu – do 

2025 mają wynieść 94 mld dolarów [dane 
za artykułem Johna Hazeltona: „Global 
box office will return to pre-pandemic le-
vel by 2024, forecasts PwC”, „Screen daily”, 
13.07.21]. 

Czyżby rację mieli ci eksperci i prak-
tycy rynku, którzy od dawna mówią nie 
o niszczeniu kin przez streaming, a raczej 
o poszerzaniu konsumpcji audiowizual-
nej? Nowa mutacja wirusa przypomina, 
że sytuacja jest jeszcze daleka od stabilnej. 
„Liczymy na najlepsze i przygotowujemy 
się na najgorsze” – oznajmił Richard Gel-
fond, prezes sieci Imax, na 5. edycji Wells 
Fargo Virtual TMT Summit. Sean Gamble 
z Cinemark przytakiwał: „Spodziewamy 
się, że w grudniu utrzyma się mocna ten-
dencja. Widzimy duży entuzjazm widzów, 
którzy czekają na nowe premiery” [cyt. za 
artykułem Etana Vlessinga „Imax, Cine-
mark Execs Respond to Omicron Volatili-
ty: We’re Hoping for the Best”, „The Holly-
wood Reporter”, 1.12.21]. Czy biznesmeni 
tylko uspokajali akcjonariuszy?

WYZWANIA
Najważniejsze pytanie dotyczy widzów. 
Co zrobią? Ilu rezygnuje dziś z wyjścia do 
kina z powodu zasad reżimu sanitarnego: 
ich przestrzegania lub braku tego przestrze-
gania? Dla części odbiorców dwie godziny 
w masce to katorga, dla innych – torturą 
jest przesiadywanie obok osób, które ma-
ski zdejmują…

Brytyjskie stowarzyszenie Independent 
Cinema Office przeprowadziło pod koniec 
sierpnia badania wśród właścicieli kin – aż 
81 proc. respondentów przyznało, że naj-
bardziej boi się o odzyskanie zaufania wi-
dzów. Z kolei 89 proc. przyznało, że przez 
najbliższy rok do trzech lat skupi się na po-
większaniu widowni, zwłaszcza tej poniżej 
30. roku życia. Natomiast 56 proc. wśród 
innych wyzwań wymieniło obawy związane 
z dostępnością filmów, a 48 proc. z bezpie-
czeństwem oraz wygodą widzów i obsługi. 

47 proc. badanych prowadziło swoją dzia-
łalność mimo strat, 64 proc. przewidywało 
50-procentowe straty ze sprzedaży biletów, 

a 31 proc. nie było pewnych, jak długo bę-
dzie w stanie w ten sposób funkcjonować. 
Z kolei 24 proc. z kin zdecydowało się na 
redukcję zatrudnienia, a 15 proc. nie otwo-
rzyło się, gdy rząd Wielkiej Brytanii na to 
zezwolił. Aż 59 proc. z respondentów pod-
kreśliło potrzebę wprowadzenia grantów na 
pokrycie kosztów operacyjnych, a 51 proc. 
wyraziło zainteresowanie zmianą podziału 
wpływów z dystrybutorami [dane za arty-
kułem Namana Ramachandrana „Audience 
Confidence Deepest Concern for U.K. Ci-
nemas in Uncertain Post-Pandemic World, 
Survey Finds”, „Variety”, 17.09.21]. 

W poszczególnych krajach procenty mo-
gą się różnić, ale te same pytania zadaje so-
bie cały sektor. „Jesteśmy w środku zmiany 
i potrzebujemy jeszcze kilku normalnych 
miesięcy, żeby wyjście na film nie przy-
pominało wyprawy na wojnę i przestało 
kojarzyć się ze wszystkimi potencjalnymi 
zagrożeniami” – mówiła Katarzyna Siniar-
ska z New Europe Film Sales na Sevilla In-
novation Lab. Warsztaty te odbyły się pod 
auspicjami Europa Cinemas i Kreatywnej 
Europy w listopadzie 2021 w ramach 18. 
Festival de Sevilla. Głównym punktem kil-
kudniowego cyklu dyskusji była odbudowa 
widowni, nie tylko w kontekście pandemii, 
ale i większych zmian w społeczeństwie, 
etyki i zrównoważonego rozwoju, szeroko 
pojętej dostępności oraz inkluzywności. Pa-
nele dostępne są na kanale YouTube Europa 
Cinemas i do nich chcę się odwołać w dal-
szej części artykułu. To kopalnia wiedzy na 
temat dobrych praktyk wprowadzanych 
przez tych, którzy widzów znają najlepiej, 
obcując z nimi na co dzień. W dyskusjach 
udział wzięli też agenci sprzedaży i dystry-
butorzy. Razem można więcej.

NISZCZYCIELSKA 
PANDEMIA CZY 
AKCELERATOR ZMIAN?
„Jeszcze przed COVID-em sytuacja kin 
zaczęła się zmieniać. Pandemia tylko te 
zmiany przyśpieszyła. Już wcześniej mówi-
liśmy o platformach VOD, o trudnościach 
w pozyskiwaniu młodej widowni” – prze-
konywał w Sewilli Javier Pachón z hiszpań-
skiego kina Cineciutat. „Pewnie wielu z was 
w czasie lockdownów słyszało to pytanie: 
skoro ludzie wiedzą już o VOD, to kiedy 
się zamykacie? Tak, to była jedna z lekcji, 
jakie dał wirus, część widzów zaczęła ko-
rzystać z platform. Ale z tego okresu wy-
nieśliśmy więcej” – kontynuował i przypo-
minał o wartościach, które wnoszą kina. – 
„W sieci znajdziesz 100 tys. rekomendacji, Fo
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dzów. Film graliśmy przez miesiąc i stał 
się jednym z naszych największych hitów 
frekwencyjnych. Może więc okna dystry-
bucyjne nie są aż tak wielką sprawą, jak 
sądziliśmy?” – zastanawiała się w Sewilli 
Probst i swoje wystąpienie podsumowała 
słowami: „Chcemy być przestrzenią dla ca-
łej społeczności, miejscem, które jest kura-
torem kultury, rozpoczyna rozmowę i daje 
dla niej przestrzeń, przyciąga i łączy ludzi”.

CASE STUDY: CLUB 
CINEMA
Kino jako wydarzenie i miejsce spotka-
nia – to tematy, które środowisko poru-
szało na długo przed pierwszą informacją 
o wirusie z Wuhan. Pandemia jednak prace 
w tym zakresie zintensyfikowała i urozma-
iciła. O przyszłości kin studyjnych mogą 
zadecydować niewielkie grupy. Inspiru-
jący przykład omówił Simon Blaas z Ci-
nema Middelburg w Holandii. Stworzył 
„klub filmowy”. Nazwa budzi skojarzenia 
z naszymi DKF-ami, ale to inny koncept, 
na pewno inaczej „oprawiony”. 

„Kino ma być nie tylko miejscem pro-
jekcji i sprzedaży biletów” – mówił Blaas. 
Pomysł jest prosty: niewykorzystywana, 
mała sala na tyłach obiektu przeszła kapi-
talny remont i zyskała współczesny, klima-
tyczny wygląd. Poza 16 fotelami i sterowal-
nym światłem, znalazł się tu m.in. barek. 
„Chciałem, żeby widzowie czuli, że są tu 
najważniejsi, a całe doświadczenie nabra-
ło dla nich osobistego charakteru” – kon-
tynuował panelista. 

Repertuar club cinema to nie jest typo-
wy arthouse. Czasem to bardzo niszowe 
produkcje. – „Nasze miasto jest małe, ale 
dzieje się w nim wszystko to, co w dużym. 
Są tu różne grupy zainteresowań. Czasami 
to kilka, kilkanaście osób, ale właśnie je do 
siebie zapraszamy”. I tak grane są filmy, które 
mogą przyciągnąć społeczność queerową, 
historyków. Albo miłośników Barcelony 
lub obserwatorów ptaków. – „W ten spo-
sób zacząłem poznawać wielu nowych lu-
dzi, których angażuję w kształtowanie pro-
gramu Tworzymy cykle, z których każdy 
zyskuje odrębną nazwę, np. Club Rainbow. 
Zorganizowanie takich pokazów wymaga 
więcej czasu, ale wszyscy na tym zyskują. 
W kinie pojawiają się nie tylko nowi wi-
dzowie – starsi zyskali więcej przestrzeni, 
gdyż główna sala może być częściej prze-
znaczana pod duże tytuły. Poza tym w klu-
bie gramy shorty – zamiast reklam”. Salę 
klubową można też wynająć na pokaz czy 
przyjęcie dla grona przyjaciół. Może trochę 

środowisko bardzo przyjazne i sprzyjające 
utrzymaniu dobrych nawyków wypraco-
wanych w ostatnich latach”. 

Czwarta fala przyniosła pewne spowol-
nienie, szkoły wysyłane na kwarantannę 
i zdalne nauczanie siłą rzeczy zaczęły od-
woływać seanse. „Taka sytuacja zapewne 
potrwa, ale dane z pierwszych miesięcy 
tej jesieni pokazują, że w dłuższej per-
spektywie, potrzeba edukacji filmowej 
nie zaginie. Nauczyciele i szkoły czują się 
w tym systemie pewniej – otrzymują pro-
fesjonalne wsparcie ze strony kin i prele-

gentów, materiały dydaktycz-
ne odpowiadające podstawie 
programowej. Wrócą, jeżeli bę-
dą zdrowi, bezpieczni i będą 
mieć taką szansę. Jestem tego 
pewna” – komentuje eduka-
torka. „Powoli wszyscy, w tym 
kina i szkoły, wypracowujemy 
sposoby funkcjonowania w tej 
niesprzyjającej rzeczywistości. 
Wraz z kolejnymi doświadcze-
niami oraz obserwacją tego, co 
się dzieje, te sposoby będą co-
raz bardziej skuteczne. Bo jest 
taka chęć i potrzeba” – podsu-
mowuje.

PRZYSZŁOŚĆ?
Rynek jest pojemny, a widzo-
wie spragnieni filmów i seria-
li, kina i domowego odbioru. 
Nawet jeżeli zdarzają się mniej 
oblegane seanse oraz są pro-
dukcje, które przed pandemią 
poradziłyby sobie znacznie le-
piej, ogólne trendy i przewi-
dywania ekspertów są zwyż-
kowe. Ani kina, ani widzowie 

broni nie złożyli. Wszyscy szukają no-
wych ścieżek – w Sewilli, poza przyto-
czonymi przykładami, mowa była też 
o kinie w roli dystrybutora, z własnym 
katalogiem, o współpracy między agen-
tami sprzedaży – kinami i festiwalami 
(np. w kwestii pozyskiwania tłumaczeń). 
Kolejne pomysły ciągle się rodzą. Tyle 
razy kino miało już umrzeć. Widzowie 
odejść… „To samo mówiono, gdy poja-
wiła się telewizja, VHS, DVD” – konklu-
dował Frédéric Corvez. – „Wszystko to 
na początku budziło lęk. A potem… Je-
stem optymistą. I widzę we Francji małe, 
dynamiczne kina, które radzą sobie bar-
dzo dobrze. Zawsze możemy coś zrobić, 
nawet jeżeli nie zawsze jest to łatwe. Mo-
żemy przynajmniej próbować”.

przypomina to działania krakowskich: Ki-
na Pod Baranami i Kiki, opolskiej Meduzy, 
gorzowskich 60 Krzeseł?

SENIORZY
Dojrzali widzowie są tą grupą, której obec-
ność w kinach w wyniku pandemii najbar-
dziej spadła. „Problemem jest, że publicz-
ność dla naszych filmów to ludzie w wieku 
50-60 lat i więcej. Są to ludzie, którzy naj-
bardziej ucierpieli przez ostatnie 15 mie-
sięcy, a bardzo ich potrzebujemy” – mówił 
w Sewilli Frédéric Corvez z Urban Distri-
bution International. – „Problemem we 
Francji jest to, że oni nie wracają. Wzra-
sta publiczność dla Hollywood, nawet do 
30 proc., dla niezależnych filmów – prze-
ciwnie. Pytanie – czy zabawka się popsu-
ła, czy zdołamy ją naprawić i wrócimy do 
momentu, w którym byliśmy przed CO-
VID-em?”.

Z odpowiedzią przychodzą propozycje 
z Chorwacji i Polski. W ramach finanso-
wanego ze środków publicznych Art-kina 
w Chorwacji, poza działaniami na rzecz 
dzieci i młodzieży (do ich dyspozycji odda-
no nowy budynek), uruchomiono program 
Film Club 54+. Projekt, który przybliżyła 
Slododanka Mišković, wyszedł poza pre-
lekcję i pokaz, wiązał się też z warsztatami 
filmowymi dla dorosłych (niedawno takie 
działanie podjął też festiwal Etiuda&Ani-
ma). „Aktywizacja seniorów zwiększyła 
ich widzialność w społeczeństwie oraz ich 
udział w życiu kina. To z kolei przeniosło 
się na większe zainteresowanie prasy na-
szymi projektami, a to przełożyło się na 
wzrost frekwencji” – opisywała prelegentka. 

W Polsce rozmawiałam o programach dla 
seniorów z Jarosławem Skulskim, kierow-
nikiem kieleckiego kina Fenomen. Opisał 
sytuację: „Akademia Filmowa 60+, którą 
organizuję dla słuchaczy Świętokrzyskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, całkiem sta-
nęła – poza jednym pokazem jesienią 2020 
roku, na który przyszło 10 ze 100 osób po-
siadających karnet. Jesień tego roku to jakaś 
nieśmiała i zauważalna zmiana. W ramach 
Kieleckiego Uniwersytetu Ponad Czasem 
przygotowałem pokaz I znowu zgrzeszyliśmy, 
dobry Boże! Widzów było już 60. Obecni 
są też na zwykłych seansach”. 

NIE TYLKO INTUICJA: 
LICZBY I ANALIZA 
DANYCH
Kina odkrywają siebie na nowo. Na In-
novation Lab używano wprost sformuło-
wań: (re)branding i (re)positioning. Frank 

Przełom maja i czerwca 2021 przyniósł 
diametralną zmianę. „Szkoły były spra-
gnione wyjść. Decyzjom takim sprzyja-
ły też rekomendacje ministerialne za-
chęcające do integracji i pozytywnego 
wzmocnienia uczniów po okresie edukacji 
zdalnej” – komentuje edukatorka. Trend 
ten utrzymał się po wakacjach. „Liczby 
tej jesieni niewiele różnią się od staty-
styk sprzed pandemii. W październiku 
w ramach NHEF odbyło się 517 sean-
sów, w których udział wzięło 37 422 wi-
dzów. W tym roku szkolnym program 

realizowany jest w 100 placówkach w ca-
łej Polsce – 30 z nich dołączyło po raz 
pierwszy” – podaje dane Anna Równy. 
„Po raz szósty ruszył mój autorski pro-
jekt, czyli Świętokrzyska Akademia Fil-
mowa. Wróciła większość z klas, może 
poza VII-VIII, gdzie zdecydowano się na 
pojedyncze seanse” – wtóruje edukatorce 
Jarosław Skulski.

Anna Równy zwraca uwagę na więk-
szą niż przed pandemią elastyczność kin 
i dystrybutorów w organizacji seansów 
edukacyjnych. „Dostosowywane są do 
potrzeb szkół – możliwe są mniejsze niż 
w minionych latach grupy. Dystrybutorzy 
zgadzają się na rozliczenie 50/50, zamiast 
obowiązującego przed pandemią ryczał-
tu” – tłumaczy. – „Wszystko to tworzy 

TEMAT NUMERU

Groot, programer i dyrektor finansowy 
KINA Rotterdam, przywołał przykłady 
firm z różnych branż, które w momencie 
kryzysu również na nowo siebie określi-
ły: Old Spice, niegdyś kojarzony z senio-
rami, Netflix – była wypożyczalnia DVD, 
Instagram, gdzie zdjęcia były kiedyś tylko 
dodatkiem… A skoro biznes, to – mu-
szą być i liczby. Intuicja oraz znajomość 
widzów, w obecnej sytuacji, to dla walki 
o kina za mało. 

Marvin Wiechert z  liczącej 14  kin 
(38 ekranów) berlińskiej sieci Yorck Ki-
nogruppe przybliżył sposoby wykorzysta-
nia nowoczesnych technologii dla wsparcia 
marketingu i programowania kina. Zało-
żenia są takie same jak dla Netflixa: chodzi 
o indywidualizację doświadczenia i system 
rekomendacji, budowanie poczucia, że widz 
przebywa „w swoim kinie”. „Kina nie mają 
dostępu do tak wielu danych jak platformy, 
ale wprowadziliśmy system członkowski, 
dzięki któremu wiemy już całkiem dużo. 
Przy czym widzowie nie traktują tego jak 
coś dziwnego, raczej kojarzą z dobrym ser-
wisem” – dodawał. 

System ma kilka wariantów i połączony 
jest z określonymi korzyściami dla uczest-
ników. Sieć otrzymuje w ten sposób dane 
dotyczące wyborów filmowych, ale i za-
kupów w przestrzeniach kin. Dane te są 
następnie analizowane przez oprogramo-
wanie MOVIO, a wyniki przekładają się na 
„układanie repertuaru oraz newsletterów”. 

KINO NA ABONAMENT: 
CINEVILLE
Dane pozyskiwać można dzięki „abona-
mentom” kinowym. W Polsce znane są 
z multipleksów, jeszcze sprzed pandemii. 
W kinach studyjnych od dawna działają 
karty lojalnościowe. Z Europy ciekawym 
przykładem jest Cineville, o którym na 
Innovation Lab opowiadał Frank Groot. 
Kwota 21 euro miesięcznie daje nieogra-
niczony wstęp do 44 kin. Rozwiązanie na-
stawione jest na kino artystyczne, od nie-
dawna posiada wygodną aplikację. Działa 
od 2008 roku, ale teraz udowodniło, jak 
użyteczne być może. 

„Obecnie Cineville ma ponad 45 tys. 
członków, co przekłada się na 1,2 mln wi-
zyt rocznie – 2,5 biletu na widza miesięcz-
nie” – prezentował dane Groot. – „Bilet 
sprzedany poza abonamentem przyniósłby 
kinu więcej, ale Cineville zapewnia wpływy 
regularne i częstsze. Widzowie wybierają 
trudniejsze tytuły, a także filmy, które obec-
ne są w internecie”. „W czasie lockdownów 

75 proc. abonamentów było nadal opłaca-
nych – jako wsparcie dla nas. (…) Dane po-
zyskane dzięki Cineville wykorzystujemy 
do podejmowania decyzji programowych 
i marketingowych, przygotowywania zin-
dywidualizowanych komunikatów, budowy 
kampanii w mediach społecznościowych. 
Udało się to zrobić dlatego, że podjęliśmy 
współpracę z innymi kinami, w różnych 
częściach kraju. Pojedynczo byłoby to nie-
możliwe” – przyznał Frank Groot. 

DWA MILIONY EURO  
NA INNOWACJE 
DLA KIN
Lockdowny mocno nadszarp-
nęły kinowe budżety, ale dla 
tych, którzy mają pomysły na 
innowacje z pomocą przycho-
dzą Europa Cinemas i Kreatyw-
na Europa (program MEDIA). 
Już po raz drugi ruszył program 
„Collaborate to Innovate”. Pro-
jekt skupia się na kinie euro-
pejskim, innowacji, współpracy 
oraz zrównoważonym rozwoju 
(rozumianym zarówno jako od-
powiedzialność za środowisko, 
ale i naprawa długoterminowych 
strategii modeli biznesowych, do 
wdrażania w sieci i poza nią). 
Rok temu program miał budżet 
wynoszący milion euro. Wspar-
cie uzyskało 15 projektów anga-
żujących 114 kin z 13 krajów. 
W tym roku kina będą mogły 
ubiegać się o dofinansowanie 
z puli 2 mln euro. Nabór trwa 
do końca stycznia 2022. 

POLSKA – DZIECI 
I MŁODZIEŻ (EDUKACJA 
FILMOWA)
Lepsze niż się spodziewano wieści doty-
czące aktywizacji widzów i ich zaintere-
sowania kinem docierają też z Polski. Jed-
nym z najbardziej pozytywnych przykła-
dów jest edukacja filmowa, która również 
mocno ucierpiała wskutek lockdownów 
i zdalnego nauczania. „Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej (NHEF) przygotowały 
wersję edukacji online, bazującą na wzor-
cach stacjonarnych. Były szkoły, które z tej 
opcji korzystały, często dzięki pośrednictwu 
i zaangażowaniu kin, do których wcześniej 
wysyłały swoją młodzież. Nie były to jed-
nak liczby dorównujące tym sprzed pande-
mii” – przybliża Anna Równy, metodyczka 
i trenerka edukacji filmowej. Fo
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W tym roku mija 10. 
rocznica tragicznej 
śmierci działaczki sto-
warzyszenia walczą-

cego o prawa lokatorów reprywaty-
zowanych warszawskich kamienic. 
Czy dekadę temu znana ci była 
sprawa Jolanty Brzeskiej?
Wtedy jeszcze nie znałem tej sprawy. 
Dowiedziałem się o niej trochę później. 
Byłem w okolicach ulicy Targowej w War-
szawie, kiedy na jednym z budynków 
zobaczyłem graffiti z napisem: „Wszyst-
kich nas nie spalicie. Pamięci Jolanty 
Brzeskiej”. Ten obraz mocno wbił się 
w moją głowę. Wtedy po raz pierwszy 
zacząłem szukać informacji na ten temat. 
Sam projekt filmu trafił do mnie jeszcze 
później – dopiero w roku 2018. Autor sce-
nariusza, Jacek Matecki, zaproponował 
spotkanie i współpracę. Od razu się zgo-
dziłem. Od tamtego momentu zaczęliśmy 
pracować nad dokumentacją i przyglądać 
się sprawie z każdej możliwej strony. 

Jak wyglądał wasz research?
Kluczowy był tu udział Jarosława Tala-
chy, wydawcy książki „Wszystkich nas nie 
spalicie” Piotra Ciszewskiego i Roberta 
Nowaka. To właśnie on zachęcił Jacka do 
napisania scenariusza na ten temat i skon-
taktował nas z ludźmi z Warszawskiego 
Stowarzyszenia Lokatorów. Nieoceniona 
była przy tym pomoc Magdy Brzeskiej, 
córki świętej pamięci Jolanty, która szcze-
gółowo opowiedziała nam o tych wyda-
rzeniach. Proceder trwał od 2006 roku, 
kiedy do mieszkania jej mamy weszli 
obcy ludzie, rozsiedli się w fotelach i uda-
wali, że są u siebie. Potem pojawiły się 
naciski, zastraszanie. Nękanie trwało kilka 
lat. Podobne historie połamały psychicz-
nie wielu ludzi. Jolanta Brzeska nie pod-
dała się i stawiała opór. Jak wiemy, zapła-
ciła za to najwyższą cenę. Ale wielu ludzi 
zostało pozbawionych zdrowia, środków 
do życia, godności. Można powiedzieć, że 
byli zabijani na raty. Kiedyś Magda zwró-
ciła mi uwagę, że dramat jej mamy docze-
kał się przynajmniej nagłośnienia medial-
nego. Ale poza Brzeskimi reprywatyzacja 
dotknęła 50 tys. ludzi – rodzin z małymi 
dzieci, osób starszych. Ich dramaty nie są 
publicznie znane i wszyscy ci ludzie cze-
kają na ten głos.

Czy opowiedzieli ci swoje historie?
Tak, to były straszne opowieści. Przy-
chodził nowy właściciel kamienicy 
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LOKATORKA

i pod pretekstem remontu zrywał dach, 
demontował zimą okna na klatkach 
schodowych albo odcinał im wodę, 
prąd, gaz. Później podnosił czynsz o 700 
procent. Opornych łamały też kilkumie-
sięczne, hałaśliwe remonty w sąsiednich 
lokalach, albo nasyłanie osiłków, którzy 
palili na podwórkach opony. Ludzie byli 
bezlitośnie usuwani ze swoich miesz-
kań. Nie mieli żadnych praw. W filmie 
padają słowa: „Pani jest tylko lokatorką”. 
Bo lokator komunalny był traktowany 
jak zbędny mebel, ludzki drugi sort. 
Trudno to sobie wszystko wyobrazić. 

A czy wiesz, jak wygląda sytuacja 
tych ludzi dzisiaj? 
Powstały liczne stowarzyszenia i ruchy 
obywatelskie, które walczą o prawa 
lokatorów w wielu miastach. Bo pamię-
tajmy, że problem reprywatyzacji doty-
czy nie tylko Warszawy, ale całego 
kraju. Z drugiej strony, nie zmienia to 
faktu, że mają oni poczucie głębokiej 
niesprawiedliwości i wykluczenia. Nikt 
w porę nie dostrzegł albo nie chciał 
dostrzec ich dramatu. Lekceważono go 
wtedy i niewiele zmienia się teraz. Trwa 
taka polityka na przeczekanie.

Jeśli dobrze rozumiem, zależało ci 
na filmie z misją?
Naszym obowiązkiem – jako twórców – 
jest zwracanie uwagi na tych, nad któ-
rymi nikt inny się nie pochylił. Nale-
żało opisać dramaty ludzi, których w tej 
sprawie zawiodły instytucje i służby 
państwa. Staramy się zawalczyć o uwagę 
dla nich, o społeczną empatię oraz 
pokazać skalę problemu, który przecież 
wciąż jeszcze trwa. Sam fakt, że sprawa 
Jolanty Brzeskiej pozostaje po 10 latach 
bez rozwiązania jest znamienny. To, że 
mimo zaangażowania znaczących sił nie 
dało się tej śmierci wyjaśnić, a odpowie-
dzialnych za nią pociągnąć do odpowie-
dzialności, mówi bardzo wiele o kon-
dycji naszego państwa, a może wręcz 
o jego niedowładzie. 

Wydaje ci się, że kino społecznie 
zaangażowane jest teraz w Polsce 
potrzebne?
Tak, zwłaszcza teraz. Bo mam poczu-
cie, że jako społeczeństwo zatraciliśmy 
empatię i wrażliwość na drugiego czło-
wieka, rozwarstwiliśmy się, podzieli-
liśmy. Każdy teraz skupia się na sobie. 
Coraz mniej jest w nas chęci, siły czy 

odwagi, żeby dojrzeć w drugim czło-
wieku bliźniego, a nie konkurenta do 
jakichś dóbr. To przykre, bo sukces 
ostatnich 30 lat naszego kraju wyrósł na 
haśle solidarności. Gdzie ta społeczna 
solidarność, która kiedyś jednoczyła 
miliony ludzi, została dzisiaj? Uleciała 
z dymem, została przehandlowana. 
Myślę, że warto, aby również filmowcy 
o tym przypominali. O tym, że ego-
izm nie jest drogą. Kapitalizm promuje 
pewne postawy: „walcz o swoje”, „bierz, 
co ci się należy”. Ale nie zapominajmy, 
że wśród nas są też ci, którzy potrzebują 
pomocy. I że wszyscy jesteśmy Polską.

Prognozy w tym temacie to wróżenie 
z fusów, ale czy myślisz, że sprawa 
Jolanty Brzeskiej ma kiedykolwiek 
szansę doczekać się wyjaśnienia?
Głęboko wierzę, że sprawiedliwość 
i prawda zatriumfują. Może to naiwne, 

ale bez nadziei trudno żyć. Tak samo 
wierzę, że nasz film będzie w stanie 
poruszyć sumienia. Jako filmowcy nie 
wchodzimy w kompetencję służb, nie 
jesteśmy w stanie ich zastąpić. Możemy 
jednak zadawać niewygodne pytania. 
Czy tajemnica śmierci Jolanty Brzeskiej 
to kwestia czyjegoś interesu? Czy stoi 
za tym sieć mglistych powiązań, ukła-
dów, przemilczeń i przekłamań? Czy 
służby faktycznie nie mogą sobie z tym 
poradzić, czy może brakuje dobrej 
woli? Czy w ogóle komuś jeszcze zależy, 
żeby znaleźć odpowiedzi? I co to o nas 
mówi? Możemy tylko mieć nadzieję, 
że społeczna presja będzie narastać 
i ktoś w końcu poczuje się wywołany 
do tablicy. Albo że politycy podejmą się 
uregulowania tego problemu w sposób 
zdecydowany.

Rozmawiał Mateusz Demski
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Sławomira Łozińska  
w filmie Lokatorka,  
reż. Michał Otłowski

WSZYSCY 
JESTEŚMY 
POLSKĄ
Rozmowa z Michałem 
Otłowskim, reżyserem filmu 
Lokatorka

Marcin Czarnik i Jan Frycz  
w filmie Lokatorka,  

reż. Michał Otłowski
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R eżyseria to czę-
sto droga, którą na 
różnych etapach 
swoich karier decy-

dują się podążać aktorzy. Co 
prawda masz doświadcze-
nie w reżyserii wyniesione 
z teatru, ale z wykształce-
nia jesteś właśnie aktorem 
i głównie znaliśmy cię z tej 
strony. Dlaczego postanowi-
łeś stanąć po drugiej stronie 
kamery?
Robienie filmów to moje marze-
nie od 14. roku życia. Pamiętam 
dokładnie moment, kiedy ta 
chęć się we mnie narodziła i od 
tamtego czasu nieustannie mia-
łem to w głowie. W wieku 15 lat 
napisałem pierwszy scenariusz, 
który postanowiłem wysłać do 
Hollywood. Kiedyś na ostat-
niej stronie miesięcznika „Film” 
podawane były adresy gwiazd. 
Cztery zdjęcia, zazwyczaj po 
dwóch reżyserów oraz aktorów. 
I jakoś dziwnie się składało, 
że wszyscy mieszkali w tym 
samym miejscu. (śmiech) Znala-
złem w Kaliszu, skąd pochodzę, 
jedynego Brytyjczyka, który 
miał dziewczynę Polkę, opo-
wiedziałem im o moim pomy-
śle i poprosiłem, żeby przetłu-
maczyli mi scenariusz. Byli tak 
zaskoczeni moim zaangażowaniem, że 
zrobili to za darmo. Wysłałem tekst na 
wskazany adres. Do dzisiaj czekam na 
odpowiedź. (śmiech)

Co było dalej? 
To był rok 1994, kiedy premiery w kinie 
miały Pulp Fiction Quentina Tarantino 
i Okruchy dnia Jamesa Ivory’ego. Zupeł-

dzo nie mam na razie o czym. Zasugero-
wano mi, żebym spróbował za jakiś czas. 
Stwierdziłem jednak, że będę zdawał na 
Wydział Aktorski, na który egzaminy 
były miesiąc później. Dostałem się i na 
tyle mi się spodobało, że postanowiłem 
się tym zająć. Po szkole temat reżyserii 
wrócił. Za drugim razem, kiedy miałem 
już projekt na „trzydziestkę”, dostałem 
się do Szkoły Wajdy. Wcześniej nakręci-
liśmy Non sono pronto, z którym byłem 
w Gdyni w Konkursie Kina Niezależnego 
w 2010 roku (obraz ten zdobył wów-
czas wyróżnienie – przyp. red.). Będąc 

w teatrze w Kaliszu, zro-
biłem również krótki film 
Śmierć w teatrze.

Pomysł na debiutancki 
Biały potok też chyba 
pojawił się nieco wcze-
śniej?
Ta sytuacja jest wzięta 
z życia, po prosu ją obser-
wowałem. Zbiegło się to 
jeszcze z jedną ważną rze-
czą, jaką było ogłoszenie 
przez PISF programu na 
mikrobudżety. Zadzwonił 
do mnie Tomek Walesiak, 
z którym współpracowa-
łem w Opolu przy spektaklu, 
i stwierdził, że ta historyjka, 
którą mu kiedyś opowiada-
łem, dobrze by się do tego 
nadawała. Okazało się, że 
rzeczywiście – dwie loka-
cje, raptem kilku bohate-
rów. Napisaliśmy wspólnie 
scenariusz w dwa miesiące. 
Szybko, co wynikało z dużej 
chęci zrobienia filmu i myśli, 
że zaraz będę miał 40 lat. 
Wiem, że w Polsce można 
bardzo późno debiutować 
i cały czas być młodym fil-
mowcem, ale bez przesady.

Pierwszy sukces, jakim 
była Nagroda Publiczności 

na tegorocznym koszalińskim festi-
walu „Młodzi i Film”, już za wami. To 
było duże przeżycie dla debiutanta?
Kiedy jedzie się na festiwal z filmem 
i tam jeszcze jest konkurs, zwykle liczy 
się na jakąś nagrodę. Wszyscy wiedzą, 
że w takiej sytuacji organizatorzy zawsze 
dzwonią dzień wcześniej. Do nas nikt 
nie zadzwonił. (śmiech) Trochę to było 
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smutne. Po czym okazało się, że o nagro-
dzie poinformowano Marcina Dorociń-
skiego, który mi tej wiadomości nie prze-
kazał, bo myślał, że już wiem. Dostałem 
zatem telefon w połowie drogi do domu 
i… wracaliśmy do Koszalina. To było 
bardzo miłe zaskoczenie.

Czy jako aktora nie kusiło cię, 
by obok reżyserii wcielić się w jedną 
z dwóch męskich ról, które osta-
tecznie zagrali Marcin Dorociński 
i Dobromir Dymecki?
Myślę, że teraz nie mam jeszcze takiego 
doświadczenia i pewności. Jak będzie 
szansa, to kiedyś tak zrobię, ale póki co, 
wolałem się skupić na reżyserii. Zwłasz-
cza że nie mieliśmy takiego komfortu jak 
np. Woody Allen, który – jak czytałem – 
obok kilkudziesięciu dni zdjęciowych 
z każdym aktorem, ma zakontraktowane 
14 dni dokrętek. U nas takiej opcji w zasa-
dzie w ogóle nie było. Mieliśmy mało dni 
zdjęciowych, kręciliśmy sporo w nocy. 
Gdybym jeszcze miał grać, to już by było 
za dużo. Natomiast jeśli miałbym wystąpić 
w którejś z ról, to chyba wolałbym postać 
Bartka, którą zagrał Dobromir Dymecki. 
Łatwiej mi się odnaleźć w rolach bardziej 
neurotycznych, ale myślę też, że streso-
wałoby mnie granie z Marcinem Doro-
cińskim, jednocześnie reżyserując. Nie 
znaliśmy się na tyle, żeby prowadzić to 
na dużym luzie, tak jak udało nam się to 
w układzie aktor – reżyser.

Dlaczego zatem oni?
Dobromir był z nami od początku. 
W zasadzie już od momentu, kiedy 
miałem w głowie ten pomysł. Marcin 
pojawił się trochę później. Wiedziałem, 
że chcę, by ten bohater był facetem, któ-
remu wierzysz, że jest w stanie utrzy-
mać rodzinę, zadbać o nią, że podej-
muje dobre decyzje, jest konkretny, 
przystojny. To taki gość, o którego 
można być zazdrosnym. Zastanawiałem 
się nad kandydaturami i kiedy posze-
dłem na spotkanie z komisją PISF-u, 
Kinga Dębska zasugerowała, żeby tę 
rolę zagrał Marcin. Uznałem, że to 
dobry pomysł i zostałem z tą myślą. 

Z kolei w postać kobiecą, obok Julii 
Wyszyńskiej, wciela się twoja żona 
Agnieszka Dulęba-Kasza. Trudno 
robi się film z żoną o małżeńskich 
nieporozumieniach?
Nie, trudniej jest rozmawiać samotnie 
z nią na ten temat w kuchni. (śmiech) 
Zrobienie filmu jest oczyszczające. Dla 
mnie Biały potok był w jakimś stopniu 
właśnie taki, ponieważ lubię sobie pisać 
w głowie scenariusze. Pod tym wzglę-
dem jestem typowym Polakiem, bo te 
scenariusze są z reguły negatywne. Sta-
ram się z tym walczyć i ten film również 
był próbą przyjrzenia się z boku sytu-
acji, która niewątpliwie się w moim życiu 
wielokrotnie wydarzyła. Mam na myśli 
zazdrość i mniej lub bardziej abstrakcyjne 

jej konsekwencje. Zawsze jednak jakoś się 
udawało. 

Wielu reżyserów przekonuje, że 
komedia jest gatunkiem trudnym. 
Podzielasz to zdanie?
Myślę, że zarówno komedia, jak i dra-
mat są trudne w podobnej mierze. Uwa-
żam się za osobę, która ma specyficzne 
poczucie humoru. Nie przepadam za pol-
skimi komediami próbującymi naślado-
wać amerykańskie filmy. Wydaje mi się, 
że równie trudno zrobić dobrą kome-
dią, co dobry dramat. Kiedy obserwuję 
polskie kino, to faktycznie jest ono bliż-
sze opowiadania historii dramatycznych. 
Co pewnie jest związane z tradycją pol-
skiej szkoły filmowej, czy tego, czego się 
uczymy w szkołach filmowych. Kome-
dia zawsze plasuje się na drugim miejscu 
i uznawana jest za gorszy gatunek, prze-
znaczony dla mniej wymagającego widza. 
Uważam, że to nieuczciwe. Pisząc scena-
riusz, bardzo mocno zwracaliśmy uwagę, 
że chcemy go kierować do inteligent-
nego widza, który wie, z czego i kiedy się 
śmieje. Mam jednak wrażenie, że obec-
nie powstaje coraz więcej filmów środka, 
które są wartościowymi historiami oby-
czajowymi, a nie tylko opowieściami 
o miłości w korporacji, gdzie ostatnia 
scena rozgrywa się w sztucznym śniegu 
pod wielką choinką w centrum miasta. 

Rozmawiał Kuba Armata

nie różne dzieła, które wywarły na mnie 
ogromny wpływ. Jako młody chłopak 
nie mogłem przestać myśleć o kinie. 
Zaraz po szkole średniej, nie mając 
żadnego doświadczenia, zdawałem do 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Na egzami-
nie wstępnym powiedziano mi, że widać 
u mnie ogromną chęć, ale jednocześnie 
duży brak doświadczenia życiowego. 
Chcę o czymś opowiadać, lecz za bar-

SCENY Z ŻYCIA 
MAŁŻEŃSKIEGO
Rozmowa z Michałem Grzybowskim, 
reżyserem filmu Biały potok
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Michał Grzybowski

Julia Wyszyńska, Dobromir Dymecki,  
Marcin Dorociński i Agnieszka Dulęba-Kasza  
w filmie Biały potok, reż. Michał Grzybowski
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POLSKIE PREMIERY 

D laczego W powro-
cie do tamtych dni 
postanowiłeś zająć 
się historią swojego 

dzieciństwa i problemem uza-
leżnienia od alkoholizmu?
W 2009 roku byłem na tera-
pii grupowej. Trafiłem na nią, 
bo uznałem, że w wieku 30 lat 
muszę popracować w końcu nad 
swoją głową. Nie miałem pracy, 
więc uznałem, że skoro jestem 
filmowcem i sam w dzieciństwie 
przeżyłem traumę – miałem ojca 
alkoholika – to dlaczego mam 
o tym nie opowiedzieć w filmie? 
Na początku miał on być roz-
liczeniowy, ale gdy pokazałem 
pierwszą wersję scenariusza mojej 
ówczesnej dziewczynie, to uzna-
łem, że to będzie rodzaj recepty – 
wspomnień z każdego dnia 
pamiętanego z dzieciństwa. 

Jak wyglądała praca nad scenariu-
szem? 
Napisałem go w kilka dni. Miał 180 
stron. Gdy go komuś pokazywałem, to 
mówiono, że jest poruszający, ale nie 
wiedziałem, co miałbym z niego wyciąć, 
a co zostawić. Kiedy scenariusz dostał 
nagrodę w konkursie Script Pro, byłem 
w Szkole Wajdy, przymierzałem się do 
niego, ale cały czas czegoś mi brako-
wało. I dopiero, jak zacząłem forma-
tować tekst do realnej długości filmu, 
czyli początkowo były to dwie godziny, 
teraz jest ponad półtorej, to historia 
nabrała sensu i z mojej opowieści – 
Konrada – przekształciła się w historię 
ekranowego Tomka.

Film kręcisz w miejscach, w których 
się wychowałeś, czyli w dzielnicy 
Szczepin we Wrocławiu. 
Koledzy z dzieciństwa namawiali 
mnie, żebym stworzył film o naszym 
podwórku. Bohaterowie mieszkają 
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POWRÓT DO TAMTYCH DNI

dokładnie w takim samym bloku, 
w jakim się wychowałem. Specjalnie 
ustawiliśmy identycznie meble, nie-
które elementy scenografii pożyczyłem 
od mojej matki. Kręciliśmy na moim 
podwórku i w okolicy. Zrobiłem to po 
to, aby przeżyć tę historię jeszcze raz 
i nie mieć wymówki, że nie mogę się 
pogodzić z tamtymi dniami. 

Czy to była dla ciebie forma terapii? 
Dlaczego realizacja filmu była tak 
istotna?
Mój obraz jest wstępem do terapii. 
Mam nadzieję, że innym też otwo-
rzy głowy. Nigdy nie widziałem filmu 
opowiedzianego z perspektywy syna 
alkoholika. Są Kochankowie mojej 
mamy Radosława Piwowarskiego, ale 
tam główną postacią jest kobieta – 
matka, która imprezuje. U mnie boha-
terem jest Tomek, który mieszka sam 
z matką, bo jego ojciec Alek wyjechał 
do USA za pieniędzmi. Niespodzie-
wanie mężczyzna pojawia się w domu 
z prezentami, ale nie wyjaśnia powodu 

Wydaje się, że ojciec zajmie miejsce 
głowy rodziny, a tu okazuje się wręcz 
przeciwnie. A przecież nastolatek chce 
imprezować i się bawić, mieć dziewczynę 
i normalne życie. 

Akcja filmu rozgrywa się w latach 
90. Czy trudno było odtworzyć tamte 
realia?
Na początku chciałem, aby wszystko 
było dosłowne, czyli pokazać Gwiezdne 
wojny, Komando, klocki Lego, ale 
jak się okazało, że nie mamy do tego 
praw, to uruchomiłem wyobraź-
nię i wystarczyło, że któryś z bohate-
rów mówi nazwę np. zespołu Depeche 
Mode i wszystko jest jasne. W filmie 
wystarczy hasło-wabik, które pobudza 
wyobraźnię widza. 

W głównej roli obsadziłeś debiutu-
jącego na dużym ekranie Teodora 
Koziara. Jak go znalazłeś?
Podczas castingów, kiedy poszukiwali-
śmy nastolatka. Teodor jest inny niż ja 

stwo, ma ogromny talent, duże spek-
trum emocji do pokazania. Jeśli chodzi 
o Weronikę, to od początku znala-
zła kontakt z Teodorem i też czułem, 
że rozumie mnie i całą sytuację, którą 
ukazujemy w filmie. 

Czy uważasz, że twój film może zmie-
niać rzeczywistość i wpływać na 
odbiorców?
Chciałbym, aby ten obraz był odbie-
rany jako opowieść obyczajowa. Pozor-
nie wszystko jest w porządku, a tak 
naprawdę we wnętrzu mieszkania dzieje 
się ludzka tragedia. Dla mnie to zakoń-
czenie prywatnego tematu, ale liczę, 
że pomogę też innym widzom, którzy 
dostrzegą wartość życia i podejmą nieła-
twe decyzje związane z walką z chorobą 
alkoholową lub wsparciem współuza-
leżnionych, których w naszym kraju jest 
wielu. 

Rozmawiał  
Marcin Radomski
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swojego powrotu. Alek 
walczy z silnym uzależ-
nieniem od alkoholu, co 
stopniowo niszczy rodzinę 
Tomka oraz jego dzieciń-
stwo. Chłopiec musi bardzo 
szybko dorosnąć i zmierzyć 
się z rzeczywistością, która 
nie powinna być udziałem 
żadnego dziecka. Przedsta-
wiam losy chłopca uwikła-
nego w domowy koszmar.

Powrót do tamtych dni 
balansuje na granicy róż-
nych gatunków i konwen-
cji.
Kino gatunkowe jest mi 
bliskie, ale kiedy praco-
wałem nad moim filmem, 
to myślałem o Lśnieniu, 
gdzie Jack Torrens, jedna 

z głównych postaci, jest alkoholikiem. 
Nigdy nikomu nie zrobił krzywdy, ale 
mógłby w każdej chwili użyć siły. Dru-
gim filmem był Obcy, w którym nastę-
puje połączenie gatunków, na początku 
mamy science fiction, a potem horror. 
Podobnie jest w Powrocie do tam-
tych dni. Jeśli widzowie wejdą w pełen 
humoru świat lat 90., poczują klimat 
z Cudownych lat, rzeczywistość kloc-
ków lego, wypożyczalni kaset wideo, 
umawiania się na komputer, to będzie 
połowa sukcesu, a jeśli uwierzą w drugą 
część – tragiczną sytuację młodego 
bohatera i jego matki, którym dzieje się 
krzywda, to poczuję się spełniony. Ale 
taki odbiór pojawił się już po pokazach 
w Gdyni. Bardzo mnie to cieszy. 

Twój film jest również połączeniem 
coming-of-age’u i dramatu psycholo-
gicznego.
Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. To 
film o dorastaniu. Główny bohater, 
trzynastolatek, musi radzić sobie sam, 
a dodatkowo zajmować się domem. 

w dzieciństwie, jest introwertycznym 
chłopcem, a ja od najmłodszych lat tań-
czyłem, śpiewałem, wygłupiałem się. 
Wydał się jednak bardzo wiarygodny 
i czuło się do niego sympatię. Uznałem, 
że dodam mu dwóch ekstrawertycz-
nych kolegów. Koziar nie miał kontaktu 
z alkoholikami, ma mądrych rodziców, 
którzy wytłumaczyli mu sytuację przed-
stawioną w filmie, dodatkowo poma-
gała nam pani psycholog. On jest bardzo 
inteligentny, cały czas mnie obserwował 
i momentami nawet naśladował zacho-
wania. 

Jego rodziców grają Weronika Książ-
kiewicz i Maciej Stuhr. Jak ich skom-
pletowałeś? Przyznam, że Stuhr w tej 
roli jest niesamowity, chociaż wcze-
śniej nie kojarzył się z takimi posta-
ciami. 
Dla mnie wybór Maćka był oczywi-
sty, bo jest bardzo podobny – szczegól-
nie z charakterystycznym wąsem – do 
mojego ojca. Wierzę w jego aktor-

FILMOWA TERAPIA
Rozmowa z Konradem Aksinowiczem, reżyserem filmu 
Powrót do tamtych dni

Weronika Książkiewicz,  
Teodor Koziar 
 i Maciej Stuhr w filmie 
Powrót do tamtych dni,  
reż. Konrad Aksinowicz

Konrad Aksinowicz
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POLSKIE PREMIERY 

W grudniu 1970 roku 
władze wprowadzają 
podwyżki żywności. 
W stoczniach 

Trójmiasta wybucha strajk. Płonie 
Komitet Wojewódzki partii, wojsko 
i milicja zaczynają strzelać do pro-
testujących. Pochodzi pan z Gdyni, 
teraz zrobił pan o tym film. Zasta-
nawiam się, czy tamte wydarze-
nia były obecne w pana rodzinnym 
domu? 
Szczerze mówiąc, moje dzieciństwo 
nie kręciło się wokół spraw, o których 
opowiadam w filmie. Urodziłem się 
w Gdyni, ale szybko przeprowadziliśmy 
się do Grudziądza. Jedyny punkt styczny 
jest taki, że rodzice pracowali w stoczni 
i znali to środowisko. Sam natomiast 
PRL pamiętam jak przez mgłę. Podob-
nie jak w Zwyczajnym kraju, tak i tym 
filmem, odkrywam i uczę się historii. 
Próbuję ją dla siebie zbadać i zrozumieć, 
dlaczego nasz kraj jest taki, jaki jest. To, 
kim jesteśmy dzisiaj, wynika z tego, skąd 
przyszliśmy.

A więc jest to rodzaj ostrzeżenia – na 
teraz, na przyszłość.
Bierze się to z potrzeby opowiedze-
nia o historii w sposób inny, niż to się 
zazwyczaj robi. Nie staram się niczego 
udowodnić. Nikogo nie odbrązawiam, 
ani nie gloryfikuję. Na historię patrzę 
za to przez pewien współczesny filtr. 
W 1970 fascynował mnie temat braku 
chęci rozmowy władzy ze społeczeń-
stwem. A jest to dziś problem czy-
telny nie tylko u nas, ale też za granicą, 
o czym przekonałem się, podróżując po 
świecie z tym filmem. Kwestia jest, nie-
stety, uniwersalna. Nie dotyczy konkret-
nej partii, konkretnego kraju. Politycy, 
kiedy już zdobywają upragnione poli-
tyczne trofea, często gubią się w zadu-
faniu i zapominają o nas. A kiedy lud 
zaczyna upominać się o swoje, władza 
odpowiada argumentem siły.

Kiedyś mówił pan w wywiadzie, że 
nie chciał pan zrobić filmu historycz-
nego. Tylko taki, w którym widać 
byłoby analogie ze współczesnością.
Robert Sowa – animator oraz Anna 
Gawlita – producentka przekonali 
mnie, że wydarzenia grudnia 1970 roku 
i strajki spowodowane podwyżkami cen 
miały co prawda charakter lokalny, ale 
pewne mechanizmy są takie same, nieza-

ców jestem chyba jedyną osobą, która 
po nie sięgnęła. Nie wiem, z czego to 
wynika. Być może była to zbyt żmudna 
robota. W sumie 16 godzin materiału. 
A tu trzeba działać jak archeolog – 
dokumentalista musi przerzucić tony 
piasku, żeby odnaleźć diament.

No i znalazł pan zapis rozmów poli-
tyków i wojskowych, które odbywały 
się w gabinecie MSW, gdzie podjęto 
decyzję o użyciu broni na Wybrzeżu. 
Zazwyczaj grudzień 1970 oglądamy 
przez pryzmat protestujących albo 
ofiarę Janka Wiśniewskiego. U pana 
bohaterami są natomiast Czesław 
Kiszczak, Kazimierz Świtała, Tade-
usz Pietrzak. To chyba nowe spoj-
rzenie?
Nie powstał w Polsce film, który poka-
zywałby te wydarzenia z perspektywy 
oprawców. Oczywiście trzeba opowiadać 
o ludziach, których dotknęła niesprawie-
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dliwość. To jest logiczne, ale dla mnie 
równie, a może nawet bardziej interesu-
jąca, jest druga strona. Kiedy wchodzę 
w jakieś miejsce z kamerą – czy to szpi-
tal, czy urząd stanu cywilnego – próbuję 
spojrzeć na sytuację inaczej. Z przeciw-
nej strony. Na tym polega praca i zadanie 
dokumentalisty – musi pokazywać świat 
z miejsca, w którym sam się wcześniej 
nie znalazł.

Czy przysłuchując się tym nagra-
niom, coś pana szczególnie zasko-
czyło?
Dwie rzeczy. Pierwsza – banalizowa-
nie zła przez rozmówców. W którymś 
momencie jeden z nich pyta przez tele-
fon: „Czy były trupy?”. Nie ma roz-
mowy o tym, czy były ofiary, albo czy 
ktoś został poszkodowany. To poka-
zuje dystans do protestujących, któ-
rzy stanowili przecież istotną część 
społeczeństwa. Natomiast na drugim 
biegunie były rozmowy, które w spo-
sób zaskakujący pokazywały ludzką 
twarz oprawców. Oni też się bali, mieli 
dylematy, czuli, że wysłanie czołgów 
będzie potęgowało agresję. Wiedzieli, 
jaka jest stawka. Zburzyło mi to obraz, 
który zwykle pokazuje, że komuni-

styczni politycy u władzy byli wyłącznie 
perfidnymi zbrodniarzami i bestiami. 
Wcale tak nie było. Poza tym, agresja 
była obustronna. Podczas dokumenta-
cji odkryłem, że stoczniowcy rozrywali 
milicjantów na strzępy, jednego zabili, 
rzucali koktajlami Mołotowa z pełną 
świadomością, że ktoś może zginąć. Ten 
obraz nie jest czarno-biały, ma wiele 
odcieni szarości. Trzeba tylko zmrużyć 
oczy i przyjrzeć się wyraźniej.

A jak tłumaczyć sam fakt istnienia 
takich materiałów? Żyjemy w kraju 
taśm i teczek, ale mimo to zastana-
wiam się, w jakim celu rozmowy te 
zostały zarejestrowane.
Na pewno nie były to zwyczajowe mate-
riały z podsłuchu, z którymi zetknąłem 
się w IPN-ie. Bardzo długo zastana-
wiałem się, po co ktoś nagrał polity-
ków podczas operacji. A drugie pyta-
nie, może ważniejsze, brzmi: dlaczego 
te akurat materiały się zachowały, jeśli 
większość z nich była po 1989 nisz-
czona? Na to drugie, nie potrafię odpo-
wiedzieć. Na pierwsze istnieją dwa 
wyjaśnienia. Jedna z teorii głosi, że 
nagrania miały mieć cel szkoleniowy – 
służyć do późniejszej analizy wyda-

rzeń, procesu decyzyjnego i tego, gdzie 
popełniono błąd. Bardziej prawdopo-
dobna jest wersja, która wskazuje, że 
mogły one służyć jako dowód lub szan-
taż i pomóc w odsunięciu ludzi od wła-
dzy. Tak się stało po 1970, ale i w 1956 
czy 1980.

A jak pracuje się z takimi nagra-
niami? Twierdzi się, że kino doku-
mentalne to operacja na żywym 
organizmie, na emocjach, że trzeba 
uważać, aby nikogo nie skrzywdzić. 
Czy taśmy pozwoliły panu nabrać 
dystansu do bohaterów?
I tak, i nie. W przypadku Zwyczajnego 
kraju korzystałem z materiałów zdoby-
wanych nielegalnie przez oficerów SB. 
Takie nagrania mogłyby komuś zaszko-
dzić, dlatego musiałem zastosować fil-
mowe sztuczki, żeby utrudnić, a wręcz 
uniemożliwić identyfikację. Natomiast 
po przesłuchaniu nagrań do 1970 mia-
łem pewność, że politycy w sztabie 
bezpieczeństwa doskonale wiedzieli, 
że są nagrywani. To wynika z tego, 
jak mówią; z faktu, że nie pojawia się 
w nich prywata. Byli to więc urzędnicy 
państwowi w trakcie wykonywania obo-
wiązków. Nie miałem żadnych opo-

rów, żeby takie materiały 
wykorzystać.

Słyszałem, że pod-
czas pracy w archi-
wum IPN-u znalazł 
pan materiał na kolejny 
film.
A nawet dwa. Pierw-
szy będzie opowiadał 
o Leopoldzie Treppe-
rze – szefie najwięk-
szej siatki szpiegowskiej 
w czasie drugiej wojny 
światowej. Drugi, który 
mam w planie, będzie 
filmem o stanie wojen-
nym, czyli rewolucji, 
która została brutalnie 
stłumiona przez wła-
dzę. W tym przypadku 
będę sięgał po całe spek-
trum nagrań – od ofi-
cjalnych po prywatne. 
Trzeba pozwolić im 
przemówić.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

leżnie od czasu i miejsca. Wydarzenia po 
ostatnich wyborach na Białorusi czy pro-
testy Black Lives Matter po zabójstwie 
George’a Floyda – zawsze powraca ten 
sam schemat. Władza nie słucha, a kon-
flikt z wychodzącymi na ulicę ludźmi się 
zaostrza.

A jak wyglądała praca nad archiwa-
liami – trudno było panu dotrzeć do 
tych materiałów?
Materiały telefoniczne z grudnia 1970 
roku znalazłem w IPN-ie. Nie jest tak, 
że nikt nie może się do nich dostać. 
Każda osoba, która jest wykładowcą, 
dziennikarzem, dokumentalistą, po 
napisaniu stosownej prośby, otrzymuje 
zgodę na wgląd w archiwa. Pojawia się 
pytanie: dlaczego tyle lat minęło od ich 
odtajnienia i nikt przez te lata ich nie 
użył? Sam miałem okazję przejrzeć listę 
osób, która do tych nagrań zaglądała. 
To nie jest tajemnica. Spośród filmow-

WŁADZA 
NIE SŁUCHA
Rozmowa z Tomaszem Wolskim, 
reżyserem filmu dokumentalnego 1970
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Ł atwiej przychodzi ci adapto-
wanie cudzego czy własnego 
scenariusza?
Dotąd głównie realizowałem 

własne scenariusze. Oczywiście zda-
rzały się przygody z tekstami innych 
ludzi, np. w teatrze czy w telewizji, ale 
tak naprawdę dopiero niedawno zaczą-
łem sobie z tego w ogóle zdawać sprawę. 
Zauważyłem, że również praca z mate-
riałem, którego sam nie napisałem, może 
być ciekawa i przynosić dużo satysfakcji. 
Problem z tym autorstwem oznacza dla 
mnie zwykle, że jeśli ekranizujemy mój 
własny tekst, to nie mam na kogo zwa-
lić potencjalnej winy (śmiech), wszystko 
idzie na moje konto. Zdarza się przecież, 
że aktor podchodzi do mnie na planie 
z telefonem i mówi, że „googlował” jakiś 
temat i coś mu się nie zgadza. Jeśli to 
mój scenariusz, to mogę od razu każdą 
kwestię naprostować, wytłumaczyć, co 
z czego wynika. Jeśli nie – to zapewne 
sam wcześniej zrobiłem research i to ja 
byłem tym kimś z telefonem i wyszu-
kiwarką, pukając do drzwi scenarzysty. 
Niezależnie od autorstwa, ważne, żeby 
móc się odciąć od tekstu, mieć świeżość, 
nie zakochiwać się we własnej twórczo-
ści. To samo dotyczy montażu. W klu-
czowych momentach głos doświadczo-
nego montażysty jest niezbędny – to 
on powie, kiedy 3-godzinny film to sta-
nowczo za dużo, i kiedy trafiają do niego 
zbędne sceny. To też bardzo ważna rela-
cja, która pomaga złapać dystans. 

W jaki sposób pojawiła się w twoim 
życiu Magdalena?
Tak naprawdę nie mam pojęcia. (śmiech) 
Zaczęło się od tego, że przeczytałem 
gdzieś o programie wsparcia filmów 
niskobudżetowych w Polsce (nowy prio-
rytet: Produkcja Filmów Fabularnych 
Pełnometrażowych Mikrobudżetowych 
„Pierwszy Film” w ramach programów 
operacyjnych PISF – przyp. red.). Chcia-
łem napisać historię, którą mógłbym 
zrealizować w ramach tego programu. 
Wtedy zacząłem się zastanawiać nad 
główną bohaterką i nad sytuacją, w której 
się znalazła. Mamy więc nastolatkę, która 
wychowuje córkę. Nie mówi, ale pracuje 
z muzyką, w ten sposób się też komuni-
kuje. To już był dla mnie pewien ciekawy 
trop. Do tego doszło mieszkanie u mamy, 
co dało w efekcie trzy pokolenia kobiet 
pod jednym dachem i niemal nieobec-
ność mężczyzn. To był punkt wyjścia. 
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Potem stopniowo dodawałem kolejne ele-
menty i tak powstała Magdalena.

Ten film to także opowieść o dwóch 
światach – zestawiasz ze sobą niemą 
bohaterkę i jej pracę z muzyką. Jak, 
nie przynależąc do żadnej z tych rze-
czywistości, autentycznie o nich opo-
wiedzieć?
Wydaje mi się, że to kwestia perspektywy. 
Dla mnie to wciąż przede wszystkim opo-
wieść o dziewczynie, która się nie komu-
nikuje i w popłochu ucieka od problemów. 
Jest jak kot, który potrafi się dobrze ukryć, 
jeśli nie chce zostać dostrzeżony. Kiedy 
miałem już bohaterkę, zacząłem zasta-
nawiać się nad pozostałymi aspektami. 
Skontaktowałem się z ośrodkiem dla głu-
chych i niemych w Łodzi, gdzie wszyscy 
byli bardzo pomocni, nawet podczas zdjęć. 
Do tego okazało się, że nasza scenografka 
Maja Pawlikowska potrafi mówić w języku 
migowym! Uświadomiła mi, że w języku 
migowym też funkcjonują różne dialekty 
czy akcenty, nie tylko związane z narodo-
wością – np. język migowy w Łodzi może 
być różny od tego, jakim mówi się w War-
szawie. Dzięki Mai dowiedziałem się rów-
nież, że w języku migowym występują 
odrębne „słowa” na określenie poszcze-
gólnych instrumentów muzycznych, jak 
„gitara” czy „perkusja”, ale już nie ma jed-
nego „słowa” na „sprzęt muzyczny”. Wiem, 
że to może detale, ale to one świadczą 
o odbiorze filmu i autentyzmie, który jest 
moim absolutnym priorytetem. Wydaje mi 
się, że widz, nawet jeśli nie miga, potra-
fiłby wyczuć fałsz, gdybyśmy próbowali 
coś przekręcić, zatuszować, pokazać nie do 
końca tak, jak jest w rzeczywistości.

Kto odpowiadał za muzyczną stronę 
tego przedsięwzięcia?
Dotarłem do Marty Kondej, czyli DJ 
Praktyczna Pani, która najpierw dała się 
zaprosić na konsultację, a ostatecznie 
pełniła pewnie sześć czy siedem funk-
cji na planie, od konsultacji scenariu-
szowej i dialogów, po stronę muzyczną. 
Nauczyła też DJ-ki Magdalenę Żak – 
odtwórczynię głównej roli. Dzięki Mar-
cie dostrzegłem, że niektóre dialogi, 
szczególnie te słyszane w scenach klubo-
wych, zupełnie nie były spójne!

Wspomniałeś o trzech pokoleniach 
kobiet na planie. Jak zatem doszło do 
wyboru głównych aktorek, których 
relacja stanowi oś scenariusza?

Magdalenę Żak poznałem jeszcze 
w Szkole Filmowej w Łodzi. Od bardzo 
dawna rozmawialiśmy o tym, że musi coś 
u mnie zagrać, ale to się jeszcze nigdy nie 
wydarzyło. Dlatego scenariusz tego filmu 
pisałem już z myślą o niej. Potem należało 
obsadzić resztę ról. Nawiązałem współ-
pracę z Piotrem Bartuszkiem, reżyserem 
castingu, który zaproponował konkretne 
aktorki i aktorów do ról. Potem już tylko 
wzajemnie przekonywaliśmy się do wła-
snych pomysłów. Myślę, że najtrudniejsza 
praca polegała na znalezieniu Julii, part-

nerki Magdaleny. To bardzo specyficzna 
postać – powinna być starsza od Mag-
daleny, ale wciąż młoda. Jej seksualność 
musiała być autentyczna, ale jednocze-
śnie niezbyt wprost, raczej niedopowie-
dziana. Miała być silna i skomplikowana, 
ale jednocześnie wrażliwa. Kiedy Piotrek 
powiedział mi o Natalii Sikorze i spotkali-
śmy się, od razu wiedziałem, że trafiliśmy 
w dziesiątkę. Potem pozostała już tylko 
kwestia sprawdzenia, czy dziewczyny się 
dogadają. Od pierwszej sceny wyszło ide-
alnie.

Jak wyglądały zatem przygotowania 
Magdaleny Żak do tej wymagającej 
roli?
Wiedziała o angażu mniej więcej na 1,5 
roku przed wejściem na plan. Pandemia 
trochę nam przesunęła termin rozpoczę-
cia zdjęć, więc wszystko nieznacznie się 
przedłużyło. Chociaż Magda nie miała 
zbyt wiele tekstu do nauczenia, musiała 
poświęcić bardzo dużo czasu na „szuka-

nie roli”. Zależało mi, żeby weszła w buty 
swojej postaci. To nie jest wyłącznie kwe-
stia emocjonalna, ale też fizyczna. Dali-
śmy więc Magdzie plecak, załatwiliśmy 
kontroler. Poprosiłem Martę Kondej, żeby 
się z Magdą spotkała i pokazała, na czym 
polega DJ-ka. Magda wkładała potem 
kontroler do plecaka i ruszała w miasto. 
Jak jej bohaterka – miała poruszać się 
tramwajami, próbować bez słów załatwić 
różne proste rzeczy. Z czasem zauważy-
łem, że Magda zaczęła inaczej stawiać 
kroki, rozglądała się też bardziej czujnie. 

Znalazła rytm. Powtarzaliśmy sobie czę-
sto, że nie da się zagrać osoby w wieku 20 
lat, nie znając poprzednich 19.

Gdzie realizowaliście zdjęcia? Czy 
przygotowanie planu wymagało 
znacznej adaptacji przestrzeni i aran-
żowania jej?
Nasza scenografka Maja Pawlikowska 
często mi powtarzała, że nie ma cze-
goś takiego jak „gotowiec”. Oczywi-
ście nie budowaliśmy niczego nowego, 
to nie wchodziło w grę. Mieliśmy za 
zadanie znaleźć prawdziwe przestrze-
nie. W naszym filmie Łódź jest osobnym 
bohaterem. Musiała brzmieć, musieli-
śmy ją zobaczyć i poczuć. W całej ada-
ptacji chodziło raczej o to, żeby te miej-
sca „działały” i były prawdziwe. W tym 
sensie najbardziej czaso- i pracochłonne 
były tak naprawdę poszukiwania.

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

AUTENTYZM 
NA EKRANIE 
TO PRIORYTET
Rozmowa z Filipem Gieldonem, 
reżyserem filmu Magdalena
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Magdalena Żak  
w filmie Magdalena,  
reż. Filip Gieldon

Filip Gieldon
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Z askoczył pan, bo po wyj-
ściu na wolność i aktywnym 
zaangażowaniu społecznym 
oczekiwano, że nakręci pan 

polityczny film o aktualnej sytuacji 
Ukrainy. Tymczasem Nosorożec to 
opowieść o pana ojczyźnie, ale tej 
z lat 90. Skąd ta decyzja?
To dopiero mój drugi scenariusz filmu 
pełnometrażowego, który traktuję jako 
kolejny etap i proces przygotowywania 
się do przyszłego dużego projektu. Noso-
rożec jest refleksją nad konkretnym cza-
sem, jakiego doświadczyliśmy na Ukra-
inie. Zdaję sobie sprawę, że oczekiwano 
ode mnie innych rzeczy, podjęcia bar-
dziej aktualnych tematów, ale uważam, 
że do opowiadania o takich kwestiach 
jak Majdan, wojna czy aneksja Krymu 
potrzebny jest dystans. Tylko wtedy ma 
szansę urosnąć to do rangi sztuki. Ja 
tego dystansu jeszcze nie mam. To, co 
się dzieje aktualnie na Ukrainie, jest dla 
mnie na razie zbyt bolesne. 

Lata 90. jawią się w pana filmie jako 
czas kształtowania się państwowości 
opartej na przemocy. 
Co istotne, nie powstały do tej pory 
żadne ukraińskie filmy opowiadające 
o tym okresie. Jedynie rosyjskie, ale one 
przyjmowały inny punkt widzenia. Był 
to czas, w którym doświadczyliśmy cze-
goś zupełnie odmiennego niż ludzie 
w innych krajach, zwłaszcza Europy 
Zachodniej. Chciałem pokazać, jak 
wyglądało to z naszej perspektywy. Opo-
wiedzieć o wyrwie, pustce, jaka powstała 
po rozpadzie Związku Radzieckiego, 
a którą należało jakoś wypełnić. Działo 
się to w dużej mierze za sprawą takich 
ludzi, jak mój główny bohater. Wielu 
z nich doszło do władzy, później spra-
wując ją przez długie lata. Jedną z takich 
osób był nasz poprzedni prezydent Wik-
tor Janukowycz. Tamte wydarzenia to 
powód, dla którego wydarzył się Majdan. 
Był on przecież sprzeciwem wobec ludzi, 
którzy pojawili się w szemrany sposób 
i doszli do władzy właśnie w latach 90.

Czy to prawda, że o tym filmie zaczął 
pan myśleć, jeszcze zanim został pan 
uwięziony?
Scenariusz napisałem 10 lat temu i przez 
ten czas w zasadzie niewiele się zmienił. 
Ludzkie relacje czy mechanizmy psycho-
logiczne, jakie nami rządzą, wciąż wyglą-
dają podobnie. Na pewno natomiast ten 

48 49

NOSOROŻEC

strony technicznej? Bo to jednak dla 
niego nowe doświadczenie.
Brak doświadczenia, z jakim mamy do 
czynienia w przypadku naturszczyka, 
może być zarówno wadą, jak i zaletą. 
Takie osoby nie mają żadnej aktorskiej 
maniery. Nie trzeba zwracać im uwagi, 
że coś jest niewiarygodne i by spróbo-
wali inaczej. Kluczowy w tym wszyst-
kim jest odpowiedni casting, do którego 
bardzo mocno się przyłożyliśmy. Moja 
metoda pracy z naturszczykami jest pro-
sta. Mówiłem jedynie: „Idź tam, usiądź, 
zrób kilka pompek i jesteś gotowy”. Nie 
chcę narzucać im jako reżyser żadnych 
ram. To nie w moim stylu.

Nosorożec jest ukraińsko-niemiec-
ko-polską koprodukcją, ze sporym 
twórczym wkładem ze strony naszego 
kraju. Jak to wyglądało?
Moim producentem był Dariusz Jabłoń-
ski. To była nasza druga współpraca, 
po filmie Numery (2020), który powstał 
za sprawą listów pisanych przeze mnie 
z więzienia. Tym razem miałem też pol-

ski pion operatorski, z autorem zdjęć 
Bogumiłem Godfrejówem na czele. 
Z waszego kraju pochodziła również 
montażystka Katarzyna Maciejewska. 
Świetnie wspominam pracę z polską czę-
ścią ekipy przy Nosorożcu. To było dla 
mnie interesujące, bo polscy koledzy 
mieli duże doświadczenie w koproduk-
cjach, wyzwaniach komunikacyjnych, 
jakie się z tym wiązały, złożeniem tego 
wszystkiego w jedno. Nie da się prze-
cenić ich twórczego wkładu w ten film. 
Muszę przyznać, że w ogóle bardzo lubię 
polskie kino. Jako reżyser wiele nauczy-
łem się z filmów takich twórców, jak 
Krzysztof Kieślowski czy Andrzej Wajda.

Jak wypracowaliście wizualny 
styl Nosorożca wraz z Bogumi-
łem Godfrejówem? Widać różnicę 
w sposobie pokazywania przeszłości 
i teraźniejszości.
Odbyliśmy wiele rozmów na temat tego, 
jak będziemy pokazywali czas w tym 
filmie, by uwypuklić różnicę między 
pierwszą a drugą połową Nosorożca. 

Przed nami było wiele trudności zwią-
zanych m.in. z kręceniem w trakcie 
pandemii. Szczepionka nie była jesz-
cze dostępna, na planie obowiązywały 
zatem bardzo restrykcyjne zasady – 
testy, maseczki itd. Ale i wyzwań czysto 
artystycznych bądź technicznych było 
sporo. Chociażby pierwsza sekwen-
cja, której nakręcenie zajęło siedem dni. 
Mam satysfakcję, bo dyrektor wenec-
kiego festiwalu, gdzie film był poka-
zywany premierowo, Alberto Barbera, 
powiedział mi, że nigdy wcześniej cze-
goś takiego nie widział. Czuję jednak, że 
mogliśmy to zrobić jeszcze lepiej. Gdyby 
w pełni udało nam się zrealizować to, co 
planowaliśmy, podejrzewam, że Noso-
rożec byłby w Konkursie Głównym 
w Wenecji (film pokazywano w konkur-
sie Horyzonty – przyp. K.A.), a tam się-
gały nasze ambicje. Cały czas jestem na 
początku zawodowej drogi. To dopiero 
mój drugi pełny metraż. Krok, który 
mnie wiele nauczył.

Rozmawiał Kuba Armata

Rozmowa z Olegiem Sencowem, 
reżyserem filmu Nosorożec
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czas i pobyt w łagrze sprawiły, że bardziej 
zbliżyłem się do tego tematu i lepiej zro-
zumiałem niektóre ludzkie zachowania.

Główny bohater pańskiego filmu jest 
pnącym się w przestępczej hierar-
chii młodym mężczyzną. Co ciekawe, 
w jego rolę wciela się Serhii Filimo-
nov, który na co dzień jest aktywistą 
i działa chociażby na rzecz praw czło-
wieka. Skąd taki wybór? 
Ta postać jest dość skomplikowana. Czu-
łem, że trudno będzie znaleźć profesjo-
nalnego aktora, który odda całą jej zło-
żoność. Ze swojego poprzedniego filmu 
Gaamer (2011) miałem z kolei doświad-
czenie pracy z naturszczykami. Pierwszy 
casting zrobiłem w 2012 roku, jeszcze 
przed uwięzieniem. W bardzo świa-
domy sposób zrezygnowałem z akto-
rów, a zacząłem szukać w kręgach byłych 
przestępców, wojennych weteranów, 
kibiców piłkarskich. Potrzebowałem 
kogoś z rzeczywistym doświadczeniem, 
kto nie będzie tylko grał, a faktycznie 
będzie miał pojęcie o tych wszystkich 
trudnych wyborach, jakich trzeba było 
wtedy dokonywać. Na castingu pojawiali 
się ludzie z zupełnie różnych środowisk. 
W końcu trafiliśmy na Serhiieia. To były 
kibic piłkarski, który w wieku 18 czy 19 
lat trafił na front wojenny i na własne 
oczy widział te wszystkie okropne rzeczy. 
Po powrocie, gdy miał już status wete-
rana, zaczął angażować się w działalność 
organizacji pozarządowych związanych 
z ochroną środowiska, zwierząt i wielu 
innych ważnych spraw. Może się wyda-

wać, że przeszedł dziwną transformację, 
ale jemu to się w rzeczywistości przy-
darzyło. Był przygotowany, by unieść 
i zrozumieć tę historię. Nosorożec to 
bowiem nie tylko opowieść o krymi-
nalnym światku lat 90. na Ukrainie, ale 
i o wewnętrznej przemianie człowieka. 
O rachunku sumienia i zrozumieniu, 
co zrobiło się źle. Ważny był dla mnie 
kontekst. Na przykładzie jednej osoby 
chciałem pokazać, jak tamte czasy nas 
ukształtowały i na nas wpłynęły. To był 
mój główny cel.

O ile emocjonalna strona była dla 
niego jasna, to jak radził sobie od 

KROK, KTÓRY 
MNIE WIELE 
NAUCZYŁ

Oleg Sencow

Nosorożec,  
reż. Oleg Sencow
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Jest pani bardzo aktywna zawo-
dowo, intensywnie pracuje 
w teatrze i radiu, reżyseruje 
kolejne filmy. Co panią prze-

konało do realizacji czwartej części 
Kogla Mogla?
Zawsze jest jakiś powód specjalny. Dla 
mnie, osoby zawodowo opowiadającej 
historie, proponowany projekt powinien 
mieć walor wyjątkowości. W tym przy-
padku odezwał się pewien rodzaj senty-
mentu, bo doskonale pamiętałam dwie 
pierwsze części Kogla Mogla, z całym 
bagażem odniesień do pokazanego 
na ekranie ówczesnego 
świata, jego przaśności, ale 
jednocześnie na swój sposób 
unikalnego, zaludnionego 
przez szalenie wyrazistych, 
zapamiętanych na długo 
bohaterów. Pomyślałam sobie, 
dlaczego nie zmierzyć się 
z kontynuacją historii sprzed 
lat, którą zapamiętałam z dzie-
ciństwa?

Ale za którą niosła się – co 
mogło być bonusem, ale 
i obciążeniem – legenda 
wieloletniej popularno-
ści, milionowa widownia, 
niemal fanklubowa wspól-
nota widzów. Poprzednią 
część reżyserował Kordian 
Piwowarski, który z kolei 
nie znał prologu, więc bar-
dzo go zaintrygował i pozy-
tywnie bawił sam pomysł, 
że dostał taką propozycję.
Najważniejsze dla mnie było, 
poza oczywiście dobrymi 
wspomnieniami, że te dwa 
filmy z lat 80. wciąż doskonale 
się sprawdzają w kontakcie 
z widownią, wciąż funkcjonują na ekra-
nie, można je bez problemu obejrzeć. 

Pamięta pani wrażenia po lekturze 
scenariusza?
Producent zwrócił się do mnie z kon-
kretną i jasną propozycją, więc po 
uważnym przeczytaniu scenariusza 
czwartej części pomyślałam, że obok 
bohaterów i historii, które znałam, bar-

względów – bo dzieli je kilkadziesiąt 
lat rzeczywistości – muszą się ze sobą 
połączyć i wspólnie funkcjonować. To 
wyjątkowo ciekawe wyzwanie, żeby 
pozostać z widzami, którzy są wierni 
starym bohaterom i ich losom, wpro-
wadzając nowe wątki, wywiedzione ze 
współczesności, z ich emocjami i prze-
życiami. Wykreować z tego nowy ekra-
nowy świat.

Pewnie zrodziły się wątpliwości, jak 
wierna „koglomoglowa” publiczność 
odbierze ten „atak” współczesności 

i obawa, czy aby przypad-
kiem nowa osoba na reży-
serskim stołku nie popsuje 
jej zabawy?
Cały czas pamiętałam, 
by zachować wszystkie charak-
terystyczne cechy i zachowa-
nia bohaterów, którzy tworzyli 
tę historię od początku. By nie 
zgubić niczego z ich charak-
terów, typowych zachowań, 
sposobu bycia, w skrócie tego 
wszystkiego, za co ich widzo-
wie polubili, zaakceptowali, 
a nawet pokochali. Uważa-
łam, że mimo upływu lat nie 
ma powodu, by ich radykalnie 
zmieniać. I postaci, i grających 
je aktorów. Tak moim zdaniem 
wyraża się szacunek zarówno 
wobec nich, jak i publiczności .

Pojawili się nowi boha-
terowie i nowe wątki. Jak 
to starcie dwóch światów 
odbyło się w praktyce, już 
na planie?
Dom naszych nowych, 
żyjących współcześnie, boha-
terów jest zupełnie inny – 

co oczywiste – niż ten sprzed lat. 
Poczynając od estetyki, a kończąc na 
mentalności lokatorów. Ale nie było 
mowy o ekranizacji zapisków z frontu 
walki starego z nowym, bo przecież nie 
zapominajmy, że cały czas to komedia, 
więc poczucie humoru, żart sytu-
acyjny, dialogowy musi być i jest obecny, 
a ponadto okazuje się dobrym spoiwem. 
Przy takim podejściu, mam nadzieję, że 
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nie rozczaruję fanów „koglomoglowej” 
sagi. Albo nie rozczaruję zbyt wielu.

Jak panią przyjęła „stara” ekipa?
Oni mieli już za sobą nie tylko dwie 
części z odległej przeszłości, ale też nie-
dawno zrealizowaną część trzecią. Spo-
tkałam się z dużą otwartością, twórczą 
ciekawością oraz zaufaniem wspartym 
zawodową gotowością do jak najlepszej 
współpracy.

Do obsady dołączyli nowi akto-
rzy, m.in. Marian Opania, Wiktor 
Zborowski i Dorota Stalińska. Nie-
stety, od czasu zdjęć powiększyło 
się grono tych wykonawców, dla 
których był to ostatni występ przed 
kamerą.
Pożegnaliśmy panią Katarzynę Łaniew-
ską, która była bardzo ważną częścią tego 
filmowego świata i jej odejście ozna-
cza, że pewien istotny wątek całej epopei 
zamyka się bezpowrotnie. Od zakoń-
czenia zdjęć niestety odszedł także pan 
Paweł Nowisz, a całkiem niedawno 
Krzysztof Kiersznowski.

A wracając na plan, jak układała się 
współpraca z aktorami?
Oczywiście przy takich temperamentach 
aktorskich, jak Dorota Stalińska, Marian 
Opania, Kasia Skrzynecka, Maciej Zako-
ścielny nie sposób było się nudzić, ale 
mówiąc poważnie, przy zbiorze tak 
wyrazistych charakterów i osobowo-
ści mieliśmy dni wypełnione wyjątkowo 
intensywną, momentami wręcz żywio-
łową pracą. Pozytywnie ścierały się style 
gry i energie ludzkie, co oczywiście bar-
dzo pomogło opowiadanej historii. To 
także one sprawiły, że ten film – mówię 
to z całą odpowiedzialnością – ma 
wysoką temperaturę i duży tempera-
ment.

Pandemia przeszkadzała?
Między jedną a drugą falą udało się nam 
zrealizować zdjęcia. Był tak naprawdę 
tylko krótki moment postoju, kiedy 
jedna z aktorek musiała być przez trzy 
dni obserwowana. Mieliśmy dużo 
szczęścia, ale też produkcja o wszystko 
zadbała. Testy, badania, cała procedura 
kontroli i zabezpieczeń była tak zorga-

nizowana i prowadzona, by jak najmniej 
utrudniać pracę na planie.

Jest pani zadowolona z efektu końco-
wego?
Bardzo zadowolona, dlatego, że przy nie-
łatwym zadaniu zmierzenia się z przeszło-
ścią – przy jednoczesnym byciu w teraź-
niejszości – udało się zbudować spójną 
opowieść o miłości i rodzinie, w zgo-
dzie w wymogami gatunku, czyli z przy-
mrużeniem oka i pogodnym dystansem. 
Niedawno obejrzałam całość ponownie 
i upewniłam się w przekonaniu, że udało 
nam się wspólnie zrealizować dobry, nio-
sący pozytywną energię film.

Będzie część piąta?
Mam nadzieję, że tak, tym bardziej że 
fabuła stwarza takie możliwości. Ja sama 
polubiłam tych bohaterów i jestem cie-
kawa ich dalszych losów. Polubiłam ich 
charaktery, poczucie humoru, stosunek 
do życia i świata.

Rozmawiał  
Janusz Kołodziej

dzo intrygująco zapowiada się nowy 
wątek – teściowej, która przyjeżdża do 
domu Marlenki i Piotrusia, co spra-
wia, że przeszłość nagle musi zmie-
rzyć się z tym, co mamy tu i teraz. I dla 
mnie pewna trudność tego filmu pole-
gała właśnie na tym, że muszę zmie-
rzyć się z legendą przeszłości, doda-
jąc do niej opowieść z naszego czasu. 
Oba te światy, tak różne z oczywistych 

MIĘDZY WCZORAJ A DZIŚ
Rozmowa z Anną 
Wieczur-
-Bluszcz, 
reżyserką filmu 
Koniec świata, 
czyli Kogel 
Mogel 4
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Anna Wieczur-Bluszcz

Nikodem Rozbicki, Katarzyna Łaniewska,  
Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn  
i Aleksandra Hamkało w filmie Koniec świata,  
czyli Kogel Mogel 4, reż. Anna Wieczur-Bluszcz
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T rudniej opowiada się 
o raperze czy o polityku?
Szczerze mówiąc, nigdy się 
nie spodziewałem, że będę 

robił biograficzne kino o ludziach, którzy 
są w takim wieku jak ekranowy Edward 
Gierek, czyli w okolicach 50-60 lat. Długo 
się do tego przygotowywałem. Przeczy-
tałem wiele książek, odbyłem sporo roz-
mów. W pewnym momencie pomyślałem 
jednak, że niepotrzebnie się boję i trzeba 
podejść do tego, jak do każdego innego 
filmu. Opowiedzieć historię Gierka tak, 
by zaciekawiła i budziła emocje. Proces 
dokumentacji sprawił, że temat stał mi 
się dużo bliższy. Zobaczyłem, że męż-
czyźni, którzy kiedyś wydawali mi się tacy 
poważni i obcy, również przeżywali małe 
dramaty, triumfy. Odczuwali właściwie 
to samo co każdy z nas – radość, miłość, 
smutek. Sam mam 43 lata, jestem zatem 
trochę bliżej tego wieku, przez co łatwiej 
było mi ich zrozumieć. 

Edwarda Gierka siłą rzeczy znałeś do 
tej pory raczej z lekcji historii w szkole.
Studiowanie archiwalnych materia-
łów było dla mnie ciekawą lekturą, także 
dlatego, że mój dziadek wrócił do Pol-
ski w tym samym roku co Gierek. Tyle 
że on został zakatowany na przesłucha-
niach przez NKWD, a mój bohater zrobił 
dużą polityczną karierę. Miałem w sobie 
zadziora, by zgłębić, jak to jest, że jedni 
wracali z emigracji i zostawali pierwszymi 
sekretarzami, a inni byli szykanowani. 
Życie potrafiło się potoczyć zupełnie ina-
czej, choć ludzie błąkający się po świecie, 
by poprawić swój byt, przeżywali pewnie 
zbliżone stany. Musieli dokonywać trud-
nych wyborów i stawać po określonych 
stronach. To bardzo ciekawe z perspek-
tywy czterdziestolatka, bo w tym wieku 
wiem, że nie wszystko jest takie proste, jak 
się wydaje i trudno oceniać człowieka, nie 
zgłębiając jego historii. Moje postrzeganie 
Gierka bardzo się zmieniało. Z dzieciństwa 
pamiętam go jako strasznego komunistę, 
zwłaszcza że moi rodzice byli czynnymi 
członkami Solidarności. I nagle dostaję 
propozycję zrobienia filmu o pierwszym 
sekretarzu. To było uderzające, ale na tyle 
ciekawe zarówno dla mnie, jak i mojego 
brata Wojtka (autora zdjęć filmu – przyp. 
K.A.), że chcieliśmy ten film zrobić. 

Nie mieliście żadnych dylematów 
związanych z tradycją, w jakiej zosta-
liście wychowani?
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Najpierw myśleliśmy, że propozycja to 
żart, a ten film nie jest dla nas. Zawsze 
bardziej interesowało nas to, co tu i teraz, 
ewentualnie taka historia jak Chady, 
znacznie nam bliższa. Kiedy okazało się 
jednak, że to wszystko na serio, pomy-
ślałem, że to może dobry moment na 
takie kino. Kiedy człowiek ma dwadzie-
ścia parę lat, jest zbuntowany i postrzega 
świat zero-jedynkowo. Dzisiaj dostrze-
gam w nim znacznie więcej niuansów, 
odcieni. Jesteśmy wychowani w duchu, 
że każdy człowiek z założenia jest dobry. 
Doświadcza pewnych rzeczy, które 
go kształtują, zmieniają i zmuszają do 
podejmowania decyzji. Główną fascy-
nacją przy Gierku była próba zrozumie-
nia człowieka, który dostaje władzę po 
Gomułce i nie rezygnując z człowieczeń-
stwa, próbuje zrobić coś dla kraju popa-
dającego w ruinę. Trud, jakiego doznał 
w swoim życiu, emigracja, musiały prze-
łożyć się na to, jakim był człowiekiem. 
Tworzy to niejednoznaczną i trudną do 
zrozumienia postać.

Gierek to oczko w głowie producenta 
Janusza Iwanowskiego, który przy-
gotowywał się do tego filmu przez 30 
lat. Trudno pracuje się z tak bliską 
komuś materią?
Czułem, że w jakimś sensie realizuje się 
marzenie Janusza. Początkowo kiedy 
o tym mówił, wydawało mi się, że trafi to 
do reżysera kojarzonego raczej z poważ-
niejszym kinem. Zależało mu jednak, 
żeby ta historia była lekko opowie-
dziana. Mamy z Wojtkiem taką cechę, że 
nawet jeśli poruszamy się wśród trud-
nych tematów, jak w przypadku opowie-
ści o Chadzie, nie wychodzi się z kina 
sponiewieranym. Bliżej mi do podejścia 
Stevena Spielberga niż Michaela Hanek-
ego. Wolę filmy, które zostają w widzu po 
projekcji, ale nie powodują bólu, a są dla 
niego przyjemnością.

Wcielający się w postać Gierka Michał 
Koterski miał przed sobą wiele 
wyzwań, jak chociażby to, że musiał 
przytyć do roli 17 kilogramów, czy 
nauczyć się języka francuskiego.
Było tego bardzo dużo. W naszym 
poprzednim filmie Krime Story. Love 
Story Michał grał prostego chłopaka 
z osiedla. Fajnego człowieka, ale niezbyt 
skomplikowanego intelektualnie. Nagle 
z tego kogoś trzeba go było przeobrazić 
w statecznego, poważnego polityka, który 

uważnie dobiera słowa, co w przypadku 
Michała było trudne, bo jest on trochę 
nadpobudliwy, szybko mówi i reaguje. 
Musiał nauczyć się, że wszystko jest tu 
przemyślane i zawsze musi się zastano-
wić, zanim coś powie. Zbudowanie tej 
postaci było zatem niezwykle wymaga-
jące, ale mieliśmy na to sześć miesięcy. Po 
raz pierwszy tak długo pracowałem nad 
rolą z aktorem. Zaczęło się od tego, że 
poprosiłem Michała, by na jakąś premierę 
ubrał garnitur, czego wcześniej nie robił. 
Przez kolejne pół roku chodził w garnitu-
rach, by później na ekranie móc wyglądać 
naturalnie, a nie jak przebieraniec. Mamy 
też w filmie sceny w językach obcych. 
Tam nie mogło być fałszu. Zależało mi, 
by mówił swobodnie po francusku, a nie 
był aktorem, który tylko nauczył się kwe-
stii. Stąd spotkania z Philippem Tłokiń-
skim i nauka języka. Spotykaliśmy się 
też w gronie aktorów, którzy wcielają się 
w postaci polityków i wojskowych – obok 
Michała to Antoni Pawlicki, Rafał Zawie-
rucha i Sebastian Stankiewicz. Ale rów-
nież z Małgosią Kożuchowską i Ewą Zię-
tek, bo ważne było również oblicze Gierka 
jako męża oraz syna. Musieliśmy stworzyć 
postać, która zupełnie inaczej zachowuje 
się jako prominentny polityk i człowiek 
rodzinny.

Skoro mowa o rodzinie, jak zareago-
wał na film syn Edwarda Gierka?
Pan Adam nie uczestniczył w proce-
sie pisania scenariusza ani prób, ale 
wraz z Michałem i Wojtkiem spotkali-
śmy się z nim, i spędziliśmy wspólnie 

kilka godzin. Dzięki niemu udało nam 
się jeszcze wprowadzić pewne poprawki 
odnośnie do tego, jaki na co dzień był 
Edward Gierek. Myślę, że bez tego spo-
tkania byłoby znacznie trudniej. Pan 
Adam powiedział, że jest w naszym fil-
mie prawda o jego ojcu, podobnie jak 
w przypadku Procederu stwierdziła matka 
Chady. To wyjątkowo ważne słowa. Kiedy 
robię taki film, chciałbym opowiedzieć 
o bohaterze w sposób zgodny z tym, jak 
zapamiętała go rodzina. Nie szukam sen-
sacji, nie chcę nikogo zniszczyć tylko po 
to, by podbić oglądalność.

Rozmawiałem ostatnio z Katarzyną 
Klimkiewicz o filmie Bo we mnie jest 
seks. Powiedziała mi, że zdała sobie 
w trakcie pracy nad nim sprawę, że 
Kalina stała się poniekąd jej kole-
żanką. Zatem kim dla ciebie okazał 
się Gierek? 
Kiedy po raz pierwszy zobaczy-
łem Michała Koterskiego w pełnym 
kostiumie i charakteryzacji, przypo-
mniał mi się dziadek, ojciec mojej mamy. 
Trochę tak go traktowałem w trak-
cie zdjęć. Stał się dla mnie dziadkiem, 
ale takim, do którego starałem się mieć 
dystans i nie ulegać wszystkiemu, na co 
ma ochotę. Doskonale zatem rozumiem 
Kasię, bo choć próbowałem patrzeć na 
filmowego Gierka obiektywnie, z pewno-
ścią było to dla mnie spore emocjonalnie 
przeżycie. 

Rozmawiał  
Kuba Armata

DOBRY WIEK 
NA TAKI FILM
Rozmowa z Michałem Węgrzynem, 
reżyserem filmu Gierek
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Rafał Zawierucha, 
Małgorzata Kożuchowska 
i Michał Koterski 
w filmie Gierek,  
reż. Michał Węgrzyn
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H istoria, którą opowiadasz 
na ekranie, dotyczy praw-
dziwego człowieka i jego 
rodziny. Bohaterowie 

rozumieli, co to znaczy, że powstanie 
film fabularny o ich życiu?
Kiedy o Grześku (Grzegorz Płonka – 
kompozytor i pianista, u którego 
w wieku 14 lat stwierdzono głęboki 
niedosłuch, a wcześniej błędnie zdia-
gnozowano autyzm – przyp. red.) 
powstało kilka felietonów i reportaży, 
jego kuzynka Zuza, która ma zdol-
ność przeczuwania przyszłości powie-
działa: „Teraz czekamy na propozycję 
filmu fabularnego. Zgłosi się debiutant 
o dużych oczach”. I kiedy z producen-
tem Marcinem Kurkiem przyszliśmy do 
państwa Płonków, nie byli zaskoczeni. 
Na kolejnym spotkaniu była już pani 
Zuza. Luźna, bardzo sympatyczna roz-
mowa, spojrzenie w oczy. I kiedy wraca-
liśmy do Krakowa, dostaliśmy telefon, że 
jest zgoda, możemy robić film. Świetny 
początek współpracy, bo wytworzyło się 
poczucie, że jest nam ona pisana. 

Wspaniały punkt wyjścia do pracy.
W naszej relacji nigdy nie było kalkula-
cji, ani wizerunkowej, ani artystycznej. 
Państwo Płonkowie otworzyli się na nas 
i pokazali bez żadnej cenzury. Mówili 
wszystko, co uważali, że widz powinien 
wiedzieć, żeby poczuć, w jakim są klin-
czu, jakie zakłócenia w relacjach rodzin-
nych generuje życie z osobą niepełno-
sprawną. Ze świadomością błędów, które 
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nosprawnych, w ogóle infantylizujemy 
takie osoby. Mnie się zdarza czasem 
mówić o Grześku „Grzesiu”, mimo że ma 
on 33 lata. 

O przyjaciołach też tak mówimy, 
zdrobniale.
Tak, ale „Grzesiu” jest bardziej jak 
o synu. Towarzyszył mi przez sześć lat 
życia, moja rodzina mówi, że to moje 
kolejne dziecko. I jakoś tak rzeczywiście 
chyba jest. Nie traktowaliśmy Grześka 
jako osoby niepełnosprawnej, co spo-
wodowało, że ten film różni się trochę 
od innych. Nie ma w nim sentymentali-
zmu, lukru.

Trudne wyzwanie: nie popaść 
w moralizatorski ton, ale zachęcić do 
myślenia o pewnych rzeczach. 
Nie jesteśmy takimi znawcami sys-
temu czy problemu niepełnosprawno-
ści, żeby rościć sobie prawo do wykła-
dania, co jest dobre, a co złe. Natomiast 
była w nas od początku niezgoda. 
Chcieliśmy pokazać pewien stan rzeczy 
w naszym kraju. Społeczeństwo, ludzie 
tzw. normatywni, którzy stanowią więk-
szość, wywierają na osobach z niepeł-
nosprawnością nacisk, by ci dostosowali 
swoje zachowanie do obowiązującego 
standardu. Moja intencja była taka, 
żeby widz popatrzył na ten świat trochę 
z innej perspektywy. Chciałbym, żeby 
Sonata sprawiła, że stanie się uważniej-
szy, czujniejszy i czulszy. Mnie praca 
nad tym filmem zmieniła. 

Chodzi o to, żeby zobaczyć miejsca 
wspólne z kimś, kto jest całkiem inny 
niż ty. 
To było nasze najtrudniejsze zadanie. 
Jak sprawić, żeby Grzesiek na ekra-
nie nie był hermetyczny, tylko żebyśmy 
zaczęli myśleć: „OK, to jestem trochę ja”. 
Godziny rozmów, prób, szukania roz-
wiązań formalnych, przerabiania całych 
scen, żeby widza nie stracić. Bo jak widz 
odejdzie, cofnie się, poczuje obcość, 
będzie nam go trudniej z powrotem 
przekonać do bohatera.

Łukasza Simlata postrzegam jako 
aktora wrażliwego, sięgającego do 
miejsc trudnych. Jego obsadzenie 
mnie nie zdziwiło. Wzięła mnie za to 
szturmem i z zaskoczenia Małgorzata 
Foremniak w wersji, jakiej wcześniej 
nie znałam. 

Łukasz Simlat jest jednym z najwybit-
niejszych aktorów swojego pokolenia. 
Mieć takiego partnera w pracy to skarb. 
Ma też fantastyczne poczucie humoru. 
Film jest bardziej zabawny niż scena-
riusz. Z Małgośką spotkaliśmy się na 
castingu. Doskonale rozumiała tę postać, 
miała nawet swoje wnioski, które dla 
mnie, osoby, która od paru lat siedziała 
nad tym scenariuszem, były olśniewa-
jące. Poza tym, połączyła ją świetna 
chemia z Michałem Sikorskim grają-
cym Grześka, i to już podczas pierw-
szej próby. A ja kiedyś pracowałem przy 
pierwszych odcinkach Na dobre i na 
złe jako fotosista i widziałem Małgosię 
Foremniak oraz Artura Żmijewskiego, 
jak budują postaci. Małgośka naprawdę 
fantastycznie sobie radziła. Praca z nią 
przy Sonacie przekroczyła moje naj-
śmielsze oczekiwania. 

A jak w Michale Sikorskim, który na 
zdjęciach wygląda jak sympatyczny 
hipster, znajduje się Grześka?
Pokazałem Wojtkowi Leonowiczowi, 
mojemu przyjacielowi, aktorowi i wykła-
dowcy krakowskiej szkoły, prawdziwego 
Grześka na YouTubie, a on na to: „Wiesz 
co, jest u nas na drugim roku taki Sikor-
ski, on może by ci to zagrał”. Spotkałem 
się z Michałem, gadaliśmy dużo, dałem 
mu wszystkie materiały. Miesiąc czy dwa 
później pojawił się na castingu i faceta 
nie poznałem. To było to. Zaprosiłem 
go do nakręcenia scenki, którą robili-
śmy w ramach developmentu. To był 
przełomowy moment dla pozyskiwania 

funduszy. Michał jest aktorem bardzo 
świadomym, ale też intuicyjnym. W tej 
roli są dziesiątki drobnych rzeczy, które 
umiejętnie wykorzystywał, żeby stwo-
rzyć wrażenie, że to prawdziwa osoba 
niepełnosprawna. Ludzie się wiele razy 
na to nabierali. Nie wychodził z roli, był 
Grześkiem Płonką też w przerwach mię-
dzy dublami. Zabawnie się pracowało 
z takim aktorem, bo trzeba było zakła-
dać, że tam w środku jest aktor, że rozu-
mie moją uwagę – bo odpowiadał jak 
Grzesiek. 

A co Płonka myśli o Sikorskim?
Grzesiek jest zakochany w Michale 
Sikorskim. Wydaje mi się, że nie spo-
dziewał się, że zobaczy na ekranie 
postać bardzo sobie bliską. Taką, która 
nie ocenia, nie szydzi, nie wyśmiewa. 
No i dla Grześka, poza aspektem 
aktorskim, bardzo ważny był aspekt 
muzyczny. Michał, jak dostał tę rolę, 
nie umiał zagrać nic, więc dobrze, że 
tak długo szukaliśmy funduszy, bo miał 
trzy lata na naukę gry. Grzesiek był naj-
surowszym nauczycielem. Co jakiś czas 
mówił, że z grą Michała jest bardzo źle. 
Finalnie wyszło dobrze i Grzesiek też 
jest bardzo szczęśliwy z tego powodu. 
Bo w końcu to film nie o osobie niepeł-
nosprawnej, a o wyjątkowym artyście, 
który ma prawo wyrażać siebie poprzez 
swoją twórczość. A tego prawa wszyscy 
mu odmawiali.

Rozmawiała  
Anna Tatarska

GDY SZTUKA ZWYCIĘŻA 
PRZECIWNOŚCI LOSU
Rozmowa 
z Bartoszem 
Blaschke, 
reżyserem filmu 
Sonata
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popełnili i popełniają nadal. To ja musia-
łem wyłączyć w sobie cenzurę, odkleić 
od myślenia, co pomyślą, jak obejrzą 
film. Zaufali mi. Zobaczyli, że ich czuję, 
rozumiem. 

Jak wybierałeś, które wydarzenia 
pokazać, a których nie? 
Pani Małgosia, mama Grześka, pouma-
wiała mnie absolutnie ze wszystkimi: 
od pani położnej, która przyjmowała 
Grześka, do jego ostatniego nauczy-
ciela. Wśród nich były osoby, z któ-
rymi mieli trudną, czasami nawet kon-
fliktową relację. Ponad 40 spotkań. 
Tak bardzo im zależało na oddaniu 
prawdy obiektywnej. Był jeden bar-
dzo piękny wątek, z którego zrezygno-
wałem świadomie. Wątek biologicznej 
mamy Grześka. Temat na osobny film. 
Joanna, bo tak się nazywała, przeczu-
wała swoją śmierć. Z panią Małgosią 
bardzo mocno się przyjaźniły. Kiedy 
Małgosia dostała telefon o jej śmierci, 
spakowała walizki – mieszkała w War-
szawie – i w przeciągu pół godziny 
zmieniła całkowicie swoje życie. Drugi 
ciekawy, a nierozwinięty wątek to opo-

wieść o panu Łukaszu, ojcu. Jego zakład 
zegarmistrzowski w Krakowie jest naj-
starszym w mieście, legendarnym. 
Piękny dokument o nim zrobił Maciej 
Szumowski.

Osobom z niepełnosprawnością inte-
lektualną często towarzyszy infanty-
lizacja ze strony społeczeństwa. Wy 
mówicie m.in. o seksualności boha-
tera. Zresztą zaraz potem następuje 
świetna scena, z podszyciem kome-
diowym, w której Małgosia tłumaczy 
Grześkowi to i owo. Ogromnie dużo 
mówi ona o tej rodzinie.
To jest jedna z ważniejszych scen w fil-
mie. Widzimy rodziców, którzy sobie 
kompletnie nie radzą. Chcą, ale nie wie-
dzą jak. Akurat tutaj chodzi o seksual-
ność. My się jakoś z tym utożsamiamy, 
bo albo jesteśmy po takiej rozmowie, 
albo przed, albo jej – niestety – nie 
wykonaliśmy. Scena edukacji seksualnej 
jest bardzo ważna, daje widzowi klucz 
do czytania postaci rodziców, usprawie-
dliwia ich późniejsze błędne czy ryzy-
kowne decyzje. Druga rzecz – zgadza się, 
infantylizujemy seksualność osób niepeł-

Małgorzata Foremniak i Michał 
Sikorski w filmie Sonata,  

reż. Bartosz Blaschke

Bartosz Blaschke
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POLSKIE PREMIERY 

O statnie zrealizowane 
przez pana filmy, czyli 
Gierek oraz dwie części 
Gdzie diabeł nie może, 

tam baby pośle mają miejsce w nieda-
lekiej przeszłości. Co pana zdaniem 
jest tak fascynującego w czasach 
wczesnej transformacji?
Przed rozwinięciem pomysłu na Gdzie 
diabeł nie może, tam baby pośle zleci-
liśmy badania fokusowe, które miały 
nam pomóc ustalić, czy budujące się 
fortuny Polaków na przełomie lat 80.  
i 90. to w ogóle dobry temat na film,  
i czy to kogokolwiek interesuje. Wyda-
wałoby się, że w czasach, w których 
ludzi z dobrą, uczciwą pracą stać jedy-
nie na kredyt na mieszkanie, a i to 
z trudem, „dorabianie się” to nieko-
niecznie dobry trop. A jednak oka-
zało się, że jak najbardziej. Wielu z nas 
zastanawia się, jak to jest, że pewna 
grupa ludzi buduje pałace w Kon-
stancinie, podczas gdy czegokolwiek 
by zwykły człowiek nie zrobił, to i tak 
nie będzie go na to stać. Zaczęliśmy 
grzebać w tym temacie i okazało się, 
że większość znacznych fortun ma 
swoje korzenie jeszcze w PRL-u, może 
z wyjątkiem garstki młodych ludzi, 
którzy siedzą w grach komputerowych 
czy nowych technologiach. 
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nam już opowieści. Na przykład mam 
jednego bardzo zamożnego znajomego, 
który zaczynał od kupna ciężarówki 
dywanów w czasie, kiedy nie było ich 
w sklepach. Sprzedał cały towar razem 
z ciężarówką w połowie drogi z jednego 
miasta do drugiego, zainkasował 1000 
proc. zysku. Ale też myślę, że losy wielu 
pokazanych przez nas osób, a także ich 
sposób bycia, wysławianie się, wygląd 
zewnętrzny, pozbawią wielu widzów 
kompleksów.

W jakim porządku zdecydował się 
pan pokazać te wszystkie wątki?
Naszym celem było ułożenie histo-
rii miastami, wzorowaliśmy się w tym 
zakresie trochę na serialu Narcos. Mało 
kto dziś np. pamięta, że pod koniec lat 
80. Poznań był biznesową stolicą Polski. 
Od tego zaczęliśmy. 

W głównych rolach w Gdzie diabeł 
nie może, tam baby pośle umiejscowił 
pan wyjątkowe aktorki, grające tro-
chę wbrew własnemu emploi.
Wszystkie aktorki, czyli Agnieszka 
Więdłocha, Małgorzata Kożuchow-
ska, Joanna Opozda, Paulina Gałązka, 
Dominika Gwit i Anna Mucha zagrały 
wprost fenomenalnie i zupełnie inaczej, 
niż by na to wskazywały ich dotych-
czasowe wcielenia. W pierwszej części 
filmu narratorką jest postać grana przez 
Agnieszkę, to też historia opowiedziana 
z jej punktu widzenia. W pewnym sen-
sie to właśnie te bohaterki wymierzają 
sprawiedliwość, nie dają sobie dmuchać 
w kaszę, co jest ciekawe, bo np. grana 
przez Małgosię Dorota ma za męża 
oficera Ludowego Wojska Polskiego. 
Tymczasem to ona gra w tym związku 
pierwsze skrzypce.

Na fotosach z filmu Gierek, który 
pan produkuje, Michał Koterski jest 
nie do poznania w tytułowej roli, ale 
w ramach przygotowania do Gdzie 
diabeł nie może, tam baby pośle 
ponownie przeszedł niebywałą prze-
mianę fizyczną. Może jeszcze bar-
dziej spektakularną.
Za każdym razem gra u nas kogoś 
innego, niż by na to wskazywała jedna 
z jego najsłynniejszych ról – u ojca. 
Marek Koterski, moim zdaniem jeden 
z najwybitniejszych reżyserów filmo-
wych w Polsce, eksploatował Michała 
w postaci takiego sieroty, który nie ma 

nic do powiedzenia. My z kolei chcie-
liśmy, żeby to on był prowodyrem 
pewnych zdarzeń. W Gierku zagrał 
fenomenalnie, po prostu nim był. Przy-
gotowywał się do roli pół roku, bardzo 
przytył, wyprowadził z domu. Kiedyś 
nawet do mnie zadzwonił, bo mu się 
przyśnił ktoś z przybocznych Gierka. 
Niesamowicie wszedł w rolę! To jest 
aktor, na którego można liczyć, zawsze 
świetnie przygotowany, zna swoje kwe-
stie. Potem zagrał w Gdzie diabeł nie 
może, tam baby pośle i do tej roli musiał 
znowu schudnąć, ale od początku było 
wiadomo, że on to zrobi i wykona 
z uśmiechem pracę. W tym filmie jedna 
z głównych ról przypadła też, chyba po 
raz pierwszy na taką skalę, Sebastia-
nowi Stankiewiczowi, który gra Kazimie-
rza Bączka. To imię i nazwisko to swego 
rodzaju hołd dla człowieka, którego kie-
dyś znałem, a już niestety nie żyje. Praw-
dziwy Kazimierz Bączek był w latach 
80. najbogatszym mieszkańcem całego 
osiedla na Pradze Północ, gdzie mieszka-
łem. Był tam jednak dozorcą, ponieważ 
musiał mieć w dowodzie stempel, ale po 
godzinach działał prężnie jako waluciarz, 
handlował złotem, prawdziwy król Pragi. 
Wiele razy opowiadał, że gdyby uro-

dził się w Stanach, byłby drugim Alem 
Capone.

Film Gdzie diabeł nie może, tam 
baby pośle mógłby się jednak nie 
udać, nawet z taką obsadą, gdyby 
nie fantastyczne kostiumy czy 
charakteryzacja budujące niezwykłą 
atmosferę tamtych lat.
Nasza świetna charakteryzatorka Asia 
Szołtysek współpracowała z odpowie-
dzialnym za kostiumy Tomkiem Jacyko-
wem, znakomitym stylistą, historykiem 
mody. Pierwszy raz pracowałem z nim 
przy okazji Złotego środka i podziwia-
łem, że ma ogromną wiedzę na temat 
mody i wszystkich projektantów. Dzięki 
niemu mamy w filmie tak spektakularne 
metamorfozy tych początkujących biz-
nesmenów ze złotymi zegarkami i paste-
lowymi marynarkami. W latach 80. i 90. 
moda dla kobiet zmieniała się z kolei 
co 2, 3 lata, więc dla każdej bohaterki 
mieliśmy po 16, 17 różnych kostiumów. 
Tomek ma niebywałe oko, ale i czerpie 
wiele przyjemności ze swojej pracy. Jak 
my wszyscy.

Rozmawiała  
Magdalena Nowak

CZAS TRANSFORMACJI, 
CZAS NARODZIN FORTUN
Rozmowa 
z Heathcliffem 
Januszem 
Iwanowskim, 
reżyserem filmu 
Gdzie diabeł  
nie może, tam 
baby pośle
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To w PRL-u trzeba pana zdaniem 
szukać źródła pieniędzy dzisiejszych 
bogaczy?
W latach 80. należy szukać startu naj-
większych fortun. Stan wojenny dla Polski 
był czymś jak prohibicja w Stanach Zjed-
noczonych. Wiadomo było, że od tego 
momentu nic już nie będzie takie, jak kie-
dyś, zaczęła się droga do kapitału. Oczy-
wiście służby na to pozwalały, bez nich 
nie było możliwości rozwinięcia skrzy-
deł. Sukces to zatem gra dwóch głów-
nych czynników: służb i ludzi przedsię-
biorczych. Do tego dochodzi pierwiastek 
kobiecy – ten początek kapitalizmu ozna-
czał rodzenie się nowych elit, a nowe elity 
musiały wypracować nowe standardy. 
Z analizy wielu historii wyłonił nam się 
obraz mężczyzn, którzy zdobywają pie-
niądze, by zyskać uwielbienie kobiet, 
a w tym czasie przedsiębiorcze kobiety 
zarabiają pieniądze, by się uniezależnić od 
mężczyzn i działać na własny rachunek. 

Znaleźliście państwo tyle historii, 
że dało się nimi obdarzyć aż dwa 
filmy?
Wydaje mi się, że historia tego środo-
wiska nie mogłaby się zmieścić w jed-
nym filmie kinowym. Chodziło przecież 
o to, żeby tych opowieści nie spłycać, nie 
ograniczać. W związku z tym akcja czę-
ści pierwszej odbywa się w latach 80., 
a stanowiąca jej naturalną kontynuację 
część druga ma już miejsce w kolejnej 
dekadzie. 

Czy bohaterowie pokazywani w fil-
mie to prawdziwe postaci, czy raczej 
kolaż różnych osób i ich losów?
Jedno i drugie. Inspirowały nas praw-
dziwe historie, np. ludzi, którzy w latach 
80. potrafili zarobić 4-5 mln dolarów 
tygodniowo, a potem mnożyli te pienią-
dze na różne sposoby. Niektórzy odwie-
dzali nas na planie i dodawali jeszcze 
bardziej niesamowite wątki do znanych Fo
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Tomasz Jacyków, Heathcliff Janusz Iwanowski, Paulina Gałązka i Jolanta 
Owczarczyk na planie filmu Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle

Agnieszka Więdłocha w filmie Gdzie diabeł nie może, 
tam baby pośle, reż. Heathcliff Janusz Iwanowski



POLSKIE PREMIERY – SERIALE 

O d paru lat intensywnie 
pracuje pan na planach 
seriali, dał im się pan 
chyba wciągnąć!

Cóż, jesteśmy teraz w czasie pandemii 
i niestety z realizacją fabuł nie jest już tak 
różowo, jak było wcześniej, a seriale robi-
łem zawsze. Może tylko nie tak intensyw-
nie jak teraz. Stacje telewizyjne zwykle 
stać na to, żeby wstrzymać zdjęcia, jeśli 
byłaby taka potrzeba, choćby z powodów 
COVID-owych. Filmu fabularnego zwykle 
na to nie stać. A mnie z kolei nie stać na 
to, żeby ukrywać COVID na planie, jak to 
robią niektórzy.

Produkcje, które realizował pan 
w ostatnim czasie, to ekranizacje 
popularnych powieści kryminalnych. 
Czy pana zadanie jest trudniejsze 
w tych przypadkach niż przy pracy 
nad scenariuszami oryginalnymi?
Właściwie nie. Różnica może jest taka, że 
kiedy mamy podstawę literacką, wiemy 
już najczęściej, czy to historia, która ma 
swojego odbiorcę. Wiemy też już wtedy, 
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liśmy, biorąc pod uwagę wiele czynni-
ków, m.in. zajętość aktorów. W związku 
z tym, oczywiście powstał pewien chaos, 
dzięki któremu udało się też utrzymać 
do końca element niespodzianki. Nawet 

więc ktoś, kto czytał książkę, co pewien 
czas powtarzał: „Przecież nie tak było…”. 
Chociaż nie wiedział tak naprawdę, 
w którym momencie książki jesteśmy. 

Za sukcesami realizowanych przez 
pana seriali w dużej mierze stoją fan-
tastyczne obsady. W Behawioryście 
doświadczenie pod postacią Roberta 
Więckiewicza spotyka młodość uoso-
bioną przez Krystiana Pestę. 
Przyjemność tej pracy polegała przede 
wszystkim na tym, że z Robertem pracu-
jemy intensywnie od samego początku, 
włącznie z etapem powstawania scena-
riusza. Być może na bardzo wczesnym 
etapie produkcji mieliśmy pewne obawy 
związane z obecnością Krystiana, ale 
tylko dlatego, że wcześniej nikt z nim nie 
współpracował i stąd nikt go nie znał. 
Trochę zaryzykowaliśmy, ale muszę przy-
znać, że kiedy zobaczyliśmy jego pierw-
szy self-tape – nie mieliśmy już żadnych 
wątpliwości. Potem zrobiliśmy kilka 
prób z Robertem i już wiedziałem, że to 
nie będzie żadne karkołomne zadanie, 

bo Krystian był świetnie przygotowany, 
doskonale rozumiał postać. Podczas przy-
gotowań, a potem też na planie, wspierali 
nas konsultanci, również psychologowie – 
w tego rodzaju przedsięwzięciu to nie-

zbędne. Także dzięki temu relacja między 
Robertem a Krystianem zadziałała, i na 
ekranie wygląda to po prostu świetnie.

W poprzednich serialach i filmach, 
w których bohaterami byli prawnicy 
czy lekarze, zwykle miał pan wspar-
cie konsultantów zewnętrznych. Czy 
w przypadku Behawiorysty korzysta-
liście z pomocy kinezyków (zajmują 
się badaniem pozawerbalnych sposo-
bów komunikacji, tą dziedziną nauki 
zajmuje się główny bohater – przyp. 
M.M.)?
Tak, kinezyk był zawsze z nami na pla-
nie, przede wszystkim po to, żebyśmy nie 
robili głupot. A ponieważ ciągnęło nas 
w stronę głupot… (śmiech) Są rzeczy, któ-
rych nie nauczymy się przez kilka tygo-
dni czy nawet miesięcy, kiedy realizujemy 
jakiś projekt. Nie staniemy się prawnikami, 
lekarzami czy kinezykami w czasie, który 
mamy na planie. Często chodzi o rze-
czy prozaiczne, które jednak weryfikują, 
czy coś jest autentyczne. Prosty przykład: 
posadziliśmy Roberta i Krystiana naprze-

ciwko siebie przy stole. Od razu usłyszeli-
śmy donośne: „Nie!”. Okazało się, że kine-
zyk nie może siedzieć naprzeciwko obiektu 
badań, bo musi zawsze widzieć całą syl-
wetkę, tzn. musi usiąść z boku. Historie, 
które realizujemy, bywają fantastyczne, ale 
zależy nam najbardziej na tym, żeby realia, 
po których się poruszamy, były jak najbar-
dziej prawdziwe. Gdybyśmy opowiadali 
o rycerzach i smokach, pewnie pozwolili-
byśmy sobie na więcej swobody, ale histo-
ryk też by pewnie z nami siedział. (śmiech)

Czy podczas realizacji Behawiorysty 
trzymaliście się tej samej lokalizacji, 
która opisana jest w książce? To zna-
czy – czy odwiedziliście Opole?
Tak i nie było powodu, by to zmieniać. 
Opole jest dla mnie mocno „niezgra-
nym” miejscem. Kręciłem tam po raz 
pierwszy i mogłem za sprawą realiza-
cji trochę je poznać, a razem ze mną – 
widzowie. Było to naprawdę niezwykłe 
doświadczenie, współpraca z miastem 
układała się fenomenalnie i z przyjem-
nością będziemy tam wracać. Na tym 
chyba polega główna różnica – ponieważ 
w Warszawie tak wiele się kręci, każdy 
chciałby nam jedynie przeszkadzać. 
W Opolu było dokładnie odwrotnie. 

Praca w Opolu zdarzyła się po raz 
pierwszy, ale z autorem zdjęć Maria-
nem Prokopem już pan wcześniej 
kilka razy pracował.
Znamy się bardzo dobrze, od początku lat 
dwutysięcznych, kiedy byłem jeszcze asy-
stentem reżysera. Świetnie się rozumiemy. 
Zrealizowaliśmy wspólnie pierwszy sezon 
Belfra, potem Pułapkę. To nie jest tak, że 
zamykamy się na dwa tygodnie i rozmy-
ślamy o koncepcji wizualnej, wymyśla-
jąc koło od nowa. To tak nie działa. Po 
przeczytaniu historii orientujemy się, czy 
należy mocno wykreować świat przedsta-
wiony, czy też korzystamy z naturalnych 
wnętrz, plenerów, gdzie będziemy świecić, 
odbijając słońce. Te decyzje podejmujemy 
dość szybko. W Behawioryście chcieliśmy 
przedstawić świat właściwie dokładnie 
tak, jak go odbieramy, a więc naturalnie, 
może czasami bardziej mrocznie. W sto-
sunku do naszego zespołu jest dużo zaufa-
nia, nie kwestionuje się naszych pomysłów, 
tylko daje wolną rękę w realizacji. I to jest 
mocno wyzwalające uczucie.

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

SKRĘCAJĄC W BOK 
OD LITERATURY
Rozmowa z Łukaszem Palkowskim, 
reżyserem serialu Behawiorysta
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Łukasz Palkowski na planie 
serialu Behawiorysta

???????????????? ???????  
???????????????? ???????  
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jaki ten odbiór jest. Później jednak, na 
planie, tak naprawdę nie ma to wpływu 
na decyzje, które podejmujemy. Zresztą 
ekranizacja serialowa zwykle różni się od 
literackiego pierwowzoru, skręca w bok, 
w trakcie pracy zmieniamy niektóre ele-
menty, co wydaje się zupełnie normalne, 
biorąc pod uwagę, że papier inaczej reaguje 
niż materiał cyfrowy. Kiedyś byśmy powie-
dzieli „niż taśma”.

A w serialu Behawiorysta? W którą 
stronę skręcił ostatecznie materiał?
Gdybym opowiedział ze szczegółami, 
sporo bym zepsuł. (śmiech) Mogę tylko 
zdradzić, że w przypadku ekranizacji 
powieści Remigiusza Mroza praca nad 
tekstem jest o tyle łatwiejsza i wygod-
niejsza, że autor jest po prostu ciekawy 
tego, co zrobimy z jego książką. Nie 
broni zazdrośnie swojej historii i tego, 
jak się ona rozwija. Daje nam to dużą 
swobodę interpretacyjną. Wobec tego 
nie mamy oporów, żeby zmieniać wątki, 
postaci, które być może inaczej zadzia-
łają na ekranie.

Jak i czy w ogóle zmieniła się pana 
relacja z Remigiuszem Mrozem pod-
czas waszej współpracy?
Właściwie od początku Remek daje nam 
dużo swobody. Takie ma chyba do tego 
podejście, jak niewielu autorów w Pol-
sce. Myślę, że właśnie o to chodzi w tej 
relacji. Remek jest ciekawy, co zrobimy 
z jego pomysłami, jak się do tego zabie-
rzemy. Liczy się z tym, że to nie będzie 
wierne odzwierciedlenie. 

Jak udało się panu do końca zacho-
wać niespodziankę, podtrzymać 
suspens? W przypadkach takich pro-
dukcji jak Behawiorysta efekt zasko-
czenia jest na wagę złota, również 
wśród ekipy. Kiedyś mówił pan o tym 
w przypadku serialu Belfer.
Myślę, że tu nie było z tym wielkiego 
problemu, bo wszyscy się w trakcie 
pogubili. (śmiech) Oczywiście fabuła 
serialu jest bardzo gęsta i najlepiej było 
to podtrzymać przez cały czas pracy na 
planie. Na szczęście nie pracujemy chro-
nologicznie, a kolejność scen układa-

Krystian Pesta w serialu Behawiorysta, 
reż. Łukasz Palkowski



Zalicza się pani do 
młodego poko-
lenia twórców, 
ale już z dużym 

dorobkiem i doświadcze-
niem. Jakim filmem dla 
pani będzie Fucking Born-
holm?
Anna Kazejak: W polskim 
kinie od kilku lat można 
obserwować napływ nowych, 
młodych talentów reżyser-
skich. Ja metrykalnie należę 
już raczej do średniego poko-
lenia. Dorobek także o tym 
zaświadcza. I stwierdzam to 
z niejakim smutkiem i świa-
domością, że taka jest kolej 
rzeczy. Jednocześnie mocno 
kibicuję młodym filmowcom 
w ich poszukiwaniach. Jaki 
będzie Fucking Bornholm? 
Myślę, że w dość atrakcyjnej 
formie zilustruje on zmiany 
zachodzące w polskim, i nie 
tylko polskim, społeczeń-
stwie. Rozbieżność potrzeb 
oraz celów mężczyzn i kobiet. 
To film dotykający jednego 
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NA PLANIE FUCKING BORNHOLM

z większych polskich tabu – 
seksualności. W tonacji zaś – 
słodko-gorzki.

Czy kino typu moralnego 
niepokoju i „zaglądania 
w głąb ludzkiej duszy” daje 
pani spełnienie twórcze?
Nie postrzegam siebie jako 
kontynuatorki stylistycznej 
czy tematycznej kina moral-
nego niepokoju, które dziś 
wydaje mi się ciekawym, ale 
jednak już odległym okre-
sem polskiej kinematogra-
fii. Szukam w kinie własnej 
drogi, wybieram tematy oso-
biście mi bliskie, jednocze-
śnie staram się stylistycz-
nie różnicować filmy, by nie 
popaść w manieryzm. Inte-
resuje mnie człowiek jako 
istota społeczna, funkcjo-
nująca głównie w rodzinie, 
która daje mu spełnienie, ale 
jest także dla jednostki opre-
syjna. Spełnienie twórcze daje 
mi zaś praca sama w sobie. 
Wybrałam niełatwy zawód, 

który kocham miłością nie 
zawsze odwzajemnioną. 
Myślę, że wchodzę w bar-
dzo ciekawy okres zawodowy, 
pełen różnorodnych projek-
tów. Od kilku lat łączę pracę 
dla kina z pracą dla plat-
form i telewizji. Pozwala mi 
to rozwijać się zawodowo, 
doskonalić rzemieślniczo, ale 
także spełniać twórczo. Mam 
nadzieję, że ten balans uda 
mi się utrzymać w kolejnych 
latach. 

Czy Fucking Bornholm 
będzie pani autorskim 
dziełem, ale inspirowanym 
nieco kinem Kieślowskiego 
czy Zanussiego?
Bardzo cenię wymienionych 
przez pana twórców, ale jak 
wspomniałam, nie stano-
wią oni dla mnie obecnie 
źródła inspiracji. Szukam 
własnej drogi, nie wzo-
ruję się na nikim. Jeśli ktoś 
dostrzega w moim kinie 
pewne analogie, to nie wyni-

kają one ze świadomego 
nawiązania, a raczej z pod-
szeptów podświadomości. 
Jeżeli już miałabym szukać 
nazwisk, które dają pożywkę 
mojej wyobraźni, to byliby 
to raczej reżyserzy z zagra-
nicy, ze Skandynawii, Fran-
cji czy innych krajów Europy 
Zachodniej. W Polsce impo-
nują mi kobiety za kamerą – 
Agnieszka Holland przede 
wszystkim. Przenikliwość 
jej umysłu, celność diagnozy 
społecznej, wytrwałość – to 
rzeczy, które podziwiam. 
W Fucking Bornholm nie 
znajdziemy zatem ani Kie-
ślowskiego, ani Zanussiego. 
Znajdziemy w nim Kazejak, 
wraz ze wszystkimi współ-
twórcami tego projektu. 

Jest pani aktywnym twórcą 
dzieł nie tylko filmowych. 
Czy odrębne dziedziny 
sztuki w pani pracy arty-
stycznej wzajemnie się 
inspirują bądź przenikają?

Katarzyna Sobańska: Sce-
nografia jako dziedzina jest 
z gruntu taką przestrzenią 
sztuki, która jest niezwy-
kle eklektyczna. Scenograf 
musi być nie tylko bacznym 
obserwatorem, ale też od 
czasu do czasu artystą, który 
ma świadomość, że artyzm 
w tym trudnym i pięknym 
zawodzie polega na umie-
jętności, a przede wszystkim 
chęci do transformowania 
najrozmaitszych doświad-
czeń twórczych i nie tylko. 
Jako dydaktyk często czerpię 
z kontaktu z innym spojrze-
niem studentów. To trudne, 
ale wpływające na naszą 
pracę i jednocześnie bardzo 
inspirujące doświadczenie. 
Obydwoje z Marcelem mamy 
praktykę artystyczną jako 
malarze, graficy, projektanci. 
Ilustrowałam wiele książek 
i projektowałam plakaty. Ale 
tak naprawdę to wszystko, 
co dzisiaj robimy, jest zwią-
zane z przestrzenią sceno-

grafii, i rzeczywiście, nieko-
niecznie wyłącznie w filmie. 
Ogromnie sobie cenimy 
możliwość projektowania 
dla sceny Teatru Telewi-
zji, czy też po prostu teatru, 
a nawet opery, gdzie udział 
scenografa w kreacji na rzecz 
inscenizacji jest często więk-
szy i w sposób bezpośredni, 
widzialny, bywa po prostu 
bardziej plastyczny. Wynika 
to zapewne z tego, że wspo-
mniane przestrzenie twórcze 
pozostają znacznie bardziej 
otwarte na język metafory, 
symbol czy znak. Nie zawsze, 
ale także w tych przestrze-
niach, staję się kostiumogra-
fem... To wszystko niewąt-
pliwie wpływa na „kształt 
pisma” w języku scenogra-
fii filmowej. Mam nadzieję, 
że jest tym nieuchwytnym 
„czymś więcej”. Bez wątpie-
nia zatem – w tym znacze-
niu – te sfery wpływają na 
siebie wzajemnie i inspirują 
nas jako twórców.

Jak wygląda partnerstwo 
kreatywne w pionie sceno-
graficznym? Czy to wza-
jemne uzupełnianie się, 
jakaś mała konkurencja, 
a może po prostu potrzeba 
twórcza? 
Marcel Sławiński: Posłużę 
się przykładem, który jest 
dla mnie najbliższy, bo 
wypracowany przez wiele 
lat wspólnej pracy twór-
czej w różnych przestrze-
niach sztuki. Mam tu na 
myśli moją współpracę 
w teamie scenograficznym 
z Kasią Sobańską, partner-
stwo określane przez nas 
bardzo często jako wspi-
naczka z asekuracją. Ta 
autorska definicja meta-
forycznie obrazuje pewną 
metodę na pokonywa-
nie trudnych momentów 
w trakcie zdobywania kolej-
nych szczytów. Pozwala cie-
szyć się ze wspólnych suk-
cesów, ale też łatwiej znosić 
gorycz porażki. Poczuli-

śmy przy tym wyjątkowość 
tego zjawiska pracy w tan-
demie – w przestrzeni kre-
acji, wzajemnego, twór-
czego przenikania działań 
na planie filmowym czy na 
teatralnej scenie. W prak-
tyce zawodowej wypraco-
wana przez nas wspomniana 
metoda i zarazem doświad-
czanie dają wymierne efekty 
oraz usprawniają organi-
zację i realizację w trakcie 
pracy nad projektem, m.in. 
w dzieleniu się kompeten-
cjami i zadaniami. Jedno-
cześnie, z czasem, okazało 
się, że potrafimy takim spo-
sobem współpracy inspiro-
wać również innych, młod-
szych scenografów, m.in. 
naszych byłych studentów, 
którzy korzystają z naszego 
doświadczenia. To daje 
olbrzymią satysfakcję.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer
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Czy Fucking Bornholm będzie kinem współczesnego moral-
nego niepokoju? Współautorka scenariusza i reżyserka 

filmu Anna Kazejak mówi: „istnieje duża szansa na opowie-
dzenie uniwersalnej, przejmującej historii o zmaganiu się ludzi 
z własną naturą i siłowaniu się z konwenansem. (…) chodzi 
nam o osadzenie tej historii w konwencji dramatokomedii, nie 
zaś ciężkiego dramatu”. Autorami scenariusza są Anna Kaze-
jak oraz Filip K. Kasperaszek. Za zdjęcia odpowiada Jakub 
Stołecki (były one realizowane nad polskim Bałtykiem latem 
2021). Scenografię stworzyli Katarzyna Sobańska i Marcel Sła-
wiński, a za kostiumy odpowiada Dorota Roqueplo. W rolach 
głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską, Macieja Stuhra, 
Jaśminę Polak, Grzegorza Damięckiego i gościnnie szwedz-
kiego aktora Magnusa Kreppera. Producentem filmu jest Marta 
Lewandowska (Friends With Benefits Studio), koproducen-
tami są TVN i Empik Go, a obraz współfinansuje PISF. Dys-
trybutor Next Film zaplanował premierę na 2022 rok. S.N.

NA PLANIE FILMU 
FUCKING BORNHOLM
Rozmowa z reżyserką i współautorką 
scenariusza Anną Kazejak oraz 
scenografami: Katarzyną Sobańską 
i Marcelem Sławińskim

Fucking Bornholm, 
 reż. Anna Kazejak

Fo
t. 

Ja
ku

b 
St

oł
ec

ki
/M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e 
(x

2)

Agnieszka Grochowska w filmie Fucking 
Bornholm, reż. Anna Kazejak 
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W uznaniu za stworzenie moc-
nego portretu współczesnej 
korupcji, rewizjonizmu 
politycznego, głęboko zako-

rzenionej nienawiści do innego; odkrywcze 
przeplecenie odrażających zbrodni i tych 
dawnych, i tych obecnych, dokonywanych 
w sercu Europy, nagroda dla najlepszego 
reżysera zostaje przyznana Wojciechowi 
Smarzowskiemu za Wesele” – tak brzmiało 
uzasadnienie werdyktu jury wygłoszone 
przez przewodniczącego Mike’a Downay’a. 
Smarzowski otrzymał też nagrodę za naj-
lepszy scenariusz. Główną nagrodę w kon-
kursie międzynarodowym zdobył niemiecki 
Dear Thomas Andreasa Kleinerta, opo-
wiadający o zbuntowanym artyście mie-
rzącym się z opresyjnym systemem NRD. 
Legendarny hiszpański reżyser Carlos Saura 
otrzymał z kolei nagrodę za całokształt 
twórczości. 

Czekający na swoją kinową premierę Inni 
ludzie Aleksandry Terpińskiej otrzymali 
nagrodę krytyków zrzeszonych w organi-
zacji FIPRESCI*, a prezentowany na festi-
walach w Gdyni i Wrocławiu mikrobudżet 
Ćmy Piotra Stasika wygrał konkurs Rebels 
with a Cause. W niekonkursowych sek-
cjach pokazano też Żeby nie było śladów 
Jana P. Matuszyńskiego, Powrót do tam-
tych dni Konrada Aksinowicza, Ostatni 
Komers Dawida Nickela oraz Antybohatera 
Michała Kaweckiego. Polskie filmy są pre-
zentowane na festiwalu w Estonii od lat – 
by podać za przykłady 25 lat niewinności. 
Sprawę Tomka Komendy Jana Holoubka, 
Supernovą Bartka Kruhlika czy Różę Woj-
ciecha Smarzowskiego – i często wracają 
z nagrodami lub wyróżnieniami. 

Polskie tytuły wyszukuje i poleca reszcie 
sporego zespołu programowego, pocho-
dzący z Litwy, świetnie mówiący po polsku 
Edvinas Pukšta. To prawdziwy kinofil –  
jeździ na większość festiwali filmowych, 
w Polsce bywa w Gdyni i w Warszawie, na 
Nowych Horyzontach we Wrocławiu, na 
Transatlantyku. Jest także gościem licznych 
wydarzeń branżowych, gdzie są prezento-
wane w formie nieskończonej (tzw. work-in-
-progress) i tam zaczyna śledzić obiecujące 
tytuły. Informacje o swoich filmach przesy-
łają mu producenci lub agenci sprzedaży, 
bywa, że Pukšta wykorzystuje swoje kon-
takty, aby dowiedzieć się, czy dany obraz 
jest już gotowy i czy można go zapraszać 
do programu. Wesele miał na swoim pro-
gramerskim radarze już w zeszłym roku. 
Dodaje, że jego zdaniem, mimo pande-
micznych zawirowań, kończący się 2021 rok 

wszystkim pochylono się nad aspektem 
finansowym, a także nad różnicą w reżyse-
rowaniu filmów kinowych i seriali. 

Ważnym wydarzeniem części branżowej 
było wręczenie ośmiu młodym aktorom 
z krajów położonych nad Bałtykiem nagród 
Black Nights Star. Wyróżnienia przyznało 
jury złożone z talent menedżerów oraz reży-
serów castingu, w tym także Piotra Bartuszka. 
Jednym z laureatów został Jan Hrynkiewicz, 
mający już na koncie role w Królu Jana P. 
Matuszyńskiego, Sali samobójców. Hejterze 
i Bożym Ciele Jana Komasy, Nic nie ginie Kaliny 
Alabrudzińskiej oraz szwajcarskim serialu 
Frieden w reżyserii Michaela Schaerera.

Odbywający się zawsze w drugiej poło-
wie listopada festiwal w Tallinie nazywa się 
Black Nights. Wedle mitu założycielskiego, 
inicjatorka, dyrektorka oraz właścicielka 
festiwalu Tiina Lokk uznała, że warto, aby 
w długie jesienne wieczory (w Estonii świa-
tło dzienne jest przez 6 godzin) mieszkańcy 
siedzieli w kinie. 

Ola Salwa

* Autorka była członkinią jury  FIPRESCI  
25. festiwalu Black Nights w Tallinie. 

żowej uczestniczyło około 550 gości, do 
tego ponad setka łączyła się za pomocą 
internetu. Jest to więc świetne miejsce do 
nawiązywania kontaktów. 

„Dla mnie to bardzo ważne wydarzenie 
w rocznym cyklu festiwali. Spotykam się 
głównie z zawsze licznie obecnymi agen-
tami sprzedaży, przedstawicielami festiwali 
i zagranicznymi producentami, których 
zapraszam do Wrocławia na Polish Days. 
Szukam też projektów w developmencie, 
które mogą być kandydatami do warsztatów 
Studio Nowe Horyzonty+. Listopadowy ter-
min pozwala na wykorzystanie spotkań na 
wstępne planowanie kolejnego roku; roze-
znanie się, w jakim kierunku zmierza rynek 
filmowy, o czym rozmawia międzynarodowa 
branża, jakie są gorące tematy i bieżące ten-
dencje. Panele to dodatkowe źródło infor-
macji i inspiracji” – dodaje Czołonowska.

W tym roku w prezentacjach scenariu-
szy czy works-in-progress nie uczestniczył 
żaden projekt z Polski, ale rodzime akcenty 
pojawiały się i to czasem w najmniej spo-
dziewanych miejscach. Mike Newell, reży-
ser takich hitów, jak Cztery wesela i pogrzeb 
czy Harry Potter i Czara Ognia podczas 
wykładu o muzyce filmowej, jako jeden 
z najlepszych przykładów wykorzystania 
kompozycji dla znaczenia sceny, podał 
Zimną wojnę Pawła Pawlikowskiego. 

Blok prezentacji czy spotkań dotyczących 
muzyki filmowej jest zresztą dość mocno 
obecny w Tallinie – analizowane były np. 
tytuły Andrieja Tarkowskiego, Ingmara 
Bergmana czy rola dźwięku i ciszy w Nie-
miłości Andrieja Zwiagincewa.

Inne panele branżowe dotyczyły gorą-
cych tematów związanych ze współpracą 
z platformami streamingowymi – przede 

TALLIN

był dobry dla polskiego kina. À propos –  
estońskie wydarzenie także odczuło kon-
sekwencje z powodu koronawirusa, szcze-
gólnie podczas zeszłorocznej edycji. W tym 
roku, jak podkreśla Tiina Lokk, dyrektorka 
festiwalu, szczęście się do niej uśmiechnęło, 
bo tuż przed festiwalem poluzowano nieco 
nałożone przez rząd pandemiczne restryk-
cje – choć oczywiście nadal obowiązywało 
zakrywanie ust i nosa, goście byli badani co 
trzy dni szybkim testem na obecność koro-
nawirusa, a przy wejściu do każdego kina 
i restauracji sprawdzane były tzw. paszporty 
COVID-owe. Estoński wynalazek, obręcz 
Respray zabijająca wirusy wiązką promie-
niowania UV, była wypożyczana gościom 
na czas festiwalu, a przede wszystkim na 
czas publicznych wystąpień. Z kolei odby-
wający się codziennie rano rytuał kąpieli 
w lodowatym Bałtyku wzmacniał odpor-
ność gości festiwalu. 

Tegoroczna, 25. edycja imprezy miała 
nie tylko imponujących rozmiarów pro-
gram filmowy, ale także rozbudowaną sek-
cję branżową – Industry@Tallinn&Black 
Nights – coraz bardziej liczącą się na euro-
pejskiej mapie tego typu wydarzeń. „Jeż-
dżę regularnie od pięciu lat, ale pierwszy 
raz byłam na jeszcze kameralnym Bal-
tic Event jako producentka z projektem 
jakieś osiem lat temu. Kiedy wróciłam 
po kilku latach, skala wydarzeń była nie-
porównywalna. Obecnie odbywa się tyle 
paneli, warsztatów, spotkań, pokazów, 
zamkniętych sesji naraz, że można się 
mijać i nie spotkać w ogóle z niektórymi 
uczestnikami i gośćmi branżowymi” – 
potwierdza Weronika Czołnowska, szefowa 
Polish Days na festiwalu Nowe Horyzonty. 
Według danych festiwalu w części bran-
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POLSKIE WESELE 
W TALLINIE 
Estoński festiwal Black Nights, 
którego pozycja w branży wciąż rośnie, 
nagrodził trzy polskie filmy – Wesele, 
Innych ludzi oraz Ćmy.
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Wojciech Smarzowski

Aleksandra Terpińska 
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Piękne pejzaże Buenos Aires i kore-
ańskiego miasta Gwangju w Good 
Light, Good Air IM Heung-soona, 
zmysłowe obrazy w Betula Pendula 

Thomasa Wellnera i Liny Zacher, poetycka 
pocztówka z otoczonej przyrodą filipiń-
skiej wsi w Santelmo Liryca Dela Cruza 
czy utkany z ciszy i mroku When You Are 
Close to Me Laury Viezzoli. To tylko nie-
które z przykładów dokumentów z naj-
ważniejszej konkursowej sekcji festiwalu – 
Opus Bonum. W tym roku uniwersalne 
doświadczenia zamknięte w sugestywne 
obrazy i nietypowe formy stanowiły naj-
większą wartość konkursowych filmów. 
W naznaczonym pandemią świecie reżyse-
rzy przyjęli, że refleksja nad rzeczywistością, 
która na chwilę zupełnie się zatrzymała, to 
dziś podstawowe zadanie dokumentalisty. 
Zadanie realizowane na wiele sposobów. 

Nie było więc bankietu z szam-
panem, okazjonalnej księgi 
dokonań i sukcesów czy zlotu 
najsłynniejszych laureatów, ale 

dostaliśmy pięć dni pracowitych spotkań 
z krótkim kinem oraz jego twórcami. Przy 
czym jurorzy odczuwali szczególną odpo-
wiedzialność za swój werdykt, wiążący się 
z wyborem przyszłego laureata nagrody 
Amerykańskiej Akademii Filmowej, gdyż 
SFF jest w gronie nominantów do Oscara 
w kategoriach krótkometrażowych.

Obok Konkursu Międzynarodowego (35 
filmów – w tym świetnie przyjęte Figury 
niemożliwe i inne historie I Marty Pajek – 

idealnie pasowałby do głównego konkursu 
imprezy, wśród filmów dotykających podsta-
wowych pytań o sens życia, o najważniejsze 
w nim wartości, o kompasy, którymi warto 
kierować się w relacjach z ludźmi i rodziną. 

Prawdziwą perełką w programie był nato-
miast obraz wyreżyserowany przez Susan 
Sontag – jedyny dokument, jaki ta pisarka 
i filozofka stworzyła w całej swojej karierze. 
Nakręcony w 1974 roku Promised Lands był 
koprodukcją z Polską, w ramach której Son-
tag badała granice dokumentu, dotykając 
materii rzeczywistości dziejącej się przed 
kamerą i niezapisanej wcześniej w scenariu-
szu. Jej film, mimo upływu czasu, ogląda się 
jak współczesną zadumę nad ludzką kon-
dycją i społeczno-politycznym konfliktem, 
który wraca niczym bumerang do publicz-
nej debaty. W ten klucz wpisywały się dwa 
inne polskie filmy – opowiadający o burz-
liwej sytuacji na Białorusi When Flow- 
ers Are Not Silent Andreia Kutsily oraz 
Pozdrawiam Tatiany Chistovej i Macieja 
Hameli o upadku rosyjskiej służby zdro-
wia w czasie pandemii. 

Polityka wydawała się jednak w Jihlavie 
drugorzędna. Choć obok filmowców gośćmi 
są tu często aktywiści, filozofowie, działacze 
polityczni czy naukowcy, w samych filmach 
rzadko kiedy porusza się doraźne tematy, 
gorące problemy czy dogłębne rozliczenia 
z przeszłością. W tym roku twórcy szcze-
gólnie na pierwszym miejscu postawili czło-
wieka współczesnego – takiego, który wła-
śnie zmaga się w życiu z jakimś przełomem 
i wydarzeniem historycznym, próbując za 
jego pośrednictwem odpowiedzieć sobie na 
najważniejsze pytania egzystencjalne. 

Urszula Lipińska

WINTERTHURJIHLAVA

Jedni w ramach tej refleksji filozofowali, 
inni próbowali utrwalić piękno otoczenia 
odczuwalnie zmierzającego ku apokalipsie, 
a jeszcze inni sięgali po bohaterów zmu-
szonych do codziennej walki. Wyzwania 
codzienności, próba przetrwania z dnia 
na dzień, większa prostota i duchowość – 
te aspekty wybijały się na pierwszy plan 
w konkursowych filmach. Główną nagrodę 
zdobył słowacki dokument Lines Barbory 
Sliepkovej – wyrzeźbiona w czerni i bieli, 
neorealistyczna z ducha opowieść o samot-
ności w tętniącym życiem mieście.

Polskimi akcentami w programie czeskiego 
festiwalu były przede wszystkim mocne i już 
wielokrotnie nagrodzone tytuły: 1970 Toma-
sza Wolskiego oraz Film balkonowy Pawła 
Łozińskiego. Ten pierwszy robił wrażenie inte-
resującym sposobem opowiedzenia o wyda-
rzeniach z grudnia 1970 roku, drugi z kolei 
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WYZWANIA 
CODZIENNOŚCI
Najlepsze filmy 25. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Dokumentalnych 
w Jihlavie wyróżniały się ciekawą, 
oryginalną formą oraz próbą dotknięcia 
tematów uniwersalnych i globalnych.

Organizatorzy jubileuszowej, bo 25. 
edycji Short Film Festival w Winterthur 
potraktowali, jak to Szwajcarzy, 
swoje święto poważnie, praktycznie 
i bez niepotrzebnych czy kosztownych 
ozdobników. 
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pogrupowanych w siedmiu blokach tema-
tycznych) w programie znalazły się jeszcze: 
Konkurs Krajowy (szwajcarskich nowości), 
w którym zasiadała m.in. Aneta Ozorek, 
sporo pokazów pozakonkursowych m.in. 
z Kosowa, którego kinematografia była 
gościem specjalnym festiwalu, filmów fami-
lijnych, lokalnych oraz część Industry prze-
znaczona dla przedstawicieli branży oraz 
podobnych programowo imprez filmo-
wych z całego świata (w tym roku poznań-
ski festiwal Short Waves, a wcześniej m.in. 
białostocka Żubroffka).

Było więc co oglądać i o czym dysku-
tować, bo tutaj zaprasza się twórców, aby 

zaraz po projekcji swych filmów opowia-
dali o ich drodze na ekran oraz odpowia-
dali na pytania widowni. A ta wcale liczna, 
bo w Winterthur uczestniczy się w kultu-
rze filmowej na co dzień, nie zadowala się 
okazjonalnymi deklaracjami, o czym mógł 
się przekonać m.in. sympatyczny filmo-
wiec z Kopenhagi, nie do końca potrafiący 
wskazać rzeczywiste inspiracje dla swego 
skąpanego we krwi obrazu, bo fascynacja 
dziełami klasy B wydawała się niewystar-
czająca. Albo Angielka, która tematem 
przewodnim swoich utworów uczyniła 
sprzeciw wobec instytucji castingu, doszu-
kując się w tym głównie rasistowsko-sek-
sistowskich korzeni… Inni goście festi-
walu mieli więcej „szczęścia” w kontakcie 
z publicznością, ale prawda jest taka, że 
każdy z bloków miał swego opiekuna/
selekcjonera i to jego gust filmowy decy-
dował o takim, a nie innym wyborze. Jeśli 
więc ktoś był zwolennikiem tezy, że jed-
nym z naczelnych zadań kina jest prowo-
kacja, to dzieła wspomnianej wyżej pary 
oczekiwania te spełniały.

Poza skrajnościami, zawsze dodającymi 
festiwalowi kolorytu, pokazano w Winter-
thur pośród wielu innych, kilka filmów-nie-
spodzianek. Bo jakże inaczej potraktować 
zrealizowaną w Hongkongu, trwającą ledwie 
kwadrans zjadliwą, a przy tym ogromnie 
zabawną satyrę na współczesnych nowych 
i bajecznie bogatych mieszkańców tego pań-
stwa-miasta. Albo pokazane zaraz potem 
Trzy piosenki dla Benazir Gulistana i Elisa-
beth Mirzaei, udowadniające, że Afganistan 
to nie tylko ponurzy i zapatrzeni w średnio-
wieczne rytuały Talibowie. Choć to wła-
śnie oni zapewne brutalnie już przerwali 
szczęśliwe dotąd życie rodziny bohaterki 
dokumentu, czującej, że nowi okupanci nie 
darują jej mężowi służby w proamerykań-
skiej armii. Albo brazylijski Neon Phantom 
Leonardo Martinelliego, czyli 20-minutowy 
minimusical w wykonaniu kurierów roz-
wożących całą dobę jedzenie, którzy oka-
zują się znakomitymi tancerzami i wcale 
niezgorszymi wokalistami.

Polsko-kanadyjska animacja Marty Pajek 
(Figury niemożliwe i inne historie I) z kolei 
dobrze wpisała się w generalną obserwację, 
że animacja światowa przeżywa jeden ze 
swych najlepszych okresów. A ma się tak 
dobrze być może dzięki temu (co zade-
kretowano podczas jednego z paneli dys-
kusyjnych), że wśród jej autorów domi-
nują autorki.

Janusz Kołodziej

PO RAZ 25., ALE 
BEZ WIELKIEJ FETY

Teatr Winterthur

Publiczność w oczekiwaniu  
na seans filmowy
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Czy Kieślowski jest w  Egip-
cie w ogóle znany?” – pytam 
dyrektora artystycznego festi-
walu w Al-Dżunie Amira Ram-

sesa. „Jego filmy zna każdy egipski fil-
mowiec, bo są pokazywane w naszych 
szkołach artystycznych, najczęściej na 
zajęciach z interpretacji dzieła filmo-
wego. Sam zapoznałem się z Kieślowskim 
na studiach. Zakochałem się w Dekalogu 
i Podwójnym życiu Weroniki. W moim 
filmie jest nawet nawiązująca do Wero-
niki scena oddająca hołd waszemu reży-
serowi” – tłumaczy mi.

Tharaa Goubail, popularna arabska 
aktorka, dodaje: „Kiedy na studiach 
zobaczyłam Podwójne życie Weroniki, 
przeżyłam szok. Nie mogłam uwierzyć, 
z jaką łatwością przeglądam się w dyle-

Grand Prix festiwalu 3Kino otrzy-
mał obraz Żeby nie było śladów 
Jana P. Matuszyńskiego, a nagroda 
za najlepszy debiut powędrowała 

do Jana Holoubka za film 25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komendy.

Praski festiwal powstał w 2013 roku 
i szybko stał się ważną platformą konfron-
tacji artystycznej kinematografii środkowo-
europejskich, ze szczególnym uwzględnie-
niem krajów Grupy Wyszehradzkiej. Impreza 
początkowo miała charakter przeglądu najcie-
kawszych bieżących dokonań twórców z tych 
krajów, często również sięgano do przeszło-
ści, przypominając dzieła uznane, acz nieco 
zapomniane. Od trzech lat 3Kino ma także 
część konkursową, niezwykle szczęśliwą dla 
polskich filmowców – w 2019 roku II nagrodą 
uhonorowano Agnieszkę Holland (notabene 
byłą studentkę FAMU) za polsko-brytyjsko-
-ukraińskiego Obywatela Jonesa, a w roku 
ubiegłym Nagroda Specjalna trafiła do Bar-
tosza Kruhlika za Supernovą, zaś laur za naj-
lepszy debiut do Małgorzaty Imielskiej za 
Wszystko dla mojej matki. 

Tegoroczną edycję zdominowały filmy 
polskie zarówno pod względem ilościowym 
(na 22 tytuły konkursowe aż 10 to nasze pro-
dukcje), jak i jakościowym (w werdykcie jury 
znalazł się jeszcze tylko przejmujący dra-
mat węgierski Külön falka Hajni Kis uho-
norowany Nagrodą Specjalną). Nasza oferta 
konkursowa stała na wysokim poziomie, 
ale była także wyjątkowo zróżnicowana tre-
ściowo i gatunkowo. Obok nagrodzonych – 
szczególnie ważnych ze względu na rangę 
podejmowanych tematów, a także znakomitą 
realizację – filmów Matuszyńskiego i Holo-
ubka, zaprezentowano również ostatnie dzieło 
Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta 
Śniegu już nigdy nie będzie, Mistrza Macieja 

Organizatorzy zainteresowali wystawą 
widzów poprzez wyszukanie połączeń 
między Polakiem i Egipcjanami. Kura-
torem wystawy został wybitny scenograf 
Onsi Abou Seif, którego związki z Pol-
ską rozpoczęły się latach 60., gdy razem 
ze swoim profesorem Shadi Abdel Sala-
mem nadzorował prace na planie Fara-
ona Jerzego Kawalerowicza. Odpowiadali 
oni za zgodność historyczną i wierność 
odtworzenia antycznego Egiptu.

Jednym z paneli na tegorocznym festi-
walu był zresztą ten poświęcony sposo-
bom obrazowania starożytnego Egiptu 
w kinie. Punktem wyjścia było zakła-
mywanie przeszłości przez whitewashing 
postaci i inne niezgodności z faktami. 
Choć u Kawalerowicza grali Polacy, Onsi 
Abou Seif zachwalał podejście reżysera 
i jego ekipy. „Dla nich liczyła się przede 
wszystkim historia i relacje psycholo-
giczne bohaterów, a nie błyskotki i fajer-
werki na planie. Podchodzili do naszej 
kultury z dużym poszanowaniem i liczyli 
się z naszym zdaniem. Nie udawali, że 
wiedzą lepiej” – mówił scenograf.

Obok niego wystawę Kieślowskiego 
otworzył Ahmed Magdy, amant będący 
bożyszczem Egipcjanek, którego Kieślow-
ski również w pewnym sensie ukształ-
tował. „Nigdy nie zapomnę Krótkiego 
filmu o miłości i emocji, jakie towarzy-
szyły mi podczas seansu. To dzięki Kie-
ślowskiemu zrozumiałem, czym są źle 
ulokowane uczucia i jak łatwo stają się 
naszą słabością” – opowiadał mi aktor, 
dzięki którego obecności wystawa Kie-
ślowskiego odbiła się szerokim echem 
w mediach arabskich. 

Popularnością cieszył się również 
wykład mistrzowski Zbigniewa Zama-
chowskiego (współprowadziła go wspo-
mniana Tharaa Goubail). W audytorium 
TU Berlin spotkali się nie tylko filmowcy 
i kinomani, ale też choćby fotografowie, 
których filmy Kieślowskiego inspirują 
swoją stroną wizualną. Polski aktor sypał 
anegdotami (m.in. o tym, jak Kieślowski 
przerwał ujęcie, bo Zamachowski wpi-
sał w bankomacie przypadkowy PIN, 
a reżyser uparł się, że ma być taki sam 
jak w scenariuszu, bo to jego prywatny) 
i tłumaczył, że fenomen Krzysztofa Kie-
ślowskiego zasadzał się na tym, że inte-
resował go człowiek, a nie jego pocho-
dzenie czy status. Dlatego oddziałuje i na 
nas, i na Egipcjan.

Artur Zaborski

3KINO W PRADZE AL-DŻUNA

matach białej dziewczyny żyjącej w zupeł-
nie innym kręgu kulturowym. Kieślow-
ski miał coś takiego, że potrafił dotknąć 
kobiecej duszy”.

Amir Ramses nie miał wątpliwości, 
że w związku z okrągłymi rocznicami 
urodzin i śmierci Kieślowskiego (w tym 
roku przypada 80. rocznica urodzin i 25. 
rocznica śmierci reżysera – przyp. red.) to 
właśnie jemu należy poświęcić doroczną 
wystawę w TU Berlin Campus El Gouna, 
uniwersytecie, gdzie mieści się centrum 
festiwalowe. Rozciągająca się na kilka sal 
ekspozycja składała się ze zróżnicowa-
nych zbiorów: były tu i zdjęcia z planów, 
i kadry, i fragmenty filmów, jak i znako-
mite reinterpretacje plakatów do doko-
nań Krzysztofa Kieślowskiego autorstwa 
Andrzeja Pągowskiego.
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JAK KIEŚLOWSKI 
INSPIRUJE EGIPCJAN
Jednym z najważniejszych bohaterów 
5. edycji El Gouna Film Festival był 
Krzysztof Kieślowski, który – jak 
się okazuje – ukształtował wielu 
z organizatorów egipskiego festiwalu 
oraz sporo tamtejszych filmowców.

Tegoroczna, 8. edycja Festiwalu Kina 
Środkowoeuropejskiego 3Kino w Pradze 
zakończyła się bezapelacyjnym 
zwycięstwem polskich filmowców.
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Barczewskiego opowiadającego o słynnym 
polskim bokserze Tadeuszu „Teddy” Pie-
trzykowskim, któremu przyszło toczyć walki 
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birke-
nau, komediową – jakże na czasie – Czarną 
owcę Aleksandra Pietrzaka, Magnezję – efek-
towną i ekstrawagancką filmową „jazdę bez 
trzymanki” Macieja Bochniaka, dwa „mikro-
budżety”: Biały potok Michała Grzybow-
skiego i Bóg Internetów Joanny Satanowskiej, 
a także dwa kameralne obrazy wyproduko-
wane przez Magdalenę Sztorc: Każdy ma 
swoje lato Tomasza Jurkiewicza oraz Pro-
ste rzeczy Grzegorza Zaricznego (ten drugi 
także z jej aktorskim udziałem). Właśnie te 
dwa filmy zostały szczególnie ciepło przyjęte, 
a w ich stylistyce i klimacie dostrzeżono bli-
skie związki z kinem… czeskim. 

Największe wrażenie zrobiły oczywiście 
oba nagrodzone tytuły – Żeby nie było śla-

dów oraz 25 lat niewinności. Odebrano je nie 
tylko jako przejmujące rekonstrukcje bole-
snych spraw, które nie miały prawa się zda-
rzyć, a się zdarzyły, ale jako opowieści uni-
wersalne i ponadczasowe. Przypominające 
i przestrzegające. 

Warto wspomnieć jeszcze o kilku, także 
zróżnicowanych programowo, imprezach 
towarzyszących, m.in. o przeglądzie ekra-
nizacji powieści Stanisława Lema, panelo-
wej dyskusji „Pokolenie Kolumbów w kra-
jach Grupy Wyszehradzkiej – mit patrioty 
i bohatera” uzupełnionej projekcjami Ero-
iki Andrzeja Munka, Kanału oraz Popiołu 
i diamentu Andrzeja Wajdy, czy o wystawie 
„Franz Kafka. Future of the World” przygo-
towanej przez kilka środkowoeuropejskich 
uczelni plastycznych (Polskę reprezentowali 
studenci warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych pod wodzą prof. Lecha Majewskiego). 
A skoro już o Kafce mowa, to rolę klubu festi-
walowego pełniła księgarnio-kawiarnia Samsa 
usytuowana w legendarnej Lucernie, gdzie 
rej wodził wielki przyjaciel polskiego kina 
Vavřinec Menšl, dyrektor praskiego festiwalu. 
Przyszłoroczna edycja ma upłynąć pod arty-
stycznym patronatem właśnie Franza Kafki. 

Jerzy Armata

NASZE KINO FAWORYTEM 
W REGIONIE
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Mikuláš Novotný – czeski  koproducent  
filmu Żeby nie było śladów,  

Beáta Parkanova – członkini jury  
i Vavřinec Menšl – dyrektor festiwalu Fo
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FESTIWALE ZA GRANICĄPOLONICA

filmem Cow opublikowali-
śmy w listopadowym numerze 
„Magazynu Filmowego” (str. 
52-53).

JESTEM TUTAJ 
Z WYRÓŻNIENIEM 
W ARGENTYNIE

Film Julii Orlik właściwie każ-
dego miesiąca zbiera nagrody 
na kolejnych międzynaro-
dowych festiwalach. Tym 
razem obraz Jestem tutaj został 
doceniony przez jurorów Bit 
Bang Festival w Buenos Aires 
(25 października – 5 listopada). 
To najważniejszy festiwal ani-
macji, gier wideo i sztuk wizu-
alnych odbywający się w stolicy 
Argentyny. Jego program jest 
zwykle bardzo bogaty, a orga-
nizatorzy nie boją się zapra-
szać odważnych, eksperymen-
talnych i autorskich produkcji, 
ściągając je z całego świata. 
W tym roku do międzynaro-
dowego konkursu zaproszono 
animację Julii Orlik, która 
została doceniona przez jury, 
otrzymując wyróżnienie.

THE VIBRANT 
VILLAGE NAJLEPSZYM 
FILMEM STUDENCKIM
BRYTYJSKIEGO 
FESTIWALU

Polsko-węgierski film Wero-
niki Jurkiewicz został doce-
niony podczas The Calvert 
Journal Film Festival 
 (18-31 października w wersji 
online). Ten brytyjski festiwal 
to wyjątkowa impreza będąca 
swego rodzaju wyprawą po 
kinematografiach Europy 
Środkowo-Wschodniej, Bałka-
nów, Rosji i Kaukazu. W pro-
gramie można było znaleźć 
dokumenty, animacje, fabuły, 
etiudy studenckie, obrazy eks-
perymentalne, krótkometra-
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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SUKCES POLSKICH
PRODUKCJI W LIPSKU

Tegoroczna edycja niemiec-
kiego DOK Leipzig (25-31 paź-
dziernika) była wyjątkowo 
udana dla polskich filmów. 
Rodzime produkcje zatrium-
fowały w aż trzech katego-
riach. Dokumentalna Buko-
lika Karola Pałki otrzymała 
nagrodę Silver Dove przyzna-
waną najlepszym międzyna-
rodowym dokumentom bądź 
animacjom. Bohaterkami filmu 
są Danusia i jej córka Basia, 
które żyją gdzieś na obrze-
żach świata, zgodnie z rytmem 
i prawami natury, wśród zwie-
rząt i duchów umarłych. Naj-
lepszą krótkometrażową ani-
macją festiwalu została z kolei 
najnowsza część wielokrotnie 
nagradzanej trylogii Marty 
Pajek (choć w numeracji to 
część pierwsza). Figury niemoż-
liwe i inne historie I to postapo-
kaliptyczna wizja świata, w któ-
rym człowiek i jego istnienie 
nie znaczą więcej niż ułamek 
sekundy. Tryptyk Marty Pajek 
jest oparty na koncepcji figur 
niemożliwych. Natomiast 
dokument Pawła Łozińskiego – 
Film balkonowy – otrzymał 
prestiżową MDR Film Prize. 
Reżyser przygląda się w nim 
ludziom ze swojego balkonu. 
Czyniąc obserwacje balkonowe 
z kamerą przez ponad 2 lata, 
stworzył miejsce dialogu, 
„świecki konfesjonał”, przy któ-
rym każdy może się zatrzymać 
i opowiedzieć o sobie innym 
ludziom. Bohaterowie niosą 
w sobie zagadki i tajemnice, 
nie dają się łatwo zaszuflad-
kować. DOK Leipzig to jedno 
z czołowych wydarzeń w świe-
cie filmu dokumentalnego 
i animowanego. Każdego roku 
w Lipsku prezentowane są naj-
nowsze produkcje z kilkudzie-
sięciu krajów. 

DZIEŃ MATKI 
Z SZANSĄ NA 
NOMINACJĘ 
DO OSCARA

Etiuda w reżyserii Patryka 
Kaflowskiego, wyproduko-
wana w Szkole Filmowej im. 
Krzysztofa Kieślowskiego (UŚ 
w Katowicach), znalazła się 
na tzw. długiej liście oscaro-
wej doceniającej krótkometra-
żowe filmy fabularne. Skróconą 
listę kandydatów (15 tytu-
łów) do Nagród Amerykań-
skiej Akademii Sztuki i Wiedzy 
Filmowej poznamy 21 grud-
nia. To już drugi rok z rzędu, 
gdy produkcja z katowickiej 
Szkoły rywalizuje o Oscara. 
Obraz Patryka Kaflowskiego 
opowiada o młodej ciężarnej 

kobiecie, która musi się zmie-
rzyć z komplikacjami pod-
czas porodu. Świadkiem walki 
o dziecko jest samica lisa prze-
mierzająca okolicę w poszuki-
waniu jedzenia. Autorem zdjęć 
jest Patryk Roman, za montaż 
odpowiadają Michał Wal-
ter i Patryk Kaflowski. Opiekę 
pedagogiczną nad produk-
cją sprawował Krzysztof Lang. 
Producentem filmu jest Kry-
styna Doktorowicz (Szkoła 
Filmowa im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego). Dzień Matki 
swoją światową premierę miał 
podczas tegorocznej, 40. edy-
cji Koszalińskiego Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi 
i Film”. Kwalifikację oscarową 
otrzymał, zwyciężając w Kon-

kursie Międzynarodowym na 
Bengaluru International Short 
Film Festival w Indiach. Przy-
szłoroczną, 94. galę nagród 
Amerykańskiej Akademii 
Filmowej zaplanowano na 
27 marca. Nominowanych 
poznamy 8 lutego. 

POLSKA AUTORKA 
ZDJĘĆ NOMINOWANA 
DO BIFA

Operatorka Magdalena Kowal-
czyk została nominowana do 
Nagrody Niezależnego Kina 
Brytyjskiego (The British Inde-
pendent Film Awards) za 
zdjęcia do dokumentu Cow 
w reżyserii Andrei Arnold. 
Dokument został nominowany 
w aż czterech kategoriach – za 
najlepszy dokument, mon-
taż, dźwięk i właśnie za zdję-
cia polskiej operatorki. Film 
jest historią życia dwóch krów 
mlecznych. Produkcja powsta-
wała przez sześć lat. Kamera 
podąża za bohaterkami, poka-
zując wyzwania, przed jakimi 
stoją każdego dnia oraz emocje, 
które przeżywają w codzien-
nych sytuacjach. Cow to też 
przypomnienie widzom, jaką 
szczególną rolę dla ludzi odgry-
wają krowy i pokazanie wyjąt-
kowego piękna tych zwierząt. 
Magdalena Kowalczyk jest 
absolwentką Kursu Dokumen-
talnego w Mistrzowskiej Szkole 
Reżyserii Filmowej Andrzeja 
Wajdy. Jako operatorka pra-
cowała przy realizacji blisko 
30 etiud szkolnych i filmów 
dokumentalnych, takich jak 
m.in. Viva Maria! Agnieszki 
Smoczyńskiej, Listy do Artura 
Wiktorii Szymańskiej, Obcy na 
mojej kanapie Grzegorza Brzo-
zowskiego czy Tonia i jej dzieci 
Marcela Łozińskiego. Warto 
dodać, że rozmowę z Magda-
leną Kowalczyk o pracy nad 

żowe i pełnometrażowe. Obok 
konkursów odbyły się też 
pokazy specjalne. W tym roku, 
w sekcji filmów studenckich, 
zaprezentowano The Vibrant 
Village Weroniki Jurkiewicz, 
który został uznany najlep-
szym filmem w swojej katego-
rii. Dokument jest produkcją 
Uniwersytetu Teatru i Sztuki 
Filmowej w Budapeszcie.

LAUREACI 33. 
FESTIWALU FILMU 
POLSKIEGO 
W AMERYCE

Film Żeby nie było śladów Jana 
P. Matuszyńskiego zdobył 
główną nagrodę – „Złote Zęby” 
na odbywającym się w Chicago 
33. Festiwalu Filmu Polskiego 
w Ameryce (6-23 listopada). 
W kategorii filmów doku-
mentalnych najlepszy okazał 
się obraz Jutro czeka nas długi 
dzień Pawła Wysoczańskiego. 
Film ten otrzymał również 
nagrodę dyrektora festiwalu (ex 
aequo z dokumentem Herbert. 
Barbarzyńca w ogrodzie Rafaela 
Lewandowskiego) za „wyjąt-
kowe podejście do tematu w fil-
mie dokumentalnym”. Nagrodę 
Specjalną Jury ex aequo otrzy-
mały filmy 25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komendy Jana 
Holoubka (również nagroda za 
najlepszy debiut) oraz Zabij to 
i wyjedź z tego miasta Mariu-
sza Wilczyńskiego (ta pełno-
metrażowa animacja zdo-
była też Nagrodę Krytyków). 
Z kolei w kategorii filmów 
dokumentalnych jury doce-
niło ex aequo Zwyczajny kraj 
Tomasza Wolskiego oraz obraz 
Antoni Kocjan. Człowiek, który 
zatrzymał rakiety V w reżyse-
rii Marka Tomasza Pawłow-
skiego i Małgorzaty Walczak. 
Nagroda publiczności trafiła do 
Zupy nic Kingi Dębskiej (film 

Film Damiana Kocura zdobył kolejną nagrodę. Tym 
razem krótkometrażowa fabuła została doceniona 
przez jury Tehran International Short Film Festival 

 (19-24 października). Impreza ta to jeden z najstarszych festi-
wali krótkometrażowych w całym regionie. Wydarzenie od 
lat cieszy się dużym powodzeniem zarówno wśród widzów, 
jak i twórców z całego świata. W tym roku zaproszenie do 
konkursów irańskiej imprezy otrzymały trzy polskie filmy – 
Wielki strach Pawliny Carlucci Sforzy, Trochę raju Andrzeja 
Cichockiego (oba dokumenty to produkcje Studia Munka-
-SFP) oraz najnowszy obraz Damiana Kocura, który zachwy-
cił jurorów i został uznany najlepszą fabułą festiwalu. Opis 
nagrodzonego filmu brzmi następująco: „Czarno-białe zdję-
cia, naturszczycy w głównych rolach i mały realizm polskiej 
prowincji. Paweł jest samotnym mężczyzną, który pracuje 
na małym promie rzecznym. Dzień po dniu mija mu na tych 
samych czynnościach, aż na jego drodze staje Mohammad, 
nielegalny imigrant. Paweł postanawia mu pomóc. W końcu 
jest ktoś, z kim może porozmawiać”.

Obraz Jana P. Matuszyńskiego Żeby nie było śladów 
został nagrodzony za reżyserię na 31. Festiwalu Fil-
mowym w Cottbus (2-7 listopada), a także otrzy-

mał nagrodę w kategorii Najlepszy Film Fabularny na Festi-
walu Kina Środkowoeuropejskiego 3KinoFest w Pradze 
(4-15 listopada). Ta polsko-francusko-czeska koprodukcja 
miała swoją światową premierę na 78. MFF w Wenecji, gdzie 
otrzymała nagrodę krytyków Premio Bisato d’Oro (Best Pic-
ture). Obraz powstał w oparciu o wątki zawarte w bestselle-
rowym, nagrodzonym Literacką Nagrodą Nike, reportażu 
Cezarego Łazarewicza „Żeby nie było śladów. Sprawa Grze-
gorza Przemyka”. Film jest polskim kandydatem do Oscara.

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW Z NAGRODAMI 
W NIEMCZECH I CZECHACH 

ten otrzymał również nagrodę 
dla najlepszej komedii oraz 
ex aequo z Lokatorką Michała 
Otłowskiego nagrodę dyrek-
tora festiwalu za „wyjątkowe 
podejście do tematu w fil-
mie fabularnym”). Wręczono 
również nagrodę dla „mło-
dego talentu filmowego” Adze 
Woszczyńskiej za obraz Cicha 
ziemia oraz nagrodę za wyjąt-
kowe osiągnięcia Annie Ferens 
za „nietuzinkowy pomysł 
i produkcję serialu dokumen-
talnego Geniusze i marzy-
ciele”. Festiwal Filmu Polskiego 
w Ameryce to największa 
cykliczna polska impreza fil-
mowa poza granicami Polski. 
W tym roku zaprezentowano 
ponad 50 tytułów – fabu-
larnych, dokumentalnych 
i animowanych – w kinach, 
w szkołach i na chicagowskich 
uniwersytetach. 

CICHA ZIEMIA 
Z NAGRODĄ 
NA FESTIWALU 
W SALONIKACH

Polsko-włosko-czeska kopro-
dukcja Cicha ziemia w reżyse-
rii Agi Woszczyńskiej zdobyła 
nagrodę FIPRESCI na MFF 
w Salonikach. Obraz ten był 
wcześniej prezentowany na 
MFF w Toronto. Cicha zie-
mia jest pełnometrażowym 
debiutem fabularnym, a reży-
serka Aga Woszczyńska ma 
już w swym dorobu znako-
mity krótki metraż Fragmenty 
(wyprodukowany w Szkole 
Filmowej w Łodzi), który 
w 2014 roku został zaprezen-
towany na festiwalu w  Cannes 
w sekcji Quinzaine des Reali-
sateurs. W rolach głów-
nych w Cichej ziemi wystąpili 
Agnieszka Żulewska i Dobro-
mir Dymecki. 

DALEJ JEST DZIEŃ Z WYGRANĄ W IRANIE

Dalej jest dzień,  
reż. Damian Kocur
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Żeby nie było śladów,  
reż. Jan P. Matuszyński
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OKRUSZKI ŻYCIA 
NAJLEPSZE 
W HISZPANII

Animacja Katarzyny Miecho-
wicz otrzymała Mikeldi Award 
podczas tegorocznej edycji 
hiszpańskiego ZINEBI-Inter-
national Festival of Documen-
tary and Short Film of Bilbao 
(11-18 listopada). To jeden 
z najważniejszych hiszpańskich 
festiwali, wydarzenie posiada 
akredytację AMPAS, a główna 
nagroda zdobyta w każdej 
z trzech kategorii gatunkowych 
uprawnia do zgłoszenia filmu 
do nagród Amerykańskiej 
Akademii Filmowej. Nagro-
dzone Okruszki życia przedsta-
wiają przeplatające się ze sobą, 
niekiedy absurdalne, perypetie 
trójki bohaterów. 

POLSKIE ETIUDY 
STUDENCKIE 
Z NAGRODAMI 
W ROSJI

Tegoroczna, 41. edycja VGIK 
International Student Festival 
w Moskwie (15-19 listopada) 

okazała się wyjątkowa dla fil-
mów w reżyserii absolwentek 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Tytuł 
najlepszej animacji otrzymał 
wielokrotnie już nagradzany 
w Polsce i na świecie obraz 
Jestem tutaj autorstwa Julii 
Orlik. Z kolei Wyróżnienie Spe-
cjalne powędrowało do Nastazji 
Gonery za jej fabularny dyplom  
Pierwszego lato końca świata 
(również już z innymi festiwa-
lowymi trofeami na koncie). 
VGIK International Student 
Festival to wydarzenie orga-
nizowane od lat 80. przez naj-
starszą na świecie, moskiewską 
szkołę filmową. 

OSTATNIE DNI LATA 
Z POTRÓJNYM 
SUKCESEM 
WE FRANCJI

Klaudia Kęska wyjechała 
z francuskiego 36. Europej-
skiego Festiwalu Filmów Krót-
kometrażowych w Breście 
(9-14 listopada) z aż trzema 
nagrodami. Jej krótka fabuła 
Ostatnie dni lata została doce-

niona przez publiczność Kon-
kursu Europejskiego, Jury 
Młodych oraz federację „Des 
Passeurs de Courts” – repre-
zentowaną przez jury złożone 
z pracowników i wolontariuszy 
sieci kin Cinéphare. Ostatnie 
dni lata to produkcja Szkoły 
Filmowej im. Krzysztofa Kie-
ślowskiego (UŚ w Katowicach).

OSTATNI GWIZDEK 
WYGRYWA 
W HISZPANII

Krótka fabuła Karola Lind- 
holma wygrała 14. La Cabina 
International Film Festival 
organizowany w hiszpańskiej 
Walencji (9-19 listopada). Jury 
doceniło ten obraz również za 
scenografię. Festiwal w hisz-
pańskiej Walencji to ważne 
i cenione miejsce na filmo-
wej mapie Europy, skiero-
wane do produkcji trwających 
od 30 do 60 minut. W tym 
roku do udziału w Konkur-
sie Głównym zakwalifiko-
wano 12 tytułów z 8 europej-
skich krajów. Ostatni gwizdek 
Karola Lindholma, wyprodu-
kowany w Studiu Munka-SFP 
w ramach programu 30 Minut, 
był jedynym polskim filmem 
w konkursie.

NAWET MYSZY IDĄ 
DO NIEBA 
Z NOMINACJĄ 
DO EUROPEJSKIEJ 
NAGRODY FILMOWEJ

Pełnometrażowa animacja 
Nawet myszy idą do nieba ma 
szansę na zdobycie najważ-
niejszej nagrody filmowej na 
Starym Kontynencie. Nawet 
myszy idą do nieba w reżyse-
rii Jana Bubenička i Denisy 
Grimmovej to koprodukcja 
czesko-francusko-polsko-sło-
wacka, łącząca najlepsze trady-

cje polskiej i czeskiej animacji 
lalkowej. Głównym producen-
tem jest czeskie studio Fresh 
Films, a koproducentami są 
polskie studio Animoon oraz 
francuskie Les Films du Cygne 
i słowackie CinemArt. Ani-
macja powstała przy wspar-
ciu finansowym PISF oraz 
Łódzkiego Funduszu Filmo-
wego w koprodukcji z EC1 
Łódź – Miasto Kultury oraz 
Canal+ Polska S.A. Partnerem 
jest Momakin, a dystrybucją 
w Polsce zajmuje się Stowa-
rzyszenie Nowe Horyzonty. 
Film opowiada historię małej 
myszki – Czmyszki, która pra-
gnie udowodnić swoją odwagę 
i stawia czoła lisowi – Rude-
uszowi. Wskutek niespodzie-
wanego obrotu spraw oboje 
trafiają do nieba dla zwierząt. 
Dopiero tam rozpoczną się ich 
prawdziwe przygody. To nie-
zwykle poruszająca opowieść 
o nadziei, miłości i odwa-
dze. Obraz został wykonany 
techniką animacji lalkowej, 
a w jego powstaniu uczestni-
czyło wielu polskich artystów. 
W Łodzi powstała prawie 
połowa lalek wykorzystanych 
w filmie (w tym postać głównej 
bohaterki – myszki Czmyszki 
i innych gryzoni). Muzykę 
skomponował Krzysztof A. 
Janczak, a w pracach animacyj-
nych na czeskim planie uczest-
niczyło troje polskich animato-
rów – Katarzyna Okoniewska, 
Piotr Ficner i Ilenia Cotardo. 
Europejska Nagroda Filmowa 
to najbardziej prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane fil-
mom europejskim. W katego-
rii dla najlepszego pełnome-
trażowego filmu animowanego 
w 2017 roku triumfowała inna 
polska koprodukcja – Twój 
Vincent. Tegorocznych laure-
atów poznamy na gali w Berli-
nie 11 grudnia.

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
POLSKIE ANIMACJE 
WYRÓŻNIONE 
WE WŁOSZECH

W programie tegorocznego 
włoskiego Piccolo Festival 
Animazione (20-27 listopada) 
można było zobaczyć kilka 
polskich produkcji, a aż dwie 
z nich – Jestem tutaj Julii Orlik 
oraz Roz-poznanie Przemy-
sława Świdy – zostały doce-
nione przez jury, otrzymując 
Wyróżnienia Specjalne. Ten 
włoski festiwal, którego pierw-
sza edycja odbyła się 14 lat 
temu, w całości poświęcony 
jest filmom animowanym. 

PIERWSZE LATO 
KOŃCA ŚWIATA 
Z NAGRODĄ 
W TURCJI

Dyplom fabularny Nasta-
zji Gonery ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi, Pierwsze lato końca 
świata, został doceniony pod-
czas 22. edycji Izmir Kisa Film 
Festival (22-28 listopada), zdo-
bywając II Nagrodę. Festiwal 
ten to jedno z najważniejszych 
wydarzeń filmowych w Tur-
cji, a na pewno najważniejsze, 
jeżeli chodzi o krótkie metraże. 
Co roku organizatorzy wybie-
rają do programu najciekaw-
sze krótkie fabuły, dokumenty, 
animacje oraz obrazy ekspe-
rymentalne z całego świata. 
Dla fabuły Pierwsze lato końca 
świata nagroda w Turcji jest już 
kolejnym międzynarodowym 
sukcesem.  

GRUBA KAŚKA 
NAJLEPSZA 
WE WŁOSZECH

Polski film został uhonoro-
wany Fellini Award dla naj-
lepszego dokumentu podczas 
włoskiego Amarcort Film Festi-
val. Wydarzenie to organizo-

wane jest w rodzinnym mieście 
wybitnego włoskiego reżysera, 
w Rimini. Cały festiwal odbywa 
się pod patronatem Federico 
Felliniego. To święto kina pod-
czas którego można zobaczyć 
zarówno fabuły, jak i doku-
menty, animacje czy obrazy 
eksperymentalne z całego 
świata. W tym roku do mię-
dzynarodowego konkursu 
Calzinazz, w którym pokazy-
wane są najciekawsze doku-
menty i reportaże filmowe, 
zaproszono obraz Julii Pełki. Jej 
Gruba Kaśka zachwyciła jury 
i otrzymała prestiżową Fellini 
Award.

PO ZŁOTO 
Z SYCYLIJSKIM 
TROFEUM

Na 41. edycji Paladino D’oro 
Sport Film Festival w Palermo 
(15-21 listopada) nagroda 

dla najlepszego filmu o tema-
tyce olimpijskiej powędro-
wała do Ksawerego Szczepa-
nika za dokument Po złoto. 
Włoski festiwal, odbywający 
się na Sycylii, to wyjątkowe, 
a zarazem najstarsze tego typu 
wydarzenie na świecie, łączące 
w sobie sportową rywalizację 
i artystyczną pasję. W jego pro-
gramie znajdziemy filmy spor-
towe z całego świata. Po złoto 
to opowieść o pełnej wzlotów 
i upadków karierze naszego 
legendarnego tyczkarza – Wła-
dysława Kozakiewicza, który 
na Igrzyskach Olimpijskich 
w Moskwie w 1980 roku, na 
oczach milionów telewidzów, 
stoczył pasjonujący pojedynek 
z reprezentantem ZSRR, zdobył 
złoto, pobijając rekord świata, 
ale wyprowadzony z równo-
wagi przez sowiecką publicz-
ność pokazał jej niesportowy, 
obraźliwy gest. „Wał” został 

uznany za prowokację poli-
tyczną, a życie naszego lek-
koatlety z dnia na dzień się 
odmieniło. W zdominowanej 
przez Związek Radziecki Polsce 
Kozakiewicz stał się… bohate-
rem narodowym.

PRODUKCJE STUDIA 
MUNKA-SFP 
Z SUKCESEM 
W TORONTO

Krótkometrażowe produkcje 
Studia Munka-SFP – We Have 
One Heart Katarzyny Warzechy 
oraz Wielki strach Pawliny Car-
lucci Sforzy otrzymały aż trzy 
nagrody na 12. Toronto Polish 
Film Festival (19-22 listopada). 
Obraz We Have One Heart 
zdobył Nagrodę dla Najlep-
szego Filmu Krótkometrażo-
wego, a Wielki strach otrzy-
mał Nagrody: dla Najlepszego 
Filmu Dokumentalnego oraz 
za Najlepszą Reżyserię Doku-
mentu. Nagroda Publiczno-
ści z kolei trafiła do Bartosza 
Kruhlika za wyprodukowaną 
w Studiu, w ramach programu 
60 Minut, Supernovą. Festi-
wal w Toronto to impreza 
organizowana od 12 lat przez 
polonijne Stowarzyszenie Fil-
mowe Ekran. Festiwal co roku 
prezentuje najnowsze polskie 
produkcje krótko- i pełnome-
trażowe, fabularne i dokumen-
talne. Festiwalową ofertę kie-
ruje do liczącej ponad milion 
odbiorców Polonii w Kana-
dzie. W jury tegorocznej edycji 
Toronto PFF zasiedli: prawnik, 
pisarz i krytyk filmowy Larry 
Anklewicz, były dyrektor gene-
ralny MFF w Toronto Piers 
Handling oraz twórca filmów 
dokumentalnych Ottie Lockey.

Oprac. Julia  
Michałowska

WYRAJ Z GRAND PRIX W MAROKU

Na International Film School Festival Tetouan  
(22-26 listopada) wielki sukces odniosła Agnieszka 
Nowosielska ze Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kie-

ślowskiego (UŚ w Katowicach), której etiuda fabularna Wyraj 
zdobyła Grand Prix. Festiwal w Tetouan to wydarzenie mające 
na celu promocję produkcji studenckich zrealizowanych 
w szkołach i akademiach filmowych. W programie można zna-
leźć dokumenty, animacje i fabuły z całego świata. Wygrana 
w Maroku to już kolejny znaczący sukces dla etiudy Wyraj.

Supernova – wielokrotnie nagradzany debiut Bartosza 
Kruhlika – zachwyciła tym razem jurorów na 14. MFF 
Balinale na wyspie Bali (11-14 listopada). To największa 

i najstarsza międzynarodowa impreza filmowa w Indonezji. 
Produkcja Studia Munka-SFP zwyciężyła jako najlepsza fabuła, 
pokonując konkurentów ze Stanów Zjednoczonych, Holandii, 
Francji, Norwegii czy Indonezji. Jurorzy uzasadnili przyzna-
nie nagrody dla Superrnovej słowami: „za tempo opowiadanej 
historii i grę z oczekiwaniami publiczności”, a także za „konse-
kwencję w dążeniu do satysfakcjonującego finału”. Obraz zre-
alizowano w ramach pierwszej edycji programu 60 Minut.

SUKCES SUPERNOVEJ NA BALI

Supernova, reż. Bartosz Kruhlik 
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Wyraj, reż. Agnieszka 
Nowosielska
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Realizowany przez Stowarzyszenie 
Kin Studyjnych i finansowany 
przez Miasto Stołeczne War-
szawa Tydzień Warszawskich 

Kin Studyjnych odbył się w pierwszych 
dniach września. W wydarzeniu udział 
wzięło 10 stołecznych kin studyjnych, co 
jest świetnym wynikiem: do Sieci Kin Stu-
dyjnych – programu realizowanego przez 
Stowarzyszenie Kin Studyjnych (zrzesza-
jącego i wspomagającego małe kina) – 
należy łącznie 13 obiektów mających sie-
dzibę w Warszawie. Udział kin w TWKS 
był dobrowolny, każde kino należące do 
SKS otrzymało zaproszenie – odzew był 
ogromny, niemal natychmiastowy ze strony 
kierowników i właścicieli. Przy ich dużym 
wsparciu oraz zaangażowaniu udało się zre-
alizować i wypromować TWKS. 

Program był zróżnicowany – mógł zaspo-
koić różne gusta i oczekiwania. W jego zało-
żenia wpisana była promocja poszczególnych 
kin, ich wsparcie, możliwość zaprezentowania 
bogatego repertuaru polskich dystrybutorów 
i promocja poszczególnych tytułów, wreszcie 
także promocja samej Warszawy jako miasta 
kultury nie tylko filmowej. Każde kino biorące 
udział w TWKS oferowało dwa rodzaje wyda-
rzeń: bezpłatne (za pobraniem wejściówki) 
oraz płatne (na biletowany seans przedpre-
mierowy w atrakcyjnej cenie 15 złotych). 

Dziesięć kin (Amondo, Atlantic, Elektro-
nik, Kinoteka, Kultura, Muranów, Luna, Sta-
cja Falenica, U-jazdowski i Wisła) to łącznie 
20 różnych wydarzeń. Odbyły się m.in. dys-
kusja na temat architektury budynków kin 
studyjnych z udziałem Anny Brzezińskiej-
-Czerskiej i Anny Cymer, prelekcja Katarzyny 
Wajdy na temat Polskiej Kroniki Filmowej 
oraz pokaz wyselekcjonowanych materia-
łów archiwalnych z WFDiF. W sekcji „Na 
krótko po Gdyni” odbyła się prezentacja 
nagrodzonych i pokazywanych na tegorocz-
nym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
najnowszych krótkich metraży z programu 
30 Minut Studia Munka-SFP. Warszawscy 
widzowie zobaczyli takie fabuły, jak Synthol 
Piotra Trojana, Mój syn zamyka się w łazience 
Kuby Januszewskiego i Droga Edyty Wró-
blewskiej. W ramach bezpłatnych wydarzeń 
Beata Chomątowska ze Stowarzyszenia Stacja 
Muranów zaprezentowała wykład na temat 
historii dzielnicy Muranów, a Tadeusz Król 
z CineLine był gościem spotkania: „Medium 
filmowe, czyli co widzi taśma”. Anna Wró-
blewska opowiedziała studentom Warszaw-
skiej Szkoły Filmowej o zmieniającym się 
rynku VOD i dystrybucji filmów („Szorstka 
przyjaźń. Kina a platformy streamingowe”), 

po swoich obiektach. Trasa między kinami 
pokonywana była pieszo oraz komunikacją 
miejską – warszawska przewodniczka Mag-
dalena Krajewska pięknie opowiadała space-
rowiczom o filmowej stronie stolicy i kinach, 
które przez lata przeszły wiele transforma-
cji. Było też o neonach oraz o mozaikach 
w kinowych korytarzach. Wycieczka odbyła 
się w dwóch częściach – w sobotę i w nie-
dzielę. Każda odsłona trwała prawie cztery 
godziny, a zainteresowanie było tak duże, 
że trzeba było zrobić dogrywkę. I ponow-
nie frekwencja dopisała! 

Ale programowymi perełkami okazały 
się również inne punkty programu: repre-
miera z VHS-u filmu Rejs Marka Piwow-
skiego (obraz wyemitowano na dwóch 
salach synchronicznie, w jednej nie zmie-
ścili się widzowie), czy seans zatytuło-
wany Fenomenalny Biograph. Najwcześniej-
sze ruchome obrazy Europy (1897-1902) 
z muzyką na żywo w wykonaniu Radka 
Łukasiewicza. I na koniec polski hit, swo-
isty dwupak: darmowy pokaz Na srebrnym 
globie Andrzeja Żuławskiego, a tuż po nim 
przedpremierowo Ucieczka na srebrny glob 
Kuby Mikurdy i dyskusja – łącznie ponad 

sześć godzin w kinie! Sporo osób wytrwało 
i odbyło tę niecodzienną podróż w cało-
ści. Do tego, niejako w bonusie, wszędzie 
podczas biletowanych przedpremiero-
wych seansów losowane były szczęśliwe 
fotele. Osoby siedzące na wylosowanych 
numerach otrzymywały upominki ufun-
dowane przez organizatorów, partnerów 
oraz dystrybutorów. Widzowie wychodzili 
szczęśliwi i spełnieni filmowo, z zapew-
nieniem, że będą wracać, co z kolei było 
wspaniałym, krzepiącym gestem wobec 
właścicieli i gospodarzy kin. To oni naj-
mocniej odczuli przymusowe zamknięcie 
i lockdown. „Planując to wydarzenie, mie-
liśmy na celu dwa priorytety: zjednoczenie 
wszystkich kiniarzy pod jedną imprezą, 
co nigdy do tej pory nie nastąpiło, oraz 
zachęcenie widzów do odwiedzenia małych 
kin. Oba cele zostały osiągnięte, o czym 
świadczy frekwencja, a także gotowość 
kiniarzy do realizacji kolejnych wspólnych 
działań. A entuzjazm, z jakim do TWKS 
podeszli warszawiacy, był wprost oszała-
miający. Ewidentnie widzom brakowało 
spotkań i rozmów w ciemnej sali kino-
wej. Jestem bardzo wdzięczna Miastu, że 
z takim entuzjazmem podeszło do tego 
pomysłu i zdecydowało się przeznaczyć 
środki publiczne na wsparcie kin” – pod-
kreśla Marlena Gabryszewska, prezeska 
Stowarzyszenia Kin Studyjnych, mene-
dżerka kina Elektronik. 

Na sukces całego wydarzenia zapracował 
także piękny plakat, spot i identyfikacja 
wizualna młodej plastyczki i graficzki Julii 
Fukiet. Pytaniom o możliwość zakupienia 
plakatu nie było końca (uczestnicy space-
rów otrzymywali je gratis). Najważniejsze 
było przesłanie: Tydzień Warszawskich Kin 
Studyjnych to afirmacja kultury filmowej. 
Po miesiącach izolacji organizatorzy pra-
gnęli ukazać czystą radość płynącą z prze-
żywania filmów na żywo. Bohaterką plakatu 
była Warszawa – stanowiła nie tylko tło 
dla kin, ale była częścią filmowego krajo-
brazu. Kina Warszawy wyznaczają pewien 
komunikacyjny szlak: są położone blisko 
siebie i łatwo do nich dotrzeć komunika-
cją miejską. Często wpisują się w symbo-
liczne punkty miasta, obok palmy na ron-
dzie de Gaulle’a, PKiN i Syrenki. Bez nich 
nie byłoby tego miasta – nie byłoby ono 
takie, jakie jest dziś. Radosny, barwny, afir-
mujący uczestnictwo w kulturalnej ofercie 
stolicy plakat Julii Fukiet okazał się również 
pięknym hołdem dla miasta. 

Anna Serdiukow

WSZYSCY 
KOCHAMY 
MAŁE KINA
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a najmłodsi fani kina (w wieku 4-10 lat) 
mogli wziąć udział w warsztatach dla dzieci 
„Bajkowy Cyrkolot” i obejrzeć takie trzy 
bajki o tematyce filmowej, jak Reksio aktor, 
Mali filmowcy z serii Zabawy Bolka i Lolka 
oraz Jak zostałem aktorem filmowym z cyklu 
Nasz dziadzio. W tym czasie rodzice malu-
chów oglądali przedpremierowo Fantazje 
Davida i Stéphane’a Foenkinos z Monicą 
Bellucci. Inne hity TWKS z zagranicznego, 
zapowiadanego na przyszły rok, repertuaru 
to: Memoria Apichatponga Weerasethakula, 
Vortex Gaspara Noégo, Mała mama Céline 
Sciammy i Wyspa Bergmana Mii Hansen-
-Løve. Na zakończenie uczestnicy zobaczyli 
Bo we mnie jest seks Katarzyny Klimkiewicz – 
po seansie odbyło się spotkanie z twórcami, 
które trwało do północy. Drugim polskim 
przedpremierowym tytułem połączonym ze 
spotkaniem był Biały potok Michała Grzy-
bowskiego – na tę projekcję sprzedano więcej 
biletów, niż na odbywający się po sąsiedzku 
pokaz najnowszego Bonda!

Ale w programie nie brakowało również 
innych zaskoczeń: weekendowo zorgani-
zowano „Spacer śladami warszawskich kin 
studyjnych”. Uczestnicy mogli odwiedzić 
wszystkie kina biorące udział w wydarze-
niu: wejść na zaplecze, obejrzeć stare i nowe 
projektory, zadać pytania kinooperatorom 
i gospodarzom kin, którzy oprowadzali gości 

Pierwsza edycja Tygodnia Warszawskich 
Kin Studyjnych to niebywały sukces 
frekwencyjny i artystyczny. Kameralna 
atmosfera kin arthousowych sprawiła, 
że ludzie poczuli się częścią pięknej, 
wyjątkowej wspólnoty.   

Mój syn zamyka się w łazience,  
reż. Kuba Januszewski
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Synthol, reż. Piotr Trojan

Droga, reż. Edyta Wróblewska



ERNEST WILCZYŃSKI

74 75

RYNEK FILMOWY

Twoja filmografia 
z ostatnich kilku lat 
to: Zimna wojna, 
Intruz, W cieniu 

drzewa, Dowłatow, Na gra-
nicy. Nie chcę cię wrzucać 
do żadnego worka, ale co 
cię skusiło, żeby zaanga-
żować się w efektowne do 
bólu kino akcji, określane 
przez niektórych „żeńskim 
 Johnem Wickiem”?
Jeśli nadarza się okazja posze-
rzania horyzontów, posma-
kowania czegoś innego, to 
czemu nie spróbować? Angaż 

czas na planie – lubi pożar-
tować, w wolnych chwilach 
opowiada anegdoty z poprzed-
nich produkcji, pozwala złapać 
dystans. Stawiał poprzeczkę 
wysoko dlatego, że projekt 
tego wymagał. Moim zda-
niem zresztą on nie musi być 
wymagający. Albo inaczej, nie 
musi tego okazywać: praca 
z operatorem o takim dorobku 
zobowiązuje do tego, żeby jak 
najbardziej się starać. Ekipa 
to rozumiała i poszła za nim 
w ciemno. No właśnie, ekipa 
była też niesamowita. 

Co było w niej takiego nie-
samowitego? 
Trzon stanowili ludzie 
z Babelsbergu, którzy robią 
jedną wysokobudżetową 
produkcję za drugą i chęt-
nie dzielą się doświadcze-
niami oraz know-how. To 
raz. Dwa, że koordynatorem 
kaskaderów był stały współ-
pracownik Luca Bessona, 
drugi reżyser miał na koncie 
filmy Ridleya Scotta itd. Od 

pewnego momentu zacząłem 
odpowiadać za second unit, 
a przy scenach kaskaderskich 
dołączał do nas Luc Etienne, 
drugi reżyser m.in. Tożsamości 
Bourne’a i Krucjaty Bourne’a. 
Nie tylko miałem w Berlinie 
fantastyczne międzynarodowe 
towarzystwo, ale również 
ludzi, którzy mogliby założyć 
własną szkołę filmową!

Wracając do przecierania 
szlaków, czułeś się przytło-
czony skalą tak gatunko-
wego filmu?
Przytłoczony nie, ale na 
pewno przez pierwsze parę 
dni czułem konieczność prze-
stawienia się na inne tory 
myślenia. Robiłem wcze-
śniej raczej kameralne filmy, 
nastawione na intensywne 
konflikty psychologiczne, 
a tu akcja, pościgi, strzela-
niny, techniczne rozpracowy-
wanie dynamiki scen. Fajnie, 
że mogłem sprawdzić, czy to 
jest coś, co chciałbym dalej 
robić. Kręcenie scen kaska-

a coś zupełnie innego, gdy 
widzisz to na własne oczy. 
Pamiętam, że w jednej ze 
scen samochodowych chcie-
liśmy zrobić ad hoc przebitkę 
na dłonie Karen, ale zaraz 
ktoś zza monitora skomen-
tował, że potrzebujemy innej 
dublerki, żeby zachować cią-
głość wizualną. Bardzo mi 
się podobał taki poziom sku-
pienia na detalach, który jest 
jednym z elementów dobrze 
funkcjonującej, skrupulatnie 
kontrolowanej produkcyjnej 
machiny. Jako osobie przycho-
dzącej z zewnątrz, zdarzyło mi 
się raz czy dwa dostać uwagę, 
żeby trzymać się hierarchii 
na planie, ale ogólnie było 
to bardzo satysfakcjonujące 
doświadczenie.

Co takiego zrobiłeś, żeby 
zasłużyć na krytyczną 
uwagę?
Przestawiłem np. lampkę na 
stole. Dosłownie o kilka cen-
tymetrów. Przeszkadzała mi 
w ustawieniu dobrego kadru, 
więc zamiast czekać na rekwi-
zytora, sam sobie ją ustawi-
łem. Stała metr obok mnie, 
tak było łatwiej. No i dosta-
łem uwagę – wiadomo, pół 
żartem, pół serio, bo nikt 
nie miał mi tego za złe, cho-
dziło raczej o trzymanie się 
ustalonych reguł i podziału 
kompetencji. Można oczywi-
ście dyskutować z tym, czy 
w tego typu podejściu nie ma 
odrobiny przesady, czy nie 
odbiera to swobody, prze-
strzeni do improwizacji, ale 
przede wszystkim traktowa-
łem wszelkie takie sytuacje 
jako ciekawe lekcje.

I chciałbyś robić częściej 
takie efektowne projekty?
Chciałbym, ale nie jest to dla 
mnie główny wyznacznik 

przyszedł drogą Zimnej 
wojny, bo producentka Tanya 
Seghatchian przyjaźni się od 
lat z operatorem Michaelem 
Seresinem, a gdy dowiedziała 
się, że on szuka operatora 
kamery do przygotowywa-
nego właśnie nowego projektu 
w Berlinie, wspomniała mu 
o mnie. Dosyć prosta historia.

Która rozwinęła się w kilka 
miesięcy maili, rozmów 
i wyjazdów?
Nawet nie. Gdy pierwszy raz 
zgadaliśmy się z Michaelem 

na Skypie, był akurat w Nowej 
Zelandii, skąd pochodzi, na 
drugim krańcu świata, ale nie-
długo później spotkałem się 
z nim już w Berlinie. Polecia-
łem na kilka godzin do studia 
Babelsberg, gdzie trwała wła-
śnie preprodukcja Zabójczego 
koktajlu, pogadałem z Micha-
elem, przybiłem piątkę z reży-
serem Navotem Papushado, 
a potem wróciłem do Ber-
lina już do pracy na planie. 
Czasami tak się układa, że nie 
trzeba czekać miesiącami.

Jak wspominasz w takim 
razie Seresina? Ma opinię 
dosyć wymagającego szefa.
To, że Michael robił zdjęcia do 
Zabójczego koktajlu, było jed-
nym z głównych powodów, dla 
których projekt wydał mi się 
tak ciekawy. Możliwość praco-
wania z autorem zdjęć do fil-
mów Alana Parkera, jednego 
Harry’ego Pottera i dwóch Pla-
net Małp to wspaniałe wyzwa-
nie. Michael jest człowiekiem, 
z którym świetnie spędza się 

NOWE DOŚWIADCZENIA    TO CIĄGŁY ROZWÓJ
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derskich było przyjemne 
i niezmiernie satysfakcjo-
nujące. Dużo nakręciliśmy 
z ręki, co osobiście uwiel-
biam, bo mogę być w środku 
wydarzeń, blisko aktorów. 
Nie pamiętam dokładnie, ile 
tego było, ale na 54 dni zdję-
ciowe ponad 30 spędziliśmy, 
kręcąc sceny akcji, więc przy 
okazji doświadczyłem, jak się 
rozkłada tak skomplikowane 
sekwencje na czynniki pierw-
sze, jak się planuje pościgi, 
jak się pracuje z dublerami. 
Grająca główną rolę Karen 
Gillan miała dublerkę do scen 
kaskaderskich, osobną do 
scen samochodowych i jesz-
cze osobną do dłoni. Wszyst-
kie trzy zostały skrupulatnie 
sprawdzone pod kątem moto-
ryki i dynamiki, nie tylko 
wyglądu zewnętrznego. 

Takie duże produkcje są 
znane z tego, że poziom 
kontroli sięga Himalajów.
Tak, ale inna sprawa, gdy 
o tym słyszysz z drugiej ręki, 

przy podejmowaniu decyzji. 
Zacząłem wyjeżdżać za gra-
nicę i kręcić międzynarodowe 
koprodukcje, żeby poznawać 
świat i zobaczyć, jak filmy 
robi się gdzie indziej. Miałem 
szczęście, większość projek-
tów, które zaprowadziły mnie 
do Rosji, Niemiec, Szwecji 
czy Islandii były naprawdę 
wartościowe. Jeden doku-
ment sprawił, że ruszyłem 
w podróż od Waszyngtonu 
przez Londyn, Brukselę, 
Sofię, Moskwę aż do Soczi. 
Pomimo tego, że ostatecz-
nie trafił niestety na półkę, 
swoje z niego wyciągnąłem. 
Kiedyś to, że projekt dawał 
możliwość podróżowania, 
miało dla mnie duże zna-
czenie, teraz decydujący jest 
przede wszystkim scenariusz, 
a nie możliwość zwiedzenia 
nowego kraju.

Mam rozumieć, że odmó-
wiłbyś przeciętnemu sce-
nariuszowi ze zdjęciami 
w Ameryce?
Podchwytliwe pytanie. Jeśli 
miałbym do wyboru pro-
jekt kręcony na Zachodzie, 
ale podobny do tego, co już 
robiłem, lub świetne nisko-
budżetowe kino gdziekol-
wiek w Polsce, dziś posta-
wiłbym na to drugie. Czas 
jest bardzo cenny – wolę go 
pożytkować na coś, co będzie 
mnie rozwijać, co pozwoli 
mi także lepiej poznać 
samego siebie. Ale nie zamy-
kam się oczywiście na nowe 
możliwości i wyzwania. Nie 
po to poszerzam swoje hory-
zonty takimi filmami jak 
Zabójczy koktajl, żeby nie 
móc z tego w taki czy inny 
sposób kiedyś skorzystać.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

Rozmowa z Ernestem 
Wilczyńskim, operatorem 
kamery filmu Zabójczy 
koktajl

Lena Headey i Karen Gillan  
w filmie Zabójczy koktajl,  
reż. Navot Papushado
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Ernest Wilczyński



UNREAL ENGINE I TECHNOLOGIA LED
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RYNEK FILMOWY

Na  e k r a n i e  L E D 
o powierzchni 75 
m2 wyświetlali-
śmy w zależności 

od potrzeby realizowanej sceny 
różne światy wykreowane w 3D. 
Wysokie góry, arktyczną krainę 
lodu, bajkowy albo mroczny las 
szopów. Przesuwaliśmy pozycję 
słońca w wirtualnym świecie, 
przesadzaliśmy drzewo, jak nam 
nie pasowało w kadrze, oddala-
liśmy góry o kilka kilometrów, 
żeby zbudować odpowiadającą 
nam głębię. Zwalnialiśmy zbyt 
szybko płynącą wodę w rzece. 
Nad tym wszystkim, w czasie 
rzeczywistym na planie zdję-
ciowym, pomiędzy ujęciami, 
na wcześniej zbudowanych śro-
dowiskach 3D, pracował zespół 
ATM Virtual.

Miałem przyjemność reali-
zować zdjęcia do filmu telewi-
zyjnego produkowanego przez 
Propeller Film pt. Świat pełen 
niespodzianek w reżyserii Bole-
sława Pawicy. To 45-minutowy 
obraz fabularny w konwencji 
musicalowej, skierowany do 
dzieci. Jedną z głównych atrak-
cji filmu jest wykreowany w 3D 
świat niespodzianki, do którego 
trafiają główni bohaterowie. 
Ponad połowę dni zdjęciowych 
realizowaliśmy w technologii 
Unreal Engine.

większej autentyczności bycia 
w scenie, co przekłada się na lep-
szą jakość pracy ekipy i aktorów. 
Widzimy w studiu filmowym las 
albo góry, a nie ogromny zielony 
ekran, który dopiero na póź-
niejszym etapie postprodukcji 
będzie wymieniany na tło sceny.

Przed naszym sferycznym 
ekranem LED była zbudowana 
pierwszoplanowa scenografia, 
np. fragment lasu, orle gniazdo 
na szczycie góry czy skała 
lodowa. Do oświetlenia akto-

rów i rzeczywistej scenografii 
korzystaliśmy z gafferem Igą Pop 
z 27 lamp Sky Panel zawieszo-
nych pod sufitem, które miały 
za zadanie przedłużać nam 
efekt nieba i siedem lamp Sky-
Panel tuż nad górną krawędzią 
ekranu do zrobienia światła kon-
trowego. Wszystkie lampy były 
wpięte do konsoli i w zależno-
ści od potrzeby zmienialiśmy 
ich temperaturę barwową oraz 
natężenie. Na wypełnienie uży-
liśmy dwóch dużych jednostek, 

jednej żarowej, a drugiej wyła-
dowczej, którymi świeciliśmy 
miękkim kierunkowym świa-
tłem. Pod lampami sufitowymi 
podwieszone były na sztywnej 
konstrukcji trackery – małe 
blaszki, które odczytywały pozy-
cję kamery. Polega to na tym, że 
na naszej filmowej kamerze Sony 
Venice była zainstalowana druga 
kamera służąca do mapowania 
pozycji. Ta mała kamera, dzia-
łająca na podczerwień, wysyłała 
promienie do trackerów umiesz-
czonych na suficie. Odbite od 
trackerów promienie pod-
czerwone wracały do kamery 
i program tworzył informację 
o położeniu i pochyleniu kamery 
w przestrzeni.

Znaczącym wyzwaniem 
technologii LED jest na razie 
ograniczenie realizacji zdjęć do 
jednej kamery, ale już trwają 
prace nad tym, żeby umożli-
wić pracę większej liczby kamer. 
Ograniczenie to związane jest 
z potrzebą ogromnej siły obli-
czeniowej komputerów do ren-
derowania dwóch pól jedno-
cześnie. Drugim poważnym 
ograniczeniem, o  którym 
trzeba pamiętać, jest to, że nie 
można ustawić ostrości w uję-
ciu bezpośrednio na ekran LED. 
W takim wypadku zaczyna być 
widoczna struktura ekranu LED 
i może się ukazać efekt mory. 
W związku z tym, pojawia się 
wyzwanie polegające na krę-
ceniu szerokich ujęć samego 
krajobrazu czy ujęcia subiek-
tywnego z perspektywy boha-
tera z ostrym drugim planem. 
Rozwiązaniem jest postawienie 
ostrości na obiektach 2-3 metry 
od ściany LED, a ujęcia krajo-
brazów i czystych szerokich pla-
nów, gdzie byśmy w normalnej 
sytuacji chcieli postawić ostrość 
na nieskończoność, trzeba uzu-
pełniać przez compositing.

Doświadczenia z pracy na 
planie przekonują, że z techno-
logią LED można wiązać duże 
nadzieje na przyszłość.

Michał 
Gruszczyński

Dni pracy na planie filmowym 
były podzielone na dwa etapy. 
Przez pierwsze cztery kręciliśmy 
w obiektach realnych w sposób 
tradycyjny. Pozostałe sześć dni 
planu zrobiliśmy w hali filmo-
wej z wykorzystaniem ekranu 
LED 15x5 metrów. Na jego 
powierzchni wyświetlaliśmy 
przygotowane wcześniej śro-
dowiska 3D, tzw. levele krain 
w technologii Unreal Engine. 
Za stworzenie tych środowisk 
odpowiedzialna była firma ATM 
Virtual. Wiedzieliśmy, że green 
screen albo blue screen będzie 
niemożliwy do użycia, gdyż 
bardzo utrudniłby nam prace 
postprodukcyjne z powodu krót-
kiego czasu przeznaczonego 
na postprodukcję, ale także ze 
względu na kostiumy aktorów. 
Aktorzy grali przebrani za zwie-
rzęta, m.in. misie, wiewiórki, 
szopy, rysie, wilki. Wszystkie 
futrzaste faktury kostiumów 
bardzo słabo nadają się do klu-
czowania z green screena albo 
blue screena. Z tego powodu, 
po rozważeniu wad i zalet ekra-
nów LED i technologii Unreal 
Engine, ostatecznie się na nią 
zdecydowaliśmy.

Na pewno wielką zaletą nowej 
technologii jest to, że wychodzi 
się z planu z gotowym efektem 
ujęć filmowych. Przyspiesza to 

proces postprodukcyjny bar-
dzo znacząco. Obniża również 
koszty postprodukcji, chociaż 
niekoniecznie całej produkcji. 
Nie trzeba łączyć ujęć nakrę-
conych na green screenie z uję-
ciami świata, w których chcemy 
osadzić bohaterów. Śledzenie 
pozycji kamery jest w czasie 
rzeczywistym. Nieważne, czy 
kamera jest prowadzona z ręki, 
czy jest na kranie czy na jeździe. 
System trackowania widzi, jak 
przemieszcza się kamera, jaki ma 
kąt pochylania i jakie ma pole 
widzenia. Dostosowuje do tego 
w czasie rzeczywistym wyświe-
tlany obraz na ekranie LED.

Kolejną zaletą realizacji zdjęć 
na tłach LED jest wykluczenie 
problemu z zielonym zafarbem 
skóry na aktorach, który często 
pojawia się przy pracy z green 
screenem. Światło, które pada na 
aktora z ekranu LED, jest świa-
tłem pochodzącym z wyświe-
tlanej sceny, więc jest spójne. 
W realizacji zdjęć do filmu na 
green screenie dużo łatwiej 
o pomyłkę z dobraniem cha-
rakteru czy kierunku światła. 
W ujęciach komponowanych 
docelowo z warstw mogą się 
pojawić niekonsekwencje doty-
czące np. kierunku lub charak-
teru światła. LED daje aktorom, 
twórcom i widzom poczucie 

Nowe technologie wkraczają na plany filmowe, 
poszerzając spektrum możliwości zdjęciowych, 
oszczędzając czas, miejsce i pieniądze. To 
nowe narzędzia dla twórców, dające większą 
swobodę w kreowaniu filmowych światów.

PLAN PEŁEN 
NIESPODZIANEK

Na planie filmu Świat pełen niespodzianek  
w reżyserii Bolesława Pawicy, realizowanego  

z wykorzystaniem technologii Unreal Engine oraz LED
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ktoś mówi zza ekranu. Nie nadążają z czy-
taniem napisów. W Polsce właściwie dub-
binguje się tylko takie filmy. Każda z metod 
opracowania obcojęzycznego dzieła jest 
ułomna. Każda ma też swoje zalety i wady. 
Do tego dochodzą preferencje odbiorców 
oraz ich przyzwyczajenia.

W przypadku eksportu polskich filmów 
na rynki zagraniczne niewiele możemy 
zrobić, ale możemy. I tę drobną część pracy 
nazywaną kiedyś „uzetkami” (uz – usługa 
zagraniczna) należy wykonać rzetelnie. 
Pierwszy materiał eksportowy to lista 
dialogowa. Ona jest podstawą do tłuma-
czenia dialogów na język odbiorcy. Kiedy 
jej brak, przygotowana została niechluj-
nie lub nieudolnie, stanowi problem dla 
tłumacza, który zdany jest na spisywanie 
dialogów z ekranu. Jest to pole do prze-

PRZEZ SUBIEKTYW CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ?

78 79

wersji jest taki sam gwar jak w angiel-
skiej, do którego dodano tylko polskie 
wyraźne okrzyki, których treść ma wpływ 
na akcję. W pozostałych wersjach dodano 
trochę bardziej zrozumiałych gwarów 
w języku dubbingu. We wszystkich jest 
dobrze. Część piosenek pozostawiono 
w wersji oryginalnej, nawet bez tłuma-
czenia w napisach, a te, których tekst jest 
ważny dla toczącej się akcji, albo wyko-
nują je bohaterowie filmu, przetłuma-
czono (Jacek Bończyk, Bartosz Wierz-
bięta). W takim przypadku czasem udaje 
się skorzystać z dostarczonego podkładu 
instrumentalnego, a czasem trzeba zmie-
nić tonację dla nowego wokalisty, czyli 
powstają (tak stało się w Shreku) nowe 
opracowanie muzyczne i aranż (Marek 
Klimczuk). Innym dylematem są piosenki 
wykonywane przez gwiazdy, a wtedy – 
jeżeli ich treść jest ważna dla akcji – także 
w wersjach językowych występują gwiazdy 
z danego kręgu językowego. W filmach 
dla dorosłych, piosenek – nawet w dub-
bingowanym filmie – najczęściej się nie 
nagrywa ponownie. Za to pojawiają się 
napisy rymowane, a przede wszystkim 
napisy, nawet jeżeli cały film czytany jest 
przez lektora. 

Moja przygoda z dubbingowaną pio-
senką dotyczy Człowieka z żelaza (reż. 
Andrzej Wajda, 1981). W finale poja-
wia się „Ballada o Janku Wiśniewskim” 
(muz. Andrzej Korzyński, tekst Krzysztof 
Dowgiałło) w wykonaniu Krystyny Jandy 
i towarzyszących jej: Jacka Kaczmarskiego, 
Przemysława Gintrowskiego i Zbigniewa 
Łapińskiego. Wcześniej aktorka śpiewa 
piosenkę w trakcie sceny rozwieszania 
w mieszkaniu wystawy fotografii. Wtedy 
towarzyszy jej Jerzy Radziwiłowicz. Uzna-
liśmy, że skoro Krystyna Janda będzie 
dubbingowana, to w napisach powinni 
widzowie usłyszeć ten sam głos. Ponadto 
piosenka jest komentarzem, a więc ważne 
jest, żeby dla widzów obcojęzycznych tekst 
był zrozumiały. Nagranie było realizowane 
w „warunkach bojowych”, czyli w obec-
nej sali zgraniowej WFDiF w Warszawie. 
Aby je wykonać, ogołociliśmy cały wydział 
dźwięku z mikrofonów i kabli. Przygoto-
wanie wersji instrumentalnej, było jeszcze 
trudniejsze. Nasi wykonawcy nie mieli 

OPRACOWANIA  AUDIO   WIZUALNE CZĘŚĆ 2
Tłumacz audiowizualny zaczyna 

pracę od obejrzenia filmu. 
Musi poznać jego treść, formę 
fabuły czy narracji (dokument). 

Nie można liczyć na prawidłowe tłu-
maczenie bez konfrontacji z obrazem, 
a w przypadku filmów specjalistycznych 
bez pomocy konsultanta w danej dzie-
dzinie (skąd np. tłumacz ma wiedzieć, 
że „krwawe poduszeczki” to „siniaki”). 
Utrudnienia dotyczą ograniczenia tekstu 
oryginału o 30-40, a w napisach nawet 
50 procent. Szczególnie, kiedy tłuma-
czy się z języka lapidarnego (angielski) 
na kwiecisty (polski), albo kiedy dialog 
jest szybki. Mogą tak mówić aktorzy. 
Lektor będzie czytał wolniej. W wyzna-
czonym przez dialog czasie zmieści się 
też mniej napisów. Język musi być pro-
sty i przystosowany dla przeciętnego 
odbiorcy. Tekst umyka, nie można pro-
sić o ponowne przeczytanie, czy cofnąć 
się do poprzedniego napisu. Nie można 
się zastanawiać, co autor miał na myśli. 
Nie powinno być wątpliwości. Często 
dostosowaniem przetłumaczonego tek-
stu zajmuje się dialogista. Najtrudniejsza 
jest praca dla dubbingu. Jest też najmoc-
niej zauważalna, ale wystarczy porów-
nać napisy z dubbingiem i lektorem, aby 
zauważyć, że w każdym przypadku tekst 
ma inną redakcję. Niektóre sformułowa-
nia lepiej brzmią w mowie, inne w piśmie, 
a jeszcze inne lepiej układają się w ustach 
dubbingowanych postaci. Tłumaczenie 
audiowizualne łączy w sobie elementy 
tłumaczenia międzyjęzykowego i interse-
miotycznego, czyli uzupełnionego o znaki 
niejęzykowe. Będą to informacje zawarte 
w obrazie, których nie trzeba powtarzać 
(wyrazy dźwiękonaśladowcze, didaska-
lia, szyldy), bez względu na to, w jakiej 
formie tekst będzie prezentowany. 

Nie ma uniwersalnego sposobu tworze-
nia opracowań audiowizualnych. Różne 
metody są charakterystyczne dla różnych 
krajów, gatunków filmowych i sposobów 
eksploatacji. Kraje angielskojęzyczne 
większość filmów wprowadzają w wer-
sji oryginalnej, bo jest to dla nich język 
zrozumiały. Podobnie dzieje się w Skan-
dynawii, gdzie znajomość angielskiego jest 
powszechna. Niemcy, Austria, Szwajcaria, 

kłamań i przeinaczeń. To także zwiększe-
nie kosztów i wydłużenie czasu, w którym 
tekst powstaje. Moje doświadczenie doty-
czy hiszpańskiego filmu La gran aventura 
de Mortadelo y Filemón, czyli Liga naj-
głupszych gentelmanów (reż. Javier Fesser, 
2003). Dialogi okazały się tak szybkie, że 
nie powiodła się próba nagrania lektora, 
a tym bardziej opatrzenia filmu napisami. 
Zdesperowany dystrybutor zdecydował się 
na dubbing (reż. Ilona Kuśmierska, dia-
logi Joanna Kuryłko) i wtedy okazało się, 
że w liście dialogowej nie uwzględniono 
tekstów, które powinny być zrozumiałe 
dla widza, a pojawiają się w drugim pla-
nie. Pojedyncze odzywki przetłumaczono 
„z ekranu” lub wymyślono. Problemem 
okazała się pieśń śpiewana przez tłum, 
w dużej części niezrozumiała. Tłumacz 
(prosiliśmy o pomoc kilkoro hiszpań-
skojęzycznych osób) spisał, co dał radę, 
a następnie Oskar Wajnert napisał tekst 
pasujący do melodii i nawiązujący do tego, 
co udało się po hiszpańsku zrozumieć. 
Polski widz otrzymał pewien ekwiwa-
lent, ale mieliśmy świadomość, że inten-
cje twórców mogły być przez nas nie do 
końca dobrze odczytane. 

Drugi materiał „eksportowy” to ton 
międzynarodowy (TM), International 
Ton (IT), określany także jako E&M, czyli 
efekty i muzyka. Jest niezbędny, aby można 
było opracować dubbingową wersję filmu. 
Powinien zawierać wszystko poza dialo-
gami i zrozumiałymi tekstami, a od decy-
zji operatora dźwięku (w porozumieniu 
z producentem i reżyserem) zależy, jak 
zostaną przydzielone poszczególne gwary 
czy wokalna warstwa piosenek. Od reży-
sera dubbingu i operatora dźwięku pra-
cującego nad wersją dubbingową zależy, 
jak z tego materiału skorzystają. Jeżeli 
jesteśmy na arabskim bazarze, to gwary 
arabskie przydadzą się w każdej wer-
sji filmu. Jeżeli gra muzyka z radia, to 
możemy w nim usłyszeć oryginalną pio-
senkę, ale… rzadko sytuacja jest tak pro-
sta i klarowna. Jeżeli porównamy gwary 
na stadionie w czterech wersjach języko-
wych (angielski, polski, węgierski, hebraj-
ski) Shreka (reż. Andrew Adamson, Vicky 
Jenson; reż. polskiego dubbingu Joanna 
Wizmur, 2001), to okaże się, że w polskiej 

Tłumaczenie audiowizualne  
to termin definiowany jako tłumaczenie 
„dla ekranu”, nie precyzując,  
czy jest to ekran kinowy, telewizyjny, 
monitor czy smartfon. Wymaga 
zdolności literackich, jak od wszystkich 
tłumaczy, ale ilość ograniczeń jest 
nieporównywalnie większa. Celem 
jest wierne przełożenie treści dialogów 
wraz z sugestiami o niuansach 
i podtekstach, i takie ich przekształcenie, 
aby zachowały znaczenie i sens tekstu 
początkowego. 

Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Włochy, Hiszpania, Francja, a także Cze-
chy i Bułgaria, stosują dubbing lub pro-
wadzą dystrybucję filmu w wersjach dub-
bingu i napisów. W wielu krajach dubbing 
jest obligatoryjny, bo zapewnia pracę dużej 
grupie fachowców (reżyserzy, aktorzy, ope-
ratorzy i montażyści dźwięku, tłumacze, 
studia dźwiękowe). W Holandii, Portu-
galii, Wielkiej Brytanii, małych krajach 
europejskich (w Skandynawii, jeżeli film 
nie jest anglojęzyczny) i pozaeuropejskich, 
w telewizjach niszowych, np. w Arte są to 
napisy. W byłych krajach bloku wschod-
niego stosowany jest lektor (telewizja) 
lub napisy (kino). Zdarzają się też kraje 
(Rosja, stąd „ruski dubbing”), w których 
kilku lektorów czyta film podzielony „na 
role”. Pracując w Moskwie, w takiej for-
mie obejrzałam Bonanzę (I seria, odci-

nek 336, reż. Joseph Lejtes [polski przed-
wojenny reżyser filmowy], 1959-1973). 
Niezapomniane przeżycie i kompletnie 
bezsensowne. 

Każda z wersji opracowania nadaje się 
dla fabuły. Filmy dokumentalne posługują 
się napisami lub lektorem. Czasem stosuje 
się kilku lektorów, dzieląc tekst pomię-
dzy narratora i osoby występujące w fil-
mie. Polska jest jedynym krajem, w któ-
rym zarówno w fabule, jak i dokumencie, 
najczęściej zatrudniany jest jeden lektor. 
Telewizje wolą dubbing lub lektora, twier-
dząc, że widzowie mają kłopot z czytaniem, 
a napisy są niewyraźne. W kinie raczej sto-
suje się napisy lub dubbing. Dubbingowane 
są zawsze filmy dla dzieci, bo dzieci nie 
potrafią podzielić uwagi między film a lek-
tora. Często nie mogą zrozumieć, dlaczego 
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zdziwienie, gdy niemiecki kontrahent – 
bardzo się mitygując – poprosił o orygi-
nalną piosenkę, zgłaszając, że zrobią napisy, 
aby nic odbiorcom nie umknęło. 

Z tych przykładów wynika, że różni 
kontrahenci mają różne zapotrzebowa-
nia w szczegółach, ale podstawowym 
warunkiem jest to, żeby ton międzynaro-
dowy brzmiał identycznie z wersją pełnego 
dźwięku (RR – re-recording). To zadanie 
bywa trudne, szczególnie, gdy część filmu 
stanowią materiały 100-procentowe, z któ-
rych wykorzystujemy zarówno dialogi, jak 
i efekty. To jest powód, dla którego przy-
gotowujemy do filmu komplet efektów 
synchronicznych, starając się, aby dobrze 
były spasowane z dźwiękiem oryginalnym. 
Wspomagamy nimi RR, ale w IT to one 
wybijają się na pierwszy plan. W podobny 
sposób uzupełniamy atmosfery, boczne 
efekty czy gwary. Dlatego też często zgra-
nie IT odbywa się jakiś czas po zgraniu 
filmu, bo musimy poprawić przygotowany 
materiał zgodnie z powstałym RR, a tam, 
gdzie to możliwe, „przekładamy” do IT 
zgrane sceny lub ich fragmenty. Zdarza 
się, że producenci, aby obniżyć koszta, 
nie zlecają ponownego udźwiękowienia 
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doświadczeń w nagraniach i dotychczas 
rejestrowano ich występy głównie live 
i na 100 procent. Z operatorem dźwięku 
Piotrem Zawadzkim podjęliśmy decyzję 
o zarejestrowaniu najpierw utworu w cało-
ści, a potem, jak udało nam się zdobyć 
trzy dodatkowe pary słuchawek (to były 
czasy!) – bo z dwóch korzystaliśmy już 
my – panowie, słysząc swoje wykonanie, 
nagrali po długich próbach taką wersję. 
Całej pracy przyświecało przekonanie, że 
NRD będzie domagać się tego podkładu 
„do krwi ostatniej”. W tym czasie był to 
nasz najbardziej wymagający klient. Potra-
fiono kwestionować IT kilka razy, bo np. 
w scenie 100-procentowej gdzieś daleko 
słychać przejazd tramwaju (który jest do 
niczego niepotrzebny, ale nie dało się go 
wyrzucić) i oni koniecznie chcą mieć taki 
przejazd w swoim tonie. Z drugiej strony, 
był to nasz najbardziej pożądany klient, bo 
jeśli powstał niemiecki dubbing, to taki 
film (licencję) kupowały wszystkie kraje 
niemieckojęzyczne, dokupując wersję języ-
kową od NRD, co oznaczało dodatkowe 
pieniądze dla państwowego producenta 
i trochę tantiem dla scenarzysty, autora 
dialogów i kompozytora. Jakież było nasze 

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 

scen 100-procentowych. Obowiązek spada 
wtedy na ekipę dubbingową, a jeżeli ona 
także jest nierzetelna? Takie dubbingi zda-
rzało mi się oglądać w prywatnych czeskich 
telewizjach. Najbardziej wstrząsająca oka-
zała się scena z Siedem (reż. David Fincher, 
1995), w której bohaterowie rozmawiają 
na stacji metra. Dialog brzmi jak czytany 
przez lektorów w całkowicie wytłumionym 
pomieszczeniu. W tle widzimy, jak wjeż-
dżają i wyjeżdżają pociągi. Tłum ludzi. 
Chodzą, rozmawiają, słychać zapowiedzi 
z megafonów, a na ścieżce dźwiękowej 
cyfrowa cisza. Dość przypadkowy był też 
dobór głosów (Brad Pitt, Kevin Spacey, 
Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, John 
Cassini). Nie wiem, jak się film w czeskiej 
wersji kończy, bo nie wytrzymałam.

Czy i jak powinien być przygotowywany 
IT do filmów dokumentalnych? Często 
słyszymy, że to przesada, ale chyba są 
racjonalne przesłanki. Taki ton nie jest 
rozbudowany, prosty w opracowaniu, 
więc tym bardziej warto. W filmach bez 
słów lub opartych na samych materiałach 
100-procentowych IT = RR. Ale wystar-
czy, że tłumaczymy obcojęzyczną wypo-
wiedź i powinniśmy oddać wersję filmu 
bez tłumaczenia. W przypadku komen-
tarza wskazana jest wersja bez lektora. 
Znacznie lepiej słucha się jednego głosu 
niż dwóch mówiących jednocześnie w róż-
nych językach. Mamy też większą szansę 
na usłyszenie reszty dźwięku, który może 
być ciekawy. Przy tłumaczeniu to już trzy 
mówiące osoby. Warto mieć na uwadze, 
że bohater może wypowiadać się w języku 
naszego kontrahenta, a wtedy – tym bar-
dziej – górujący nad nim głośnością „nie-
usuwalny” tłumacz przeszkadza. Kiedy 
zlecono ekipie Misjonarzy (reż. Włodzi-
mierz Gołaszewski, 1993) ekspresowe przy-
gotowanie wersji językowych, uratowały 
nas dobrze przygotowane materiały do IT. 
Bohaterowie mówili po polsku, hiszpań-
sku, angielsku, francusku. W każdej wer-
sji był jednolity tekst komentarza i tłuma-
cze w zupełnie innych fragmentach filmu, 
a pracowaliśmy w warunkach raczkującego 
technologicznie systemu Betacam. Nie-
skromnie powiem, że oboje z Markiem 
Królem ze swojej przebiegłości byliśmy 
dumni. Dalszy ciąg nastąpi…

OPRACOWANIA AUDIOWIZUALNE CZĘŚĆ 2
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Krystyna Janda w filmie 
Człowiek z żelaza,  
reż. Andrzej Wajda
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Na coś podobnego warto cze-
kać długie lata. Odnaleziona 
ostatnio w berlińskim archi-
wum filmowym Europa Ste-

fana i Franciszki Themersonów (1932) 
to namacalny dowód, iż do wczoraj zagi-
nione – dzisiaj staje się nie tylko odkry-
tym, ale i odzyskanym na nowo.

Atlantyda rodzimej awangardy filmo-
wej. Dzieło, które wprawia w zdumienie 
bogactwem twórczej inwencji i zaska-
kuje nowatorstwem relacji między tre-
ścią a formą. Nakręciło je dwoje polskich 
artystów, po raz pierwszy eksperymentu-
jących z kinem. W warunkach produk-
cji niezależnej powstał utwór niezwykle 
nośny i wieloznaczny – świadczący chlub-
nie o najwyższego lotu ambicjach naszej 
tylekroć postponowanej twórczości fil-
mowej tamtej dekady. W wymowie swej – 
synteza filmowa o wiele głębsza i bardziej 
rozległa myślowo niż wcześniejszy o cztery 
lata obraz Berlin. Symfonia wielkiego mia-
sta Waltera Ruttmanna, z którym łączy ją 
formalne powinowactwo. 

Europa wytrzymuje próbę porów-
nania z każdym innym filmem ekspe-
rymentalnym nakręconym w tamtym 
momencie na świecie. Niełatwo określić 
gatunek, jaki sobą reprezentuje. Pisano 
o niej zazwyczaj „poemat filmowy”. Jak 
się dzisiaj okazuje – całkiem słusznie, 
bo nie tylko zgodnie z nawiązaniem do 
literackiego pierwowzoru, jakim był 
poemat Anatola Sterna (1929), ale także 
ze względu na ewidentny naddatek upo-
rządkowania estetycznego, o które z nie-

EUROPA
KRÓTKOMETRAŻOWCY

Jako przykład kongenialnej filmowej 
adaptacji dzieła literackiego Europa zaska-
kuje niezwykłą adekwatnością i spole-
gliwością osiągniętego przez twórców 
efektu. Chodzi o – wyrażoną w słowach 
i w ruchomych obrazach – zbieżność 
poetyckiego (Stern) i ekranowego (duet 
Themersonów) spojrzenia na świat przed 
katastrofą. Mamy tu obraz psychospołecz-
nego chaosu oraz wewnętrznego niepo-
koju o dalsze losy nowoczesnej cywilizacji 
i kultury. Mowa nie o takim czy innym 
poszczególnym motywie plastycznym czy 
chwycie filmowym, jaki został wybrany 
i użyty, lecz o wiązce poglądów na świat 
współtworzących generalne przesłanie 
filmu. 

Europa jest wyrazem pełnej niepokoju 
refleksji nad otaczającym światem. Za 
pośrednictwem zawartych w niej obrazów 
daje o sobie znać nieledwie profetyczna 
w swej wymowie autorska empatia wzglę-
dem dramatycznej, chorobotwórczej 
przemiany Starego Kontynentu. Można 
ją odczytywać niczym artystyczny palimp-
sest – świadectwo śmiertelnie groźnego 
przesilenia, jakie objęło XX-wieczny roz-
wój cywilizacji europejskiej na przełomie 
lat 20. i 30.

Mamy tutaj nie tylko porażające obrazy 
wielkiej wojny narodów i stechnicyzowaną 
scenerię wielkiego miasta, ale także miej-
scami bluźnierczą śmiałość obrazowania, 
iście turpistyczną brutalność zastosowa-
nych środków estetycznego wyrazu oraz 
żywiołową dynamikę i swobodę seman-
tycznych skojarzeń. Wreszcie akcenty 
radykalizmu i społecznego buntu będą-
cego formą obrony zagrożonej egzysten-
cji jednostki. 

Znakomitej klasy artystycznej film, 
który obejrzeliśmy po dziewięciu deka-
dach od jego nakręcenia w stołecznym 
kinie „Iluzjon”, trwa zaledwie 11 minut 
i 40 sekund, wliczając w to napisy czo-
łowe. W sam raz tyle, ile trzeba. 

Potwierdza się klasyczne prawo małej 
formy, nie tylko filmowej. Mniej znaczy 
więcej. Krótki metraż właściwie skon-
densowany i precyzyjnie zmontowany 
realizuje własną niezastąpioną ekspresję. 
Mniej – istotnie – znaczy w nim więcej. 
Bez porównania więcej.
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zwykłą inwencją i kunsztem artystycz-
nym zadbali autorzy filmu. 

Europa to jednak nie tylko wizualny 
ekranowy poemat. Oprócz tego i wraz 
z tym – również awangardowy kolaż 
i przebogaty w skojarzenia traktat histo-
riozoficzny wykreowany kamerą. Dwoje 
jego młodych autorów stworzyło wspól-
nie filmowy ekwiwalent zarówno poematu 
Sterna, jak i ilustracji do niego zaprojek-
towanych (z wyjątkiem okładki autor-
stwa Teresy Żarnower) przez Mieczy-
sława Szczukę. 

Stern, Themersonowie, Szczuka, Żar-
nower… Wspólny mianownik łączący 
wyobraźnię kwintetu tych twórców stanowi 
poetyka fotomontażu, będąca swoistą kwin-
tesencją ich poszukiwań i odkryć. Rodzaj 
multimedialnej ekspresji, jaki poetyka ta 
oferuje, robi wrażenie do dzisiaj.

Tym, co mnie szczególnie uderzyło po 
zakończeniu projekcji, jest niezrównana 
przenikliwość wizji artystycznej zawiera-
jącej trafną diagnozę czasu, w jakim film 
ten powstał. Ci, którzy go wówczas oglą-
dali i o nim pisali, zajęci głównie roztrzą-
saniami dotyczącymi jego nowatorskiej 
estetyki, nie całkiem wyczuwali dziejowe 
tętno, jakim ona pulsuje. A jest to, z dzi-
siejszej perspektywy widać to szczególnie 
jasno, kapitalny opis – synoptyczny dia-
gram sytuacji psychospołecznej Starego 
Kontynentu na przełęczy między dwiema 
światowymi wojnami.

Piktopoezja. Osobiste zaangażowanie. 
Zerwanie z konwencjonalną fabularyzacją 
przebiegu przedstawień na rzecz techniki 

strumienia świadomości. Postulat uka-
zania rzeczywistości wprost, bez prze-
kłamań i fałszu – takiej, jaką ona jest. 
Świat niepomny niedawno doświadczo-
nych potworności, znów zmierzający ku 
globalnej katastrofie – ukazany celowo 
monstrualnie: w ujęciu katastroficznym, 
odartym z wszelkich złudzeń. 

Stąd charakterystyczne dla Europy 
posługiwanie się powszechnie dostrze-
galnym dla adresatów konkretem wielo-
rakich, kunsztownie zwizualizowanych 
przejawów zagrożenia kultury i cywilizacji 
znajdującej się w stadium głębokiego kry-
zysu. Właśnie ono sprawiło niegdyś i nadal 
sprawia, że zarówno poemat obrazowy 
Sterna, jak obrazy poetyckie Themerso-
nów – odkrywane po tylu latach – okazują 
się dzisiaj nie pokrytym patyną szacow-
nym zabytkiem przeszłości, lecz czymś 
nadal żywym i nieprzemijająco aktualnym.

A więc tak, odnalazła się!  
Po niemal dziewięciu dekadach od jej 
ukończenia i premierowych pokazów. 
Powiedzenie, że nadzieja umiera 
ostatnia, w szczególnej mierze dotyczy 
zaginionych filmów. 

Marek Hendrykowski

Fragmenty oryginalnej  
35-milimetrowej taśmy filmowej 

Europa,  
reż. Stefan i Franciszka 

Themersonowie
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Autora książki „Przemytniczki zło-
tych kości” poznałam rok temu 
przy okazji jego reporterskiej 
opowieści „Spowiedź Hana Solo. 

Byłem przemytnikiem w Indiach”. Za ten 
tekst otrzymał Nagrodę Magellana i nagrodę 
im. Macieja Kuczyńskiego podczas festiwalu 
podróżniczego Kolosy. W swoim debiucie 
wracał do czasów, kiedy to jako dwudzie-
stokilkulatek pracował w jednej z grup prze-
mytniczych w Azji Południowej. Wspólnie 
z rodakami przerzucał ogromne ilości elek-
troniki i złota. Po wycofaniu się z nielegalnych 
interesów przez 30 lat wiódł spokojne życie 
w Polsce. Założył rodzinę, wychowywał synów. 
Niewiele osób wiedziało, czym zajmował się 
w przeszłości. Do momentu aż sam podzielił 
się tymi informacjami w książce. Czytając ją, 
poznajemy młodego mężczyznę, który uru-
chamia całą swoją kreatywność, żeby wyrwać 
się z szarej rzeczywistości. Chęć szybkiego 
zarobku aktywuje w nim artykuł przeczy-
tany w „Polityce”. Jego wyobraźnię rozpala 
opowieść o przemytnikach w Azji, którzy 
podróżując, zarabiają abstrakcyjne dla Polaka 
sumy. „Spowiedź Hana Solo” pokazuje azja-
tycki rozdział życia Borowego. Przez kilka lat 
regularnie przemyca w ortalionowej torbie 
magnetowidy i kamery owinięte w koce typu 
tiger. Z czasem w kręgu jego zainteresowań 
pojawia się „żółtko”, czyli złoto. 

Jak pisze Borowy, „przewały” w Indiach 
zaczęły się od polskich himalaistów, którzy 
musieli jakoś „dofinansować” swoje wyprawy. 
Do wielkich beczek, w które pakowano pro-
wiant i sprzęt górski, dorzucano m.in. krysz-
tałowe wazony. Kwitł okazjonalny handel. 
Slogan: „Polak potrafi” znajdował w tam-
tych czasach oryginalne przykłady. Borowy 
przedstawia je szczegółowo w książce. Wśród 

tych, których wciągnął nielegalny biznes, byli 
lekarze zarabiający w Polsce grosze, studenci 
orientalistyki na urlopach dziekańskich, histo-
rycy. Wszyscy głodni przygód i pieniędzy, 
które pozwalają na czerpanie z życia pełnymi 
garściami. 

W „Przemytniczkach złotych kości” w cen-
trum zainteresowania pojawiają się kobiety. 
Wśród nich Ewa Okulistka (pseudonim to 
po prostu zawód wykonywany w Polsce), 
Kriszna czy Ania Lotówka. Złotem dla nar-
racji w książce okazuje się prezent, który autor 
dostaje od Chudego – jednego z szefów grup 
przemytniczych. Panowie spotykają się w Pol-
sce po latach. Mężczyzna wręcza mu korespon-
dencję z Tihar Jail, więzienia w New Delhi. 
Autorką listów jest Ania, którą poznacie bli-
żej w „Przemytniczkach złotych kości”. Trafia 
za kratki po obławie na dworcu kolejowym, 
zostaje zatrzymana przy próbie przemytu. 
Dzięki jej listom dostajemy dostęp do zapi-
sków z wielomiesięcznego osadzenia. Można 
z nich również wyczytać istnienie niepisanego 
kodeksu honorowego wśród przemytników. 
Ci, którzy zostali na wolności, robią wszystko, 
by wydostać swoich ludzi z więzienia.

Cezary Borowy żartuje, że bez problemu 
zwerbowałby do działania gang emerytów 
i emerytek. Wielu brakuje na co dzień adrena-
liny sprzed lat. Jedna z byłych przemytniczek, 
dziś 60-latka, spełnia się w roli pielęgniarki na 
oddziale intensywnej terapii. Działanie w sta-
nie podwyższonego ryzyka ma już we krwi. 
Opowieść Borowego w stop-klatce zamyka 
historię młodych ludzi, którzy za wszelką cenę 
chcą wyrwać się z marazmu. Mają w sobie głód 
świata, bezczelność i odwagę przypisaną mło-
dości. Podróżując z nimi, nie sposób nie myśleć 
o życiu na krawędzi, pragnieniu lepszego życia 
i granicach tego, co legalne i nielegalne. 

NA PRZEMYTNICZYM SZLAKU

Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

Historie Polek i Polaków, którzy w latach 80. i 90. XX wieku 
kursowali między Indiami a Singapurem, to gotowy materiał na 
film. Nie brakuje tu nagłych zwrotów akcji, skoków adrenaliny 
i zderzenia różnych światów. Cezary Borowy opowiada 
o przekraczaniu granic: wewnętrznych, geograficznych, prawnych. 
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WSZYSCY NASI CUDZOZIEMCY
CZEGO NIE WIDAĆ

Przypomniałem sobie ostatnią kome-
dię Tadeusza Chmielewskiego Nie 
lubię poniedziałku (1971), w której 
jednym z bohaterów jest Włoch 

imieniem Francesco, zagubiony w realiach 
ówczesnej Warszawy. Nie wiem dlaczego, 
ale żyłem w przekonaniu, że rolę tę zagrał 
prawdziwy Włoch, tymczasem okazało się, 
że we Francesca wcielił się jak najbardziej 
polski Kazimierz Witkiewicz.

Dzisiaj pewnie producenci staraliby 
się wybrać do roli cudzoziemca aktora 
narodowości odpowiadającej roli. Bo też 
współczesną polską kinematografię stać 
na taką „ekstrawagancję”. W latach 70. 
niemożnością było zaangażowanie kogoś 
ze strefy dewizowej, zwłaszcza rozpozna-
walnej gwiazdy. Choć ciekawie jest sobie 
wyobrazić, jak wypadłaby postać Fran-
cesca, gdyby zagrał ją np. Alberto Sordi.

Nieco lepiej sprawa wyglądała z aktorami 
pochodzącymi z krajów RWPG, toteż cza-
sami w polskich filmach pojawiali się np. 

aktorzy radzieccy. Ba! Lidia Fiedosiejewa-
-Szukszyna wcieliła się w serialu Ballada 
o Januszku (1987) w reżyserii Henryka Biel-
skiego w rolę bohaterki noszącej na wskroś 
polskie nazwisko Genofewa Smoliwąs.

Tym niemniej i taka wymiana nastręczała 
zbyt wielu kłopotów finansowo-produk-
cyjnych. W Czterech pancernych... Gru-
zina Grigorija zagrał Włodzimierz Press, 
radziecką sanitariuszkę Marusię Pola Raksa, 
Niemców i radzieckich oficerów także 
aktorzy krajowi. Swoistym specjalistą od 
ról „zagraniczniaków” stał się u nas Leon 
Niemczyk, zapewne ze względu na swój 
charme i niekoniecznie polską dystynk-
cję. Był Niemczyk i oficerem angielskim, 
i Węgrem w Eroice Munka, i hersztem Cyga-
nów w Rękopisie znalezionym w Saragos-
sie Hasa, i Hiszpanem, i Amerykaninem, 
i Francuzem, i parę razy Niemcem...

Ta beztroska w mieszaniu narodowości 
wynikała zresztą nie tylko z ograniczeń 
dewizowych, ale też z faktu, że nikt wtedy 

kwestii zgodności metryki aktorskiej z kra-
jem pochodzenia bohatera nie podnosił. Nie 
tylko u nas, ale także w Hollywood, gdzie 
gwiazdy nie miały żadnych skrupułów, 
by przyjmować „egzotyczne” role; przy-
pomnijmy sobie chociażby Meryl Streep 
mówiącą łamaną polszczyzną w Wyborze 
Zofii w reżyserii Alana J. Pakuli. Teraz dba 
się przynajmniej o to, by np. Azjatów grali 
aktorzy o azjatyckim rodowodzie, a rdzen-
nych Amerykanów ci, którzy faktycznie 
mają takie korzenie. Ale myślę, że holly-
woodzcy producenci raczej nie będą bić się 
z myślami, gdy przyjdzie im znowu obsa-
dzić Daniela Olbrychskiego w roli rosyj-
skiego agenta. W końcu Polak i Rosjanin 
to prawie jedno i to samo.

Ta narodowościowa gmatwanina to 
jedna ciekawa kwestia. Drugą jest sposób 
ukazywania poszczególnych nacji w pol-
skich filmach. Żadnych dogłębnych badań 
nie prowadziłem, ale z tego, co pamiętam, 
to obowiązkowo w korzystnym świetle 
trzeba było w PRL-u pokazywać przedsta-
wicieli narodów ZSRR. Życzliwie – miłych 
naszemu sercu Włochów i Francuzów. Zaś 
negatywnie Niemców – tych hitlerow-
skich i mieszkających w RFN-ie; wrogich 
agentów lub krwiożerczych kapitalistów. 
Zmieniał się stosunek do Amerykanów, 
których w dawnym systemie nie należało 
gloryfikować. Za to w systemie nowym 
traktuje się ich z wielką estymą, by przy-
pomnieć zarówno komedię Mała wielka 
miłość, jak i dramat Ukryta gra. W prze-
ciwieństwie do Rosjan ukazywanych teraz 
zazwyczaj w tonacji demonicznej.

Generalnie jednak polskie kino 
rzadko sięga po zagranicznych bohate-
rów. Weźmy filmy z ostatniego festiwalu 
w Gdyni. W Zupie nic Kingi Dębskiej 
Węgrzy pełnią rolę zabawnego tła dla 
perypetii bohaterów. W Śmierci Zygiel-
bojma Ryszarda Brylskiego Anglicy wgry-
zają się w sprawę polskiego Żyda. I tylko 
obraz Mosquito State Filipa Jana Rymszy 
jest pozbawiony polskiego kontekstu.

Nasi twórcy trzymają się tematów miej-
scowych, niekoniecznie chcą się wypo-
wiadać w sprawach globalnych. Poza tym, 
zawsze istnieje ryzyko otarcia się, choćby 
niechcący, o stereotypy, a nawet kseno-
fobiczne uprzedzenia.

Przedstawiciele innych narodów niespecjalnie 
często pojawiają się w polskim kinie. 
W PRL-u takich bohaterów kreowali 
przeważnie aktorzy rodzimi. A czy dzisiaj nie 
byłoby zasadne otworzyć się nieco bardziej 
na tematy i postaci wykraczające poza 
typowo polski krajobraz?
Bartosz Żurawiecki
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Leon Niemczyk w filmie ękopis znaleziony  
w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has

Leon Niemczyk w filmie Eroica – 
Scherzo alla Polacca, reż. Andrzej Munk
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Na tym orygi-
nalnym opa-
kowaniu płyty, 
na  na k l e j c e 

umieszczonej na wieczku 
pudełka – obok zalece-
nia „Chronić przed słoń-
cem, ciepłem i wilgocią” – 
wystukano na maszynie do 
pisania tytuł: „Karimski 
Club. Film music vol. 1”. 
To niecodzienne wydaw-
nictwo jest dziełem Karima 
Martusewicza – znakomi-
tego muzyka, kompozytora, 
aranżera, producenta, od 
ponad 20 lat grającego na 
gitarze basowej w zespole 
Voo Voo. Karim to 76. imię 
Mahometa. Artysta urodził 
się w Trypolisie podczas 
kilkuletniego pobytu swo-
ich rodziców w Libii, któ-
rzy za namową swych arab-
skich przyjaciół nadali mu 
to egzotyczne imię, ozna-
czające hojność i otwar-
tość na ludzi dobrego serca. 
I takim pozostaje zarówno 
w życiu, jak i na scenie. 

Jest absolwentem Wydziału Jazzu presti-
żowej austriackiej uczelni Universitāt für 
Musik und darstellende Kunst w Grazu. 
Podczas studiów współpracował z wieloma 
tamtejszymi muzykami, koncertując na 
wielu znaczących festiwalach jazzowych 

w całej Europie. Zanim związał się z zespo-
łem Wojciecha Waglewskiego, współtwo-
rzył formację Woobie Doobie, grał także 
w słynnym musicalu „Metro” Janusza 
Stokłosy (muzyka) oraz Agaty i Maryny 
Miklaszewskich (libretto), wyreżyserowa-
nym przez Janusza Józefowicza. Jest roz-

chwytywanym muzykiem sesyjnym, ma 
na swym koncie płyty m.in. Fisza, Marii 
Peszek, Dagadany, Zakopowera. A także 
muzykę do czołówki „Teleexpressu” 
(2008-2011) oraz „Szkła kontaktowego” 
(od 2018).

Przed kilkunastu laty Martusewicz 
powołał do życia Karimski Club, między-
narodową formację czerpiącą obficie z róż-
norodnych kultur i gatunków muzycznych, 
m.in. drum and bassu, rhythm and blu-
esa, nu jazzu, rapu, brzmień afrykańskich, 
arabskich, ale i słowiańskich. W nagraniu 
pierwszej płyty, zatytułowanej po prostu 
„No. 1” (2007) wzięło udział ponad 20 
instrumentalistów z całego świata, tworząc 
nieprawdopodobną muzyczną wieżę Babel. 
Kolejnym międzynarodowym projektem 
grupy Karimski Club była płyta „Her-
bert” (2009), na której muzykom towa-
rzyszyli m.in. Jan Nowicki, Maciej Stuhr, 
Rafał Mohr, Gaba Kulka, Adam Nowak, 
Muniek Staszczyk, Sebastian Karpiel-Bu-
łecka. Wcześniej w podobnych projektach 
uczestniczył w ramach swej działalności 
w zespole Voo Voo przy okazji muzycznego 
opracowywania myśli ks. Józefa Tischnera 
i poezji ks. Jana Twardowskiego. 

Na najnowszej płycie formacji Karimski 
Club pomieszczono kompozycje filmowe 
Martusewicza, a jest on kompozytorem 
nie tylko interesującym, ale i wszechstron-
nym. Obok rockowych czy jazzowych ryt-
mów dużo tu tzw. world music, z ostrymi 
brzmieniami sąsiaduje walczyk, tango, 
marsz, a nawet śpiew operowy. Tradycyj-
nemu instrumentarium – akustycznemu, 
ale i elektrycznemu – towarzyszy elektro-
nika, a także instrumenty etniczne, m.in. 
duduk, tanpura, darabuka, sitar.

Płytę wypełniają kompozycje Martu-
sewicza z fabuł (Karol, który został świę-
tym, reż. Grzegorz Sadurski, Orlando 
Corradi; Krępujące zdjęcia z rodzinnego 
albumu, czyli zniszczona wątroba i zła-
mane serce, reż. Paweł Nowak; Król życia, 
reż. Jerzy Zieliński; Okna, okna, reż. Woj-
ciech Solarz), animacji (Kuba i Śruba, reż. 
Andrzej Orzechowski, Bronisław Zeman, 
Marek Burda) i seriali (Lepsza połowa; 
Żywioły Saszy. Ogień). Płyta nosi tytuł 
„Karimski Club. Film Music vol. 1”. Pora 
na kontynuację.

ŻYWIOŁY KARIMA MARTUSEWICZA
Tuż przed świętami Bożego 
Narodzenia do sklepów muzycznych 
trafiło niecodzienne wydawnictwo. 
W miniaturce blaszanego pudełka, 
w jakim przechowywało się w czasach 
„celuloidowych” filmy, można odnaleźć 
upozowaną na rolkę taśmy płytę CD. 
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Jerzy Armata

Karim Martusewicz
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Skąd pomysł na historię uzdra-
wiającego kamienia?
Zainspirowała mnie płocka 
historia dwóch położonych bli-

sko siebie zakonów. W jednym z nich, 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, 
w 1931 roku siostra Faustyna Kowal-
ska doznała objawienia Jezusa Miło-
siernego. Ale w 1893, nieopodal, Maria 
Franciszka Kozłowska doświadczyła 
podobnego cudu. Objawienie Faustyny 
zostało uznane przez Watykan, Marii 
Franciszki – nie. Zacząłem się zasta-
nawiać, jak można z drugiego końca 
świata zweryfikować tak osobiste prze-
życie? Pomyślałem, że to dobry punkt 
wyjścia dla uniwersalnej opowieści 
o konfrontacji różnych postaw.

Za murami klasztoru – to dla widza 
tym bardziej intrygujące…
Widzów zawsze kusi możliwość zerk-
nięcia za zamknięte drzwi, a Kościół 
to nieprzebrana kopalnia tematów – 
w końcu to fundamenty naszej kultury, 
bez względu na to, czy ktoś wierzy, czy 
właśnie dokonał apostazji. Kino może 
szukać tu wielu rzeczy: duchowości, 
grozy, ludzkich dramatów… 

I komedii. Siłą Kamienia jest to, że 
śmiejesz się, ale nikogo przy tym nie 
obrażasz.
Uważam, że satyra nie lubi żółci. 
Powinna rzeczy nazywać, ale nie 
traktować ich oceniająco. Starałem 
się zachować tę równowagę. Kościół 
w Kamieniu reprezentują bardzo różne 
osoby: pełni pokory siostra Zofia 
i papież, siostra przełożona, która pod-
chodzi do sprawy praktycznie i walczy 
o prestiż zakonu, wreszcie arcybiskup, 
który żyje wedle sztywnych zasad 
i działa trochę na innych rejestrach, 
jak wielki spowalniacz życia. I jeszcze 
rabin, który wkracza do gry, gdy oka-
zuje się, że kamień ma moc nie tylko 
rzymskokatolicką. 

Kreślisz wyraziste postaci, które 
zyskują dodatkową siłę dzięki akto-
rom. Wyobrażałeś ich sobie już na 
etapie scenariusza? 
W shorcie jest bardzo mało czasu na 
związanie widza z historią, przeprowa-
dzenie przez nią i spuentowanie, dla-
tego postaci musiały być precyzyjnie 
określone – tak, aby już po jednej sce-
nie widz wiedział, z kim ma do czynie-
nia. Jednocześnie nie mogły wpadać 
w karykaturę. To wszystko wpłynęło 
na wybór aktorów. Irena Melcer wnosi 
swoją delikatność, Katarzyna Her-
man siłę, z którą kojarzy się widzom, 
a Krzysztof Materna… 

Zgodził się od razu?
Po przeczytaniu scenariusza i rozmowie, 
w której upewnił się, w jakiej konwencji 
widzę ten film. Zależało nam na akto-
rze, który od razu kruszy lody, kojarzy 
się z niewymuszonym luzem i dobrocią. 
A skoro satyra, to Krzysztof Materna był 
zupełnie naturalnym wyborem. Natych-
miast „rozbraja” widza, co słychać na 

każdym publicznym pokazie filmu, gdy 
tylko pojawi się na ekranie. To także on 
zaproponował, żeby w jednej ze scen 
pojawił się język włoski zamiast angiel-
skiego, o którym na początku myślałem. 
„Ta scena ma włoski klimat, zróbmy ją 
po włosku” – stwierdził. Na pytanie, 
czy zna włoski odpowiedział: „Nie. Ale 
się nauczę”. To przyjemność pracować 
z takimi osobowościami.

Dzięki nim Kamień ma rozmach peł-
nego metrażu.
Ktoś nawet powiedział mi, że to duży 
film w małym filmie. Ten rozmach to 
oczywiście zasługa ekipy. Pion pro-
ducencki: Wiola Łabędź i Kinga Tulik 
zebrały taki zespół ludzi oraz wzięły na 
siebie rozmowy z proboszczami, abyśmy 
mogli kręcić w obiektach sakralnych, że 
ani przez chwilę nie czułem, że idziemy 
na jakiś kompromis. Autor zdjęć Tomek 
Gajewski nadał przestrzeniom rozmach 
i szlachetność. Potem w montażu pomo-
gła to poukładać niezastąpiona Magda 
Chowańska. Naprawdę, na każdym eta-
pie czułem ogromną życzliwość ekipy 
dla tego projektu. 

Kamień i Czarna owca, do której 
napisałeś scenariusz, sugerują, że 
najlepiej czujesz się w formie dra-
matu przełamanego elementami 
humoru. W tym kierunku nadal 
chcesz się rozwijać?
Tak, choć ilość, rodzaj i zastosowanie 
humoru mogą być różne. Janusz Gło-
wacki nazywał często swoją twórczość 
komediami o rozpaczy. To określenie 
jest bardzo bliskie mojej wrażliwości. 
Chcę szukać nieoczywistej komedii 
w dramacie. Absurd towarzyszy nam 
przecież w różnych momentach życia, 
także tych najbardziej dramatycznych. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

KAMIEŃSHORT MIESIĄCA

Rozmowa z Bartoszem Kozerą, 
reżyserem wyprodukowanego w Studiu 
Munka-SFP filmu Kamień

KWESTIA CUDU

Katarzyna Herman  
i Andrzej Walden  
w filmie Kamień,  

reż. Bartosz Kozera
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E astern to bez dwóch zdań jeden 
z najbardziej oryginalnych rodzi-
mych filmów ostatnich lat. (…) 
Piotr Adamski nie tylko zbudował 

nietypowy świat, ale zastosował nietypową 
formę, żeby o nim opowiedzieć na ekranie” – 
napisał Przemysław Gulda w „Gazecie Wy-
borczej”. Eastern był nominowany do Od-
kryć Empiku, został ogłoszony najlepszym 
filmem Ischia Film Festival, otrzymał trzy 
nagrody na 38. Koszalińskim Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, 
w tym Nagrodę Dziennikarzy za m.in. 
„przełamywanie konwencji, nieustanne 
zaskakiwanie widza oraz dwie postaci 
dziewczęce, których mogłyby pozaz-
drościć produkcje Marvela”. W alter-
natywnej, dystopijnej rzeczywistości 
Easternu za bramą zamkniętego osiedla, 
pod okiem monitoringu, toczy się oso-
bliwa gra. Obserwujemy świat, w któ-
rym broń jest legalna, naboje można 
kupić na stacji benzynowej, a życie lu-
dzi reguluje wprowadzony przez pań-
stwo bezwzględny kodeks krwi. Dwie 
dziewczyny (Maja Pankiewicz i Paulina 
Krzyżańska) zostają wplątane w pora-
chunki między sąsiadującymi rodzina-
mi. Film powstał w Studiu Munka-SFP 
w ramach uruchomionego w 2017 roku 
programu 60 Minut. Koproducentem 
obrazu jest Canal+ Polska.

Alicja i żabka to z kolei debiut reży-
serski znanej aktorki Olgi Bołądź – 
otrzymał nagrodę dla najlepszej krótkiej 
fabuły na 45. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Alicja i żabka jest 
opowieścią o szybkim dorastaniu, które 
na główną bohaterkę spada gwałtownie, 

STUDIO MUNKA

PREZENT DLA NASZYCH 
CZYTELNIKÓW 

wbrew jej woli. Nastolatka trafia w sam śro-
dek fantazji, w której jest pięknie i strasznie 
zarazem. Z decyzją nie można jednak zwle-
kać w nieskończoność, a dookoła nie brakuje 
doradców. Chodzi o aborcję – trudny temat, 
na który nie ma jednej odpowiedzi, a pewnie 
i żadna nie jest dobra. Debiutująca w głów-
nej roli Julia Kuzka za tę kreację otrzymała 
wyróżnienie w Konkursie Międzynarodowym 
na 60. Krakowskim Festiwalu Filmowym. 

Rolę jej matki gra Agnieszka Suchora. Fabuła 
powstała w Studiu Munka-SFP, w programie 
30 Minut. Koproducentami filmu są: Shootme 
Production (jednocześnie producent wyko-
nawczy), Chimney Poland, Fundacja Gerlsy, 
Olga Bołądź, Sounds Good oraz TVN.

We Have One Heart to natomiast animo-
wany dokument Katarzyny Warzechy. Otrzy-
mał nagrodę Złotego Hugo na 56. Chicago 
International Film Festival, dzięki czemu 

był kandydatem do Oscara w kategorii 
Krótkometrażowy Film Dokumentalny. 
Jak napisał „The Hollywood Reporter”, 
„w tym krótkim filmie opisującym dzieje 
rodziny łączącej się ponownie za sprawą 
listów, przestrzeni i czasu, materiały archi-
walne i animacja współgrają ze sobą, two-
rząc opowieść o sile rodzinnych więzi”. 
Obraz opowiada historię trójmiejskiego 
artysty, muzyka, performera Adama Wit-
kowskiego oraz jego rodziny. Po śmierci 
matki Adam odnajduje koresponden-
cję wymienianą przed laty przez swoich 
rodziców: Polkę i mieszkającego w Iraku 
Kurda. Odnalezienie listów to dla Adama 
okazja, aby dowiedzieć się czegoś o ojcu, 
którego dotąd nie poznał. Film We Have 
One Heart powstał w Studiu Munka-SFP, 
w programie Pierwszy Dokument. Pro-
ducentem wykonawczym i koprodu-
centem jest Silver Frame. Obraz otrzy-
mał wsparcie z Zachodniopomorskiego 
Funduszu Filmowego „Pomerania Film”. 

Wszystkie wydane na świątecznym 
DVD filmy powstały w ramach wspar-
tych przez PISF Programów dla Młodych 
Twórców Studia Munka-SFP. 

Anna Wróblewska

Z okazji świąt Bożego Narodzenia SFP przygotowało dla 
czytelników „Magazynu Filmowego” premierowe wydanie płyty 
DVD z głośnym debiutem Eastern i dwoma znakomitymi 
krótkimi metrażami: animowanym dokumentem We Have One 
Heart oraz fabułą Alicja i żabka. 
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Eastern, reż. Piotr Adamski

Alicja i żabka,  
reż. Olga Bołądź

 
We Have One Heart,  
reż. Katarzyna Warzecha
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6. Muzykę filmową komponuje 
się najczęściej samotnie. 

Nie tęsknisz za tą energią sceny 
i zespołu?
Czuję się odizolowany od świata, ale 
tego wymaga ode mnie zawód. Każdy 
film potrzebuje czegoś innego, to jest 
totalnie nieograniczony temat, mam 
dużą wolność. Do jednego obrazu kom-
ponować może ktoś, kto jest wykształ-
conym kompozytorem, a do innego 
ktoś, kto gra na gitarze przy przejściu 
dla pieszych. Ten gatunek charakte-
ryzuje się niesamowitą energią, choć 
światy kompozytorów się ze sobą nie 
przenikają, jak ma to miejsce w innych 
obszarach muzyki. 

7. Rzeczywiście masz w swojej 
pracy wolność?

Jestem „przedłużeniem” reżysera, 
pomagam mu jego wizję przed-
stawić w obszarze muzycznym. 
 W  Stanach zdarzają się oczywi-
ście charakterni twórcy, którzy chcą 
wszystko  kontrolować, ale z większo-
ścią mam dobre doświadczenia. Naj-
częściej  słyszę: „Zrób to, co uwa-
żasz za  najlepsze”. Różnicę widać na 
pewno pod kątem władzy studyjnej. 
To wytwórnia ma ostateczny głos we 
wszystkim. Kiedy tutaj przychodzi 
mail, to w kopii wiadomości jest mnó-
stwo osób. Cała konwersacja toczy się 
w ich towarzystwie. Czasami powo-
duje to chaos, bo trzeba czekać na 
akcept wielu ludzi na różnych szcze-
blach. 

8. Jak Amerykanie reagują na 
kompozytora z Polski?

Muzyka operuje osobnym językiem, nie 
ma znaczenia, jak się porozumiewamy 
poza nią. Na pewno mają ogromny 
szacunek do mojego pochodzenia, bo 
jako osoba z zewnątrz mogę wnieść coś 
świeżego do projektu. Często zdarza się, 
że w rozmowach z nowo poznanymi 
twórcami oni zaczynają od nawiązań do 
polskiego kina, wymieniają filmy znad 
Wisły, które zrobiły na nich wrażenie. 
Nasza kultura nie jest tutaj anonimowa. 
Docenia się, że Polska ma swój styl. 
Jesteśmy atrakcyjnym terytorium arty-
stycznym i kulturowym. Kiedy robiłem 
muzykę do programu NBC o zabójstwie 
Kennedy’ego na 50. rocznicę tego wyda-
rzenia, miałem obawy, czy nie jestem 
za bardzo zakorzeniony w polskiej kul-
turze, żeby zilustrować muzycznie tak 
bardzo amerykańską historię. Obawy 
okazały się niepotrzebne, bo twórcom 
właśnie o takie spojrzenie z zewnątrz 
na swoją historię chodziło. Jak prześle-
dzisz, kto najczęściej komponuje w Hol-
lywood, odkryjesz, jak wiele osób jest 
z Europy. 

9. Jak ci się udało przebić do 
takiego gracza jak NBC?

Mam znajomego, który był producen-
tem tego programu. Poprosił mnie, 
żebym napisał parę melodii. Skompo-
nowałem je i wysłałem do studia, gdzie 
odbywało się coś na kształt castingu na 
kompozytora. Muzyka spodobała się 
i dostałem angaż. Reszta pracy poszła 

szybko i bezproblemowo. Poznanie 
ludzi w tej branży jest bardzo ważne, 
dlatego cieszę się, że mogłem uczestni-
czyć pięć lat temu w warsztatach orga-
nizowanych przez Sundance Institute.

10. Na czym polegały?
Garstka młodych kompozyto-

rów, których wybrali, spotykała się na 
dwa tygodnie z największymi kompo-
zytorami w przemyśle. Wyglądało to 
tak, że kompozytor przyjeżdżał do nas 
i pokazywał nam scenę z filmu. Potem 
komponowaliśmy do niej muzykę, a on 
komentował efekty naszej pracy, zesta-
wiając je ze swoim procesem twór-
czym. Mnóstwo się tam nauczyłem, 
bo dostawałem na bieżąco konkretny 
feedback, a także podpowiedzi i pomy-
sły, jak wybrnąć z trudnych kwestii. 
Mnie to bardzo pasowało, bo kocham 
stawiać przed sobą nowe wyzwania. 
Cały czas poszukuję i eksperymentuję. 
Ostatnio znów poszedłem w nowym 
kierunku – wirtualnej rzeczywistości 
horroru. Dla Warner Bros. robię wła-
śnie muzykę do filmu w tym gatunku. 
Z kolei z Agnieszką, moją partnerką, 
nagraliśmy jako Mama Dada płytę dla 
naszego synka. Album „Pierwsze przy-
gody” to zbiór piosenek opisujący sza-
lone rodzicielstwo na wesoło. Pierwszy 
raz odważyłem się napisać również tek-
sty, co zmieniło mój punkt widzenia na 
formę piosenki. 

Pytania zadawał  
Artur Zaborski

1. Skąd się wzięła muzyka w twoim 
życiu?

Zawsze była w nim jakoś obecna. Jak 
byłem mały, to w niedziele w telewizji 
o 12.00 zawsze leciały westerny. Byłem 
zafascynowany rolą, jaką odgrywa 
w nich muzyka. Interesowało mnie, jak 
współgra z tym, co oglądam na ekra-
nie. Odkrywałem, że w zależności od 
tego, jak brzmi, zmieniają się moje – 
widza – emocje. Miałem wtedy 10 lat, 
więc możemy powiedzieć, że ogląda-
łem filmy pod dość nietypowym kątem! 
(śmiech)

2. Czyli od początku ciągnęło cię 
do muzyki filmowej.

Miałem oczywiście swoje ulubione 
utwory w tym gatunku, ale chyba 
każdy ma takie melodie, które od 
razu po usłyszeniu potrafi dopasować 
do filmu, jak choćby niezapomniane 
utwory z Janosika czy Prawa i pięści. 
One się natychmiast kojarzą z bohate-
rami. Ja jednak szedłem standardową 
drogą – poznawałem coraz to nowe 
gatunki, grałem w różnych zespołach 
ze znajomymi poznanymi po dro-
dze. W wieku 12-13 lat już właściwie 
zarabiałem na graniu pierwsze pie-
niądze. Zdobywałem doświadczenie, 
nagrałem kilka płyt pod nazwiskiem, 
miałem dość szeroką wiedzę w tema-
cie. Gdy dostałem propozycję napisa-
nia muzyki do filmu Un mundo para 
Raúl, już w USA, pomyślałem sobie, 
że to musi być wdzięczna i przyjemna 
sprawa, zwłaszcza że wcześniej użyto 
już moich kompozycji w innych pro-
dukcjach.

3. Co się okazało?
Że to była masakra! Doskonale 

pamiętam ten moment, gdy dostałem 
film, który trzeba było wypełnić 
muzyką. Trudność polegała na tym, 
że ona musiała zgadzać się z obrazem. 
Jestem w stanie napisać kawałek, który 
pobudza emocje. Ale dopiero, gdy 
nagle musiał on jeszcze działać orga-
nicznie z akcją, zmienić jej kierunek, 
uświadomiłem sobie, z jaką materią 
mam do czynienia. I właśnie w tamtym 
momencie rozpoczęła się moja miłość 
do muzyki filmowej. Nad tym obrazem 
współpracowałem z Mauro Muelle-
rem, szwajcarskim reżyserem, dostali-
śmy wiele nagród, m.in. studenckiego 
Oscara.
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4. Los Angeles stało się wtedy 
twoim celem?

Tak naprawdę jestem przywiązanym 
do Polski patriotą, nigdy nie myśla-
łem o wyjeździe za granicę. Pocho-
dzę z Bielska-Białej i brałem raczej pod 
uwagę wyprowadzkę do Warszawy, 
a nie za ocean. Jednak moja pasja do 
jazzu i muzyki amerykańskiej zaczęła 
mnie mocno popychać w tym kierunku. 
I w 2008 roku, razem z moją partnerką, 
poczuliśmy zew przygody. Spakowali-
śmy manatki i wyjechaliśmy, nigdy wcze-
śniej nie będąc nawet w Stanach. Szybko 
zacząłem grywać z zespołami amery-
kańskimi i jakoś to szło – prowadziło np. 
przez kościoły, w których udzielałem się 
na gitarze. Byłem jedynym białym wśród 
czarnej społeczności, która w rytuał bar-

dzo mocno wciągnęła muzykę gospel. 
Grałem w każdą niedzielę.

5. Przeżyłeś szok kulturowy?
Jeszcze w Polsce interesowałem 

się amerykańską kulturą, więc miałem 
już jakieś przygotowanie. Ale podejście 
w Stanach jest faktycznie inne właści-
wie do wszystkiego. Tutaj stawia się na 
zespół, jesteś częścią jakiegoś organizmu, 
który pracuje na wspólne brzmienie. 
Druga różnica zasadza się na tradycji. 
W USA na koncertach masz 80-letniego 
pana, który gra na saksofonie, a obok jest 
kilkunastoletni chłopiec, który próbuje 
mu towarzyszyć. Patrząc, jak poprzez 
instrumenty ze sobą rozmawiają, widać 
ciągłość muzyki, którą tutaj przekazuje 
się z pokolenia na pokolenie.

Lucas Lechowski

Lucas Lechowski
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młodzieży” – opowiada dyrek-
tor Wysmołek. – „Działalność 
kinową wiążemy z możliwo-
ściami domu kultury i biblio-
teki. Dzięki naszym edukatorom 
projekcja nie kończy się wraz 
z napisami. To też warsztaty, 
wystawy, spotkania. Wszystko to 
wzbogacone inną działalnością 
Centrum: koncertami, widowi-
skami, kabaretami, lokalnymi 
uroczystościami. A o przeży-
ciach i doznaniach dyskutować 
można w kawiarence filmowej – 
Cafe Smrek”. Nie mogła otrzy-
mać innej nazwy!

TO DOPIERO 
POCZĄTEK
„Wierzymy, że nasze miejsce 
może scalać społeczność wokół 
kultury. Wierzymy, że miesz-
kańcy Suchej i okolic będą przy-
chodzić do Centrum Kultury 
i Filmu nie tylko do kina, ale do 
SWOJEGO kina. W SWOIM 
kinie będą oglądać filmy. To 
wyzwanie, ale podejmujemy je 
z dużą dozą optymizmu. Dzia-
łamy krótko, ale staramy się czer-
pać z doświadczeń programowa-
nia oferty kulturalnej na Zamku. 
Wsłuchujemy się w to, co mają 
nam do powiedzenia widzowie. 
Na początku niektórzy pojawili 
się z ciekawości, żeby obejrzeć 
nowy obiekt, ale wczesnoje-
sienne statystyki pokazują, że 
wracają i chcą tu spędzać czas. 
Od 21 maja do połowy listopada 
nasze kino odwiedziło łącznie 
ponad 32 tys. widzów, niemal po 
6 tys. miesięcznie” – podsumo-
wuje dyrektor Centrum (Sucha 
Beskidzka ma 9 tys. mieszkań-
ców – przyp. D.R.). Jest przeko-
nany, że długa izolacja i odcięcie 
od kultury wywołane pande-
mią nie tylko nie umniejszyły 
potrzeby obcowania z nią, ale 
wręcz ją wzmocniły. – „Potrzeba 
wyjścia i spotkania się z innymi 
jest teraz chyba jeszcze większa. 
Zapraszamy – razem z Billym 
Wilderem!”. Mistrzowi humoru 
nikt odmówić nie może! 

Dagmara 
Romanowska

MIEJSCA
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Gramy bieżące premiery – ostat-
nio wielką popularnością cie-
szyli się Teściowie. Chcemy, żeby 
każdy widz mógł u nas coś dla 
siebie znaleźć” – o programo-
waniu kina opowiada dyrektor 
Centrum. „Ze względu na to, że 
dysponujemy tylko jedną salą, 
plany zawsze ogłaszamy z kilku-
tygodniowym wyprzedzeniem, 
tak aby widzowie wiedzieli, że 
jeżeli w dany weekend w roz-
pisce nie ma interesującego ich 
tytułu, pojawi się on później”. 

Długofalowe plany są jesz-
cze większe. „Mamy mnóstwo 
pomysłów, które będziemy stop-
niowo realizować. Poza współ-
pracą z Krakowskim Festiwa-
lem Filmowym i z Kinem Pod 
Baranami nawiązaliśmy kontakt 
z ambasadą amerykańską. Na 
pewno ruszą projekty związane 
z naszym patronem. Nie wyklu-
czamy uruchomienia regional-
nego festiwalu, który mógłby 
na kilka dni w roku przekształ-
cić Suchą Beskidzką w filmowe 
serce Polski. Pamiętamy o senio-
rach oraz o edukacji filmowej dla 

CENTRUM KULTURY I FILMU W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Samuel Wilder, przez 
mamę nazywany Bil-
lym, na świat przyszedł 
22 czerwca 1906 roku – 

nie w Wiedniu, jak przez lata 
powtarzały różne źródła, ale 
właśnie tu, w niewielkim mie-
ście na skraju Beskidu Makow-
skiego i Beskidu Małego. Jego 
rodzice prowadzili przydwor-
cową restaurację. Nieopodal, 
w 1996 roku, na mapie miej-
scowości pojawiła się ulica jego 
imienia.

BILLY WILDER 
Z SUCHEJ
Wydarzenie, które zainicjował 
dziennikarz Zbigniew Rogow-
ski, towarzyszyło obchodom 
stulecia nadania Suchej praw 
miejskich oraz 90. urodzinom 
samego mistrza. Stan zdrowia 
uniemożliwił reżyserowi przy-
jazd. „Do dziś w archiwum 
Krzysztofa Gierata, dyrektora 
Krakowskiego Festiwalu Filmo-
wego, mocno z Suchą związa-
nego, znajduje się faks od Wil-
dera – z jego podziękowaniami 
za pamięć” – opowiada Grzegorz 
Wysmołek, dyrektor Centrum 
Kultury i Filmu im. Billy’ego 
Wildera oraz tropiciel lokalnej 
historii kinowej. Barwna rela-
cja z tamtych dni do dziś wid-
nieje na stronach „Los Ange-
les Times”. „Polish Town Goes 
Wild Over Wilder” – swój tekst 
przewrotnie zatytułował Dean 
E. Murphy. Wtedy jeszcze wielu 
suszanom trudno było uwierzyć, 
że autor Pół żartem, pół serio to 
„swój człowiek”. 

W 105. rocznicę urodzin 
artysty na suskim rynku poja-
wiła się kolejna pamiątka na 
jego cześć: wmurowana w płytę 
rynku tablica w  kształcie 
puszki z taśmą filmową oraz 
drogowskaz z nazwami stolic, 
które były przystankami Wil-
dera na drodze z Suchej do Mia-
sta Aniołów. Dekadę później, 18 
marca 2021, twórcę uczczono 
najhuczniej, otwierając Cen-
trum Kultury i Filmu jego imie-
nia. „Kiedy zapadła decyzja, aby 
ośrodek posiadał patrona, nie 

było najmniejszych wątpliwo-
ści, kto powinien nim zostać” – 
wspomina dyrektor Wysmołek.

SUSKIE KINA
Suszanie długo wypatrywali 
tej inwestycji. „Od 2003 roku, 
kiedy zamknięto działające od 
1962 kino Smrek, brakowało 
tu stałej sali kinowej. Okazjo-
nalnie odbywały się pokazy 
Cinema Castello w Miejskim 
Ośrodku Kultury – Zamek oraz 
wakacyjne kino plenerowe. Ale 
to była tylko namiastka” – 
przyznaje Grzegorz Wysmołek. 
Sytuacja ta była tym smut-
niejsza, że kino w  Suchej 
ma naprawdę długą trady-
cję. Dyrektor przybliża: „Już 
w 1926 roku w siedzibie Pol-
skiego Towarzystwa Gimna-
stycznego Sokół działał Teatr 
Kinematograficzny. W 1945 
gmach Sokoła spłonął, ale 
kino pojawiło się w rynku, 
w  budynku znanym dziś 
jako Dom Katolicki. Poza 
tym, w kolejowej świetlicy 
zakładowej niedaleko dworca, 

miejsc znajdują się biblioteka, 
sale multimedialne, pracownie 
ośrodka kultury oraz dwa par-
kingi, oddano do użytku w listo-
padzie 2020.

OTWARCIE 
W CIENIU 
LOCKDOWNÓW
„Pandemia próbowała odebrać 
nam radość z powodu zakoń-
czenia budowy. Obostrze-
nia, lockdowny – to wszystko 
zmusiło nas do zmodyfikowa-
nia przygotowanych wcześniej 
planów” – nie kryje Grzegorz 
Wysmołek. Ostatecznie Cen-
trum otworzyło swoje podwoje 
18 marca 2021 roku. Następ-
nego dnia kino grało od 13.00 
do późnych godzin nocnych: 
Naprzód, Co w duszy gra, Tenet, 
Palm Springs. „A potem trzeba 
się było zamknąć i czekać aż do 
21 maja” – wspomina. 

Od maja do teraz kino działa 
wzorowo, łącząc w repertuarze 
propozycje rozrywkowe i arty-
styczne, hollywoodzkie, europej-
skie i polskie. Już w pierwszych 

dniach na ekran trafili laureaci 
Krakowskiego Festiwalu Filmo-
wego, dzięki współpracy z któ-
rym do Suchej Beskidzkiej przy-
jechał Ryszard Horowitz razem 
z Mateuszem Kudłą i Anną 
Kokoszką-Romer, żeby osobi-
ście zaprosić widzów na seans 
dokumentu Polański, Horowitz. 
Hometown. „Ta wizyta od razu 
nadała rangę Centrum i poka-
zała, że będzie można u nas oglą-
dać nie tylko komercyjne hity, ale 
też głośne festiwalowe tytuły” – 
komentuje Grzegorz Wysmołek. 

Cykl prezentacji polskich 
dokumentów z Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego jest kon-
tynuowany – w październiku 
suszanie obejrzeli Antyboha-
tera Michała Kaweckiego i spo-
tkali się z głównym protagoni-
stą opowieści, czyli z Michałem 
Chrobakiem.

RÓŻNORODNOŚĆ
„Poza cyklem dokumentalnym, 
zapraszamy widzów na Kino 
Konesera – to jeszcze nie DKF, 
ale zmierzamy w tym kierunku. 

Lichosyt. Choć sprawy związane 
z regulacją kwestii własnościo-
wych „Małego Wawelu” zakoń-
czyły się pomyślnie – gmina 
odkupiła zespół zamkowo-
-pałacowy i zabytkowy obiekt 
staraniem samorządu Suchej 
Beskidzkiej wyremontowano – 
apetyt mieszkańców został już 
rozbudzony. Wielu zaczęło 
wypytywać, kiedy znowu będą 
mieli kino. 

Prace związane z budową 
Centrum Kultury i Filmu ruszyły 
w maju 2019 roku w centrum 
miasta, na terenie byłej bazy 
PKS, w miejscu, gdzie przez 
ostatnie dwie dekady funkcjono-
wał parking. Pochłonęły 25 mln 
złotych: 6,5 mln samorząd mia-
sta pozyskał z funduszy unij-
nych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014- 
-2020, pozostała kwota, stano-
wiąca wkład własny, pocho-
dziła z budżetu gminy Sucha 
Beskidzka. Liczący aż 3500 m2 
obiekt, w którym poza salą 
widowiskowo-kinową na 300 

prężnie działał Amatorski Klub 
Filmowy”. 

Najważniejszy przez dekady 
był Smrek. Radził sobie dobrze, 
ale ostatecznie przegrał z VHS-
-ami i pierwszymi multiplek-
sami w regionie. „Dzięki radzie 
i pomocy Krzysztofa Gierata 
udało się jednak uratować 
i zachować do dziś smrekowe 
projektory. Mieszkańcy mogą 
je obejrzeć w jednej z wież 
Zamku”  – mówi Grzegorz 
Wysmołek.

WIELKI POWRÓT
Pomysł budowy nowoczesnego, 
tętniącego od wczesnych godzin 
porannych do później nocy, 
ośrodka kultury z kinem naro-
dził się w 2014 roku, kiedy pod 
znakiem zapytania, ze wzglę-
dów własnościowych, stanęła 
przyszłość działalności kul-
turalnej na Zamku. Dyrektor 
Wysmołek przybliża, że inicja-
torem tej największej z dotych-
czasowych inwestycji realizowa-
nych przez miasto był burmistrz 
Suchej Beskidzkiej Stanisław 

Z WIZYTĄ 
U BILLY’EGO 
WILDERA 
Tuż przy wejściu, ze ściany, na każdego gościa 
spogląda życzliwie mężczyzna w okularach 
i jasnym kapeluszu z ciemną obwódką. To Billy 
Wilder, postać doskonale w Suchej Beskidzkiej 
znana. Patron nowo otwartego Centrum 
Kultury i Filmu. 
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Zacznę od słynnego cytatu: „Świat 
dzieli się na dwa nierówne obozy: 
tych, którzy nigdy nie słyszeli 
o Janie Švankmajerze... i tych, 

którzy natrafili na jego dzieła i wiedzą, 
że stanęli twarzą w twarz z geniuszem” – 
pisał Anthony Lane w „The New Yorker”. 
I dodam prawdę oczywistą: jeśli ktoś 
w Polsce zafascynował się dziełami pra-
skiego mistrza i zapragnął dowiedzieć się 
o nich czegoś więcej, nie mógł nie natrafić 
na artykuły Bogusława Zmudzińskiego. 
Na artykuły, ale i na aktywność popula-
ryzatorską, od wielu lat jest on przecież 
niestrudzonym promotorem twórczości 
autora Spiskowców rozkoszy – prezento-
wał filmy (poświęcony Švankmajerowi 
nowy dwugodzinny dokument Piec alche-
miczny Adama Oľhy i Jana Daňhela był 
dopiero co pokazywany podczas 28. MFF 
Etiuda&Anima, którego Zmudziński jest 
założycielem i dyrektorem artystycznym), 
organizował wystawy, zapraszał twórcę, 
albo jeździł do niego do filmowo-surre-
alistyczno-alchemicznej pracowni w pod-
praskim Knovízie. No i pisał.

Gdy w 2018 roku na festiwalu w Rotter-
damie Švankmajer, rocznik 1934, prezen-
tował swoje Owady, zapowiedział, że to 
jego ostatnie pełnometrażowe dzieło. „Nie 
wykluczam, że nakręcę jeszcze jakiś krótki 
film, ale gdy spojrzy się na moją filmografię, 
widać, że między kolejnymi pełnometrażo-
wymi obrazami jest pięć lub sześć lat prze-
rwy. Nie dlatego, że jestem leniwy, czy nie-
zdolny wymyślić kolejny scenariusz, ale tyle 
właśnie trwa zbieranie pieniędzy na nowy 

projekt. Gdy do mojego wieku dodacie taką 
wartość, otrzymacie nierealistyczną liczbę. 
Jeśli chodzi o rzeczy, które wymagają mniej 
czasu, jak obiekty, rysunki, kolaże, to stale 
je tworzę” – tłumaczył. Kończy się zatem 
pewna epoka. Otwiera zarazem możliwość 
dokonania podsumowania.

Tak też można patrzeć na książkę Zmu-
dzińskiego, którego romans z twórczością 
Švankmajera trwa, jak wspomina we wstępie, 
już ponad pół wieku. Dotychczas rozpro-
szone, jego wnikliwe analizy są teraz – popra-
wione i zaktualizowane – zebrane w jednym 
tomie, w dodatku dostępnym za darmo, do 
pobrania ze strony MFF Etiuda&Anima (jest 
i niewielki nakład drukowany – i tu zgrzyt, 
bo to cyfrowy, bardzo oszczędnościowy druk, 
a taka praca zasługuje na wyższą jakość!). 
Autor skupia się na krótkich metrażach i jest 
tu zdecydowanie bardziej historykiem i filo-
zofem kultury niż filmoznawcą. Zresztą sam 
Jan Švankmajer, m.in. w wywiadzie zamiesz-
czonym w tym tomie, wzbrania się przed 
nazywaniem go reżyserem filmowym. Kino 
jest po prostu jedną z wielu równorzędnych 
dziedzin, w których realizuje się jako surre-
alista. Spotykamy na kartach tej książki Giu-
seppe Arcimboldo i Waleriana Borowczyka, 
zaglądamy pod kopułę Truman Show i do 
kutnohorskiego ossuarium, odwiedzamy 
kunstkamery i Mieszkanie pełne ożywio-
nych przedmiotów. Zmudziński śledzi zatem 
i zbiera tropy, zakorzenia dorobek autora Spi-
skowców rozkoszy w dorobku europejskiej 
kultury, sięgając aż do XVI wieku, dowodząc 
przy okazji oryginalności twórcy, a także 
jego ciągot kontestacyjnych.

Zacząłem od cytatu, takoż zakończę. 
Miloš Forman miał powiedzieć, że „Disney 
plus Buñuel równa się Švankmajer”. Lek-
tura książki Zmudzińskiego dowodzi, że 
to równanie powinno być zdecydowanie 
bardziej rozbudowane. Jeśli w ogóle można 
mówić o równaniu, a nie pewnym ciągu. 
Mnogość kontekstów twórczości autora 
Wymiarów dialogu przyprawia o zawrót 
głowy, nie umniejszając wszakże czystej, 
kinofilskiej frajdy z oglądania jego filmów. 
Dobrze się składa, że po tym fascynującym 
uniwersum mamy tak żarliwego przewod-
nika jak Bogusław Zmudziński.

Maciej Gil

O wybitnym, oryginalnym czeskim 
artyście, wyznawcy surrealizmu, 
filmowcu, mistrzu animacji poklatkowej 
pisze jego wspaniały znawca oraz 
popularyzator twórczości.
BOGUSŁAW ZMUDZIŃSKI
„TWÓRCZOŚĆ JANA ŠVANKMAJERA. 
GŁÓWNE KONTEKSTY KULTUROWE 
I IDEOWE”
WYDAWNICTWO AGH, 2020

WYMIARY DOROBKU 
JANA ŠVANKMAJERA
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W spaniały aktor teatralny 
i filmowy, satyryk oraz – 
co może mniej znane – 
autor scenariuszy, fraszek 

i tekstów kabaretowych – Andrzej Zaor-
ski – zmarł w Warszawie w wieku 79 lat. 
Choć kilkanaście lat temu ciężka choroba 
niemal wykluczyła go z zawodu, to po 
rehabilitacji zajął się reżyserią teatralną. 
„Jak każdy inteligentny i oczytany czło-
wiek był duszą towarzystwa, wspaniałym 
przyjacielem, powszechnie lubianym. (…) 
gdyby nie choroba, która zahamowała 
jego karierę, wiedzielibyśmy o nim więcej 
i podziwiali go jeszcze bardziej” – powie-
dział Jan Englert, kolega z tego samego 
roku w szkole teatralnej i wieloletni przy-
jaciel. 

Andrzej Zaorski, którego ojciec Tade-
usz był przez dekadę wiceministrem 
kultury i szefem polskiej kinematogra-
fii, a brat Janusz jest wybitnym reży-
serem, występował w warszawskich 
Teatrach: Współczesnym, Ateneum, 
Narodowym, Powszechnym i Kwadrat. 
Gościnnie grał także w: Klasycznym, na 
Targówku, Syrenie i Komedii. Jak sam 
wspominał z uśmiechem, jego pobyt 
na kolejnej scenie kończył się z chwilą, 
kiedy dyrekcja zaczynała mieć dość jego 
żartów. 

W jego biografii jest także kilkana-
ście ról oraz prace reżyserskie w Teatrze 
Telewizji, wśród nich wspomniany na 
wstępie udział w legendarnej adaptacji 
„Pana Tadeusza” dokonanej w 1970 roku 
przez Adama Hanuszkiewicza, pamiętne 
role w „Arszeniku i starych koronkach” 
w reżyserii Macieja Englerta, „Króliczku” 
Andrzeja Szczepkowskiego czy „Karierze 
Alfa Omegi” Barbary Borys-Damięckiej. 

Z agrał  również  w  k i lkudzies ię-
ciu filmach kinowych i telewizyjnych, 
by wspomnieć tylko: Marysię i Napole-
ona Leonarda Buczkowskiego, Małżeń-
stwo z rozsądku Stanisława Barei, Wester-
platte Stanisława Różewicza, Ostatniego 
po Bogu Pawła Komorowskiego, Śmierć 
Johna L. Tomasza Zygadły, Matkę Królów 
i Piłkarskiego pokera Janusza Zaorskiego 
oraz w takich serialach telewizyjnych, 
jak Stawka większa niż życie, Kolumbo-
wie, Ile jest życia, Lalka, Panny i wdowy, 
Sprawa na dziś. 

Występował z ogromnym powodze-
niem w kabaretach „U Lopka”, „Pod 
Egidą”, „60-tka” i „Kaczuch Show”, był 
współtwórcą, bo poza własnym udzia-
łem pisał także scenariusze do poszcze-
gólnych scen i całych odcinków pro-
gramów telewizyjnych (m.in. „Gallux 
Show”, „Studio Gama” i „Polskie Zoo”) 

oraz radiowych (niezapomniany duet 
z Marianem Kociniakiem w „Para-męt 
pikczers, czyli kulisy srebrnego ekranu” 
w cyklu programowym „60 minut na 
godzinę”). Kochał rozśmieszać ludzi – 
tak go zapamiętali i wspominają kole-
dzy z zawodu oraz przyjaciele, widzowie 
i krytycy, a znany językoznawca prof. 
Jerzy Bralczyk nazwał go mistrzem słowa 
i uśmiechu.

Janusz Zaorski wspominał pracę 
starszego o cztery lata brata: „Prosi-
łem Andrzeja o pomoc w każdym fil-
mie od mojego debiutu, również tych 
najważniejszych, takich jak Matka Kró-
lów. Miałem poczucie, że mogę się na 
nim oprzeć. Dzięki niemu pracowało 
się lepiej, tak jak w rodzinie, w której 
wszyscy się wspierają i pomagają sobie”. 
Wyznał, że brat był dla niego wszyst-
kim. – „To strasznie trudny moment dla 
mnie i dla tych wielu milionów, którzy 
Andrzejka kochali. Trudno go było nie 
kochać. Był zawsze pogodny, miły, zero 
agresji, bo to wyniósł z domu, Akade-
mii Teatralnej, tego uczyli go wspaniali 
mistrzowie sceny, kabaretu, teatru, jak 
również i filmu. Był dla mnie wszystkim, 
był moim największym przyjacielem”.

Janusz Kołodziej

Tytułowy Tadeusz 
z telewizyjnej adaptacji 
arcypoematu Adama 
Mickiewicza, gospodarz 
Studia Gama, Jędrek-
-opowiadacz filmów 
w starej radiowej Trójce 
i odtwórca wielu innych 
niezapomnianych ról – 
odszedł 31 października.

Andrzej Zaorski
KOCHAŁ ROZŚMIESZAĆ LUDZI

Andrzej Zaorski
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17 października zmarł dr Sta-
nisław Franciszek Ozimek 

(90 l.), zasłużony pracownik Insty-
tutu Sztuki Polskiej Akademii Na-
uk, historyk filmu, badacz i po-
pularyzator dziejów powstania 
warszawskiego (sam był powstań-
cem, pseud. „Puma”, żołnierzem 
Szarych Szeregów, kolporterem 
Harcerskiej Poczty Polowej). Był 
absolwentem polonistyki na Uni-
wersytecie Wrocławskim, gdzie 
trafił pod skrzydła prof. Tadeusza 
Mikulskiego – wybitnego znaw-
cy Oświecenia. Następnie posta-
nowił zdawać na Wydział Reżyse-
rii Szkoły Filmowej w Łodzi. Wziął 
udział w zajęciach przygotowu-
jących podczas dwutygodniowe-
go obozu selekcyjnego, po którym 
został zakwalifikowany do finało-
wej grupy 12 osób zaproszonych 
na egzamin. Wśród tej dwunast-
ki byli m.in. Roman Polański i Ja-
nusz Majewski. Stanisław Ozimek 
nie zdał ostatniego etapu egzami-
nu, ale prof. Antoni Bohdziewicz 
docenił jego wiedzę i zapropono-
wał spotkanie w Warszawie, zachę-
cając do zainteresowania się histo-
rią filmu. Tymczasem Stanisław 
Ozimek był najbardziej zaintereso-
wany historią powstania warszaw-
skiego. Okazało się, że prof. Boh-
dziewicz był kierownikiem ekipy 
filmowej w okresie powstania, za-
tem wszystkie te okoliczności splo-
tły się w jedną filmowo-powstań-
czą drogę badawczą przyszłego dra 
Ozimka. Dzięki Bohdziewiczowi 
mógł się zapoznać z kronikami po-
wstańczymi, co zaowocowało za-
interesowaniem się historią filmu 
jako dokumentu, czyli tzw. heu-
rystyką źródła filmowego. W do-
robku naukowym Stanisława F. 
Ozimka jest wiele artykułów (pu-
blikowanych m.in. w „Kwartalni-
ku Filmowym”), a także niezwy-
kle cenne pozycje książkowe, jak 
„Film polski w wojennej potrze-
bie” czy „Poczta powstańczej War-
szawy” i „Media walczącej War-
szawy” (z serii „Warszawskie 
Termopile 1944”). Za tę ostatnią 
pracę Stanisław F. Ozimek otrzy-

mał wyróżnienie w kategorii Var-
savianów podczas gali Nagród Klio 
w 2008 roku.

3 listopada w Taillet we Fran-
cji zmarła Joanna Bruzdowicz 

(78 l.), znana również pod podwój-
nym nazwiskiem Bruzdowicz-Tit-
tel, kompozytorka. Po uzyskaniu 
magisterium w klasie kompozycji 
i fortepianu na warszawskiej Aka-
demii Muzycznej (1966) wyjechała 
na stypendium im. Maurice’a Rave-
la do Paryża (1968). Studentka 
Nadii Boulanger, Oliviera Messia-
ena i Pierre’a Schaeffera. Autorka 
oper, muzyki baletowej, symfonicz-
nej i kameralnej. W przestrzeni jej 
zainteresowań znalazła się również 
muzyka filmowa. Skomponowała ją 
do kilku kinowych produkcji fran-
cuskich, np. do nagrodzonego Ce-
zarem za najlepszy debiut filmu Le 
Jupon rouge w reżyserii Geneviève 
Lefebvre czy do Kuby z Nantes słyn-
nej reżyserki Agnès Vardy. W do-
robku ma też polsko-belgijsko-
-francuski Ostatni rozdział Yvesa 
Angelo oraz polsko-francusko-wło-
ski film dokumentalny Santo subi-
to w reżyserii Grzegorza Tomczaka. 
Ostatnim tytułem w jej filmogra-
fii był niemiecko-szwedzko-węgier-
sko-brytyjski Biały król w reżyserii 
Alex Helfrecht oraz syna kompozy-
torki Jörga Tittela. Joanna Bruzdo-
wicz za swoją twórczość otrzyma-
ła m.in. Srebrny Medal Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis.

4 listopada w Gdańsku zmarł Ry-
szard Jaśniewicz (82 l.), aktor 

teatralny i telewizyjny. Był absol-
wentem Wydziału Aktorskiego kra-
kowskiej PWST. Ukończył również 
lalkarstwo. W latach 1957-59 wy-
stępował jako adept w Teatrze Lal-
ki i Aktora Miniatura w Gdańsku. 
Po ukończeniu studiów występo-
wał w Teatrach: Dramatycznych we 
Wrocławiu (1964-68), im. Leona 
Kruczkowskiego w Zielonej Górze 
(1968-71), Wybrzeże w Gdańsku 
(1971-83), Dramatycznym w Słup-
sku (1983-88). W późniejszych la-
tach współpracował m.in. z Te-

atrem Miejskim w Gdyni, a w roku 
1999 zainaugurował własną scenę 
Teatr z Polski 6. Przygotował tam 
i wystawił premierowo kilkanaście 
monodramów. Kilkukrotnie wystą-
pił na małym ekranie w spektaklach 
Teatru Telewizji oraz w serialu Kró-
lowa Bona Janusza Majewskiego 
i telenoweli Lokatorzy. Ryszard Ja-
śniewicz był laureatem wielu na-
gród artystycznych, m.in. Nagrody 
Specjalnej Marszałka Województwa 
Pomorskiego „za wybitne zasługi 
w dziedzinie twórczości artystycz-
nej oraz upowszechniania i ochrony 
kultury na rzecz mieszkańców wo-
jewództwa pomorskiego” oraz Na-
grody Prezydenta Gdyni.

4 listopada w Siedlcach zmarł 
Jacek Szczęk (91 l.), reży-

ser teatralny i telewizyjny. Był ab-
solwentem Wydziału Reżyserii 
warszawskiej PWST. Współpra-
cował z teatrami Jeleniej Góry, 
Katowic, Warszawy i Wrocła-
wia. W latach 60. i 70. XX wieku 
był dyrektorem naczelnym i arty-
stycznym Stołecznej Estrady. Wy-
reżyserował 10 spektakli dla Te-
atru Telewizji, w tym takie sztuki, 
jak „Oświadczyny” Antoniego Cze-
chowa, „Człowiek z głową” Janusza 
Warmińskiego czy poemat „Niobe” 
Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego. W swoim dorobku arty-
stycznym Jacek Szczęk ma również 
występ aktorski w Rysopisie Jerze-
go Skolimowskiego. Ponadto, wraz 
ze Zbigniewem Krawczykowskim, 
opracował „Podręcznik dla reżyse-
rów teatru amatorskiego” (1970).

6 listopada zmarł Andrzej Gór-
ny (88 l.), pisarz, krytyk literac-

ki i teatralny, scenarzysta filmowy. 
Jest autorem m.in. zbiorów „Ślub 
i inne opowiadania” oraz „Gwiaz-
do, przyszłaś”, powieści „W podró-
ży”, „Krew”, „Samobój”, „Skazany”, 
oraz reportaży, które pisał dla cza-
sopism „Nurt” i „Współczesność”. 
W latach 1968-78 był kierowni-
kiem literackim w Teatrze Lalki 
i Aktora „Marcinek” w Poznaniu. 
Jako uczestnik i świadek wyda-
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rzeń Poznańskiego Czerwca 1956, 
ranny w wyniku postrzału, czło-
nek Związku Powstańców Poznań-
skiego Czerwca 1956 roku, został 
współautorem scenariusza do fil-
mu Poznań 56 w reżyserii Filipa 
Bajona. Andrzej Górny był człon-
kiem Polskiej Akademii Filmowej.

8 listopada zmarł Ryszard Ba-
dowski (91 l.), realizator filmów 

dokumentalnych, fotograf, reporter, 
publicysta, pisarz i podróżnik. Au-
tor programów telewizyjnych „Klub 
sześciu kontynentów” („Kawiarenka 
pod globusem”) i „Z kamerą wśród 
zwierząt”. Współpracował z polskim 
wydaniem „National Geographic”. 
Zrealizował ponad 100 filmów do-
kumentalnych, w tym takie tytuły, 
jak Tajemnica Bursztynowej Komna-
ty, Z Sienkiewiczem przez Hiszpanię, 
Kairskie opowieści, Na północ od Ka-
bulu czy Dzieci Afganistanu. Napisał 
kilkaset artykułów o tematyce po-
dróżniczej oraz 16 książek. Zajmo-
wał się głównie odkryciami geogra-
ficznymi Polaków oraz ich wkładem 
w kulturę i osiągnięcia cywilizacyj-
ne innych narodów. Był sprawoz-
dawcą z lotu Sojuz-Apollo w 1975 
roku, a także lotu pierwszego pol-
skiego kosmonauty gen. bryg. Mi-
rosława Hermaszewskiego w 1978. 
Został odznaczony Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski oraz otrzymał nagrodę im. Ireny 
i Franciszka Skowyrów na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim.

13 listopada w Poznaniu zmar-
ła Irena Grzonka-Wardejn 

(83 l.), aktorka teatralna, filmo-
wa i telewizyjna. Była absolwentką 
Studium Dramatycznego przy Te-
atrze Polskim we Wrocławiu, a za-
debiutowała na scenie tamtejszych 
Teatrów Dramatycznych. Następ-
nie grała w Teatrach: Ziemi Lubu-
skiej w Zielonej Górze (1959-61, 
1962-64), im. Aleksandra Węgier-
ki w Białymstoku (1961-62), Pań-
stwowych Teatrach Dramatycznych 
w Szczecinie (1964-67, 1970-75), 
Rozmaitości w Krakowie (1967-70) 
oraz Polskim w Bydgoszczy (1975-

-76). Podczas pobytu w Szczecinie 
w latach 70. występowała również 
na scenach tamtejszych Teatrów: 
Krypta i 13 Muz. Od 1976 mieszka-
ła w Poznaniu, gdzie grała w Teatrze 
Polskim (1976-2008) oraz Teatrze 
Nowym (2005-08). Sporadycznie 
pojawiała się w kreacjach ekrano-
wych, wystąpiła w kilku spektaklach 
Teatru Telewizji oraz w filmie kino-
wym Filipa Bajona Poznań 56.

14 listopada w Londynie zmarł 
Michał Jóźwiak (45 l.), dzien-

nikarz i reżyser, absolwent kursu 
dokumentalnego w Mistrzowskiej 
Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja 
Wajdy w Warszawie. Z jego skrom-
nego dorobku należy przede wszyst-
kim wspomnieć dokument Henio, 
idziemy na Widzew, na który spadła 
istna lawina nagród – od laurów na 
Krakowskim Festiwalu Filmowym, 
wrocławskich Nowych Horyzon-
tach czy poznańskiej Off Cinemie, 
po nagrody w Monachium, Kijowie 
i Jekatynburgu.

15 listopada w Rzymie zmarł 
Giovanni Pampiglione 

(77 l.), reżyser teatralny i opero-
wy, scenograf, aktor oraz tłumacz 
na język włoski polskich dzieł lite-
rackich, m.in. Stanisława Ignace-
go Witkiewicza, Sławomira Mrożka 
i Zygmunta Krasińskiego. Był ab-
solwentem Wydziału Humanistycz-
nego Uniwersytetu w Rzymie oraz 
Wydziału Reżyserii PWST w War-
szawie. W polskich teatrach wy-
reżyserował blisko 40 spektakli. 
Współpracował również przy kil-
ku produkcjach filmowych. Wystą-
pił w Hakerze Janusza Zaorskiego 
w roli Mateo Zanettiego – dyktato-
ra mody z Mediolanu, udzielił kon-
sultacji językowych i zagrał postać 
tłumacza Oriany Falacci w filmie 
Wałęsa. Człowiek z nadziei Andrze-
ja Wajdy, a także zagrał włoskiego 
biskupa w Zaćmie Ryszarda Bugaj-
skiego. Wyreżyserował ponadto kil-
ka przedstawień w Teatrze Telewizji. 
Za swoją twórczość otrzymał m.in. 
Nagrodę im. Stanisława Ignacego 
Witkiewicza Polskiego Ośrodka ITI 

(Międzynarodowego Instytutu Te-
atralnego) za „wybitne osiągnię-
cia w propagowaniu polskiej kultu-
ry teatralnej na świecie”. Giovanni 
Pampiglione był wieloletnim człon-
kiem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.

20 listopada w Inowrocławiu 
zmarł Aleksander Rowiń-

ski (90 l.), reportażysta, dziennikarz 
i pisarz. Był absolwentem Wydzia-
łu Dziennikarstwa na UW. W la-
tach 1954-57 pracował jako dzien-
nikarz w katowickim „Dzienniku 
Zachodnim”, później pisał teksty 
dla periodyków: „Przemiany”, „Pra-
wo i Życie”, „Życie Literackie”, „Kul-
tura”. Współredagował książkową 
serię „Ekspresu reporterów”, w la-
tach 1982-83 pełnił funkcję redak-
tora naczelnego „Przeglądu Ty-
godniowego”, później związał się 
jeszcze z miesięcznikiem „Kontra-
sty”. Od 1987 organizował wydaw-
nictwo Oficyna Literatów „Rój”. Po-
pularność przyniosły mu książki 
reportażowe: „Zygielbojma śmierć 
i życie”, „Dreszczowce zamku Duna-
jec” czy „Pan Zagłoba”. Był autorem 
scenariusza do filmu sensacyjnego 
Krótkie życie w reżyserii Zbigniewa 
Kuźmińskiego oraz samodzielnie 
zrealizował, według własnego sce-
nariusza, dokument Inkowie w Pol-
sce. Aleksander Rowiński otrzy-
mał za swą twórczość wiele laurów, 
w tym Nagrodę im. Witolda Hule-
wicza.

30 listopada w Krakowie zmarł 
Stanisław Michno (85 l.), ak-

tor teatralny, filmowy i telewizyjny 
oraz reżyser teatralny. Występował 
w Teatrach: Popularnym w Gru-
dziądzu (1957-58), im. Stefana 
 Jaracza w Olsztynie-Elblągu (1960- 
-61), Ziemi Krakowskiej w Tarno-
wie (196-64), Ludowym w Krako-
wie-Nowej Hucie (1964-74), Pol-
skim w Bielsku-Białej (1974-76), 
im. Ludwika Solskiego w Tarno-
wie (1976-79) i Bagatela w Kra-
kowie (1980-81). Występował też 
w przedstawieniach Tadeusza Kan-
tora w Teatrze Cricot 2 oraz zaj-
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mował się reżyserią w założonym przez 
siebie Teatrze M.I.S.T. Stanisław Mich-
no rzadko pokazywał się na małym i du-
żym ekranie, zagrał w kilku spektaklach 
Teatru Telewizji oraz w takich filmach, 
jak Szansa Feliksa Falka, Pilecki Mirosła-
wa Krzyszkowskiego czy Na bank się uda 
Szymona Jakubowskiego.

W listopadzie w Warszawie zmar-
ła Urszula Gałecka (71 l.), nie-

zawodowa aktorka filmowa i telewi-
zyjna. Zadebiutowała w 1968 w filmie 
Molo Wojciecha Solarza. Potem wystąpi-
ła w Strukturze kryształu Krzysztofa Za-
nussiego, Polowaniu na muchy Andrzeja 
Wajdy i w obrazie Czekam w Monte-Car-
lo Juliana Dziedziny. Następnie pojawiła 
się – u boku Jana Englerta, Władysława 
Kowalskiego i Karola Strasburgera – 
w głośnym serialu Kolumbowie Janusza 
Morgensterna. Później były jeszcze trzy 
filmy: Album polski Jana Rybkowskie-
go, Kardiogram Romana Załuskiego oraz 
Dekameron 40, czyli cudowne przytra-
fienie pewnego nieboszczyka w reżyserii 
Jana Budkiewicza. Po tej ostatniej 
produkcji Urszula Gałecka zakończyła 
karierę artystyczną i nigdy już nie 
wróciła na plan zdjęciowy, pozostając we 
wspomnieniach widzów jako niezwykle 
urodziwa i utalentowana aktorka.

6 grudnia zmarł Maciej 
Zabielski (64 l.), aktor teatralny, 

filmowy i telewizyjny. Od czterech 
dekad związany był z Teatrem Nowym 
w Poznaniu, ale występował też na 
scenach teatrów w Legnicy, Łodzi, 
Gdańsku, Krakowie, Gdyni i Wrocławiu. 
W latach 1997-2000 był ponadto 
związany z poznańskim Teatrem Polskim. 
Zapraszany był również do udziału 
w produkcjach kinowych i telewizyjnych. 
Wystąpił m.in. w Złocie dezerterów Janusza 
Majewskiego, Stu minutach wakacji 
Andrzeja Maleszki, Hiszpance Łukasza 
Barczyka czy w serialowym Świecie według 
Kiepskich. Dyrektor Teatru Polskiego 
w Poznaniu, Maciej Nowak, żegnając tego 
charakterystycznego aktora, określił go 
mianem „niskorosłego giganta”.

 
Oprac. Julia  
Michałowska
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Gdynia – Miasto 
Filmu UNESCO

Gdynia została przyjęta do 
Sieci Miast Kreatywnych 

UNESCO jako Miasto Filmu. 
Wraz z Gdynią do Sieci dołą-
czyło 48 miast z całego świata, 
w tym dwa również jako Mia-
sta Filmu: francuskie Cannes  
i  rumuńska Kluż-Napoka. 
Decyzję ogłosiło biuro UNE-
SCO Creative Cities Network 
w Paryżu 8 listopada. O tym, 
że „Gdynia kocha film, a film 
kocha Gdynię” świadczą nie 
tylko organizowane tu od lat 
festiwale filmowe, ale systema-
tyczna współpraca wielu insty-
tucji i jednostek związanych 
z branżą filmową. UNESCO 
przyznaje tytuł miasta kreatyw-
nego w siedmiu następujących 
dziedzinach: literatura, muzyka, 
film, sztuki wizualne, design, 
rzemiosło i sztuka ludowa oraz 
gastronomia. Obecnie Sieć 
Miast Kreatywnych UNESCO 
zrzesza 295 miast w 90 kra-
jach. Przyznany Gdyni tytuł 
Miasta Filmu ma charakter 
prestiżowy i dzięki rozpozna-
walnej na całym świecie marce 
miasta kreatywnego gwaran-
tuje wzrost znaczenia Gdyni na 
arenie międzynarodowej. Tytuł 
to także impuls do dalszego roz-
woju lokalnej gospodarki kre-
atywnej i wsparcia go w proce-
sie nawiązywania współpracy 
zagranicznej.

Frekwencyjne 
podsumowanie  
46. FPFF

Około 43 tys. widzów wzięło 
udział w projekcjach, spotka-

niach i wydarzeniach towarzy-
szących podczas 46. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych, 
który zakończył się 25 wrze-
śnia 2021 w Gdyni. Dodatkowo 
festiwalowe materiały online – 
filmy udostępnione w sieci oraz 
debaty, spotkania, konferencje 
prasowe i ważne uroczysto-

ści dostępne w mediach spo-
łecznościowych – obejrzało 
ponad 100 tys. kinomanów. 
Po roku wywołanej przez pan-
demię przerwy w organizacji 
FPFF w formie stacjonarnej 
tegoroczna edycja odbywała 
się przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego ograniczającego 
dostępność miejsc na widowni 
kinowej do 75 proc. Akredy-
towanych było 3224 uczestni-
ków: w tym twórcy filmowi, 
przedstawiciele branży, dzien-
nikarze, obserwatorzy, goście 
krajowi i zagraniczni. Podczas 
festiwalu, od 20 do 25 września, 
w Teatrze Muzycznym w Gdyni, 
Gdyńskim Centrum Filmo-
wym i kinie Helios zaprezen-
towano 16 filmów w Konkur-
sie Głównym, 24 w Konkursie 
Filmów Krótkometrażowych 
oraz 5 w Konkursie Filmów 
Mikrobudżetowych. Ponadto 
program festiwalu wypełniły 
seanse w takich sekcjach poza-
konkursowych, jak m.in. Czysta 
Klasyka, Polonica, Gdynia Dzie-
ciom czy In Memoriam. Łącz-
nie we wszystkich konkursach 
i pozostałych cyklach zaprezen-
towano 106 tytułów podczas 
398 projekcji. Udało się rów-
nież powrócić do tradycji replik 
festiwalowych w kinach lokal-
nych w Lęborku, Wejherowie 
i Elblągu. W ramach Gdynia 
Industry zaproszono uczestni-
ków festiwalu do udziału w pię-
ciu panelach tematycznych 
poświęconych takim zagadnie-
niom, jak branża audiowizualna 
dla klimatu, grafika i design, 
etyka i dobre praktyki w branży 
filmowej, moda na polską kla-
sykę filmową, zmieniające się 
modele biznesowe rynku fil-
mowego w kontekście doświad-
czeń pandemii. Podczas spo-
tkań sieciujących możliwa była 
wymiana doświadczeń pomię-
dzy doświadczonymi prakty-
kami a początkującymi fil-
mowcami. Nie zabrakło debaty 
Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej oraz Forum Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich. Były 
prezentacje partnerów, wystawy 

oraz koncerty. W ciągu 6 dni 
imprezy, odbyło się 99 spo-
tkań z twórcami oraz 20 spo-
tkań branżowych. Liczba odsłon 
materiałów online, jak podają 
organizatorzy FPFF, wciąż 
rośnie, ponieważ na YouTubie 
dostępna jest bogata biblioteka 
materiałów wideo zarejestrowa-
nych podczas festiwalu, w tym 
m.in. wszystkie konferencje pra-
sowe z udziałem twórców fil-
mów z Konkursu Głównego, 

spotkania z twórcami filmów 
z Konkursu Filmów Krótko-
metrażowych, wybrane panele 
Gdynia Industry, „Kronika festi-
walowa”, spotkanie z Agnieszką 
Holland – tegoroczną laure-
atką Platynowych Lwów oraz 
debata podsumowująca 46. edy-
cję wydarzenia. Organizatorzy 
FPFF, podsumowując ostatnią 
edycję, podali już przyszło-
roczny termin 47. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych, 

Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego oraz im. Bolesława Michałka rozdane

Jury Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 
2020/2021 w składzie: reżyserka Joanna 

Kos-Krauze, aktorka Marta Nieradkiewicz 
(laureatka Nagrody im. Zbyszka Cybul-
skiego 2016), krytyczka filmowa Ola Salwa 
(reprezentująca miesięcznik „Kino”), reży-
ser teatralny Michał Borczuch nagrodziło 
Magdalenę Koleśnik za rolę w filmie Sweat 
w reżyserii Magnusa von Horna. Jury uza-
sadniło swój werdykt słowami: „Za głę-
boką pracę nad postacią, którą pokazała 
ze zrozumieniem i empatią”. Do Nagrody 
im. Zbyszka Cybulskiego byli w tym roku 
nominowani również: Maria Dębska za 
rolę w filmie Bo we mnie jest seks Katarzyny 
Klimkiewicz, Piotr Trojan za rolę w 25 lat 
niewinności. Sprawa Tomka Komendy Jana 

Holoubka, Tomasz Włosok za rolę w Piosen-
kach o miłości Tomasza Habowskiego oraz 
Tomasz Ziętek za rolę w Hiacyncie Piotra 
Domalewskiego. Laureatami lub laureat-
kami Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego 
mogą zostać artyści, którzy nie skończyli 
jeszcze 35 lat i wyróżnili się zagranymi 
w ostatnim roku rolami. Kandydatów do 
nominacji wskazuje Zarząd Fundacji „Kino”. 
Na uroczystości rozdania nagród, która 
odbyła się 29 listopada w warszawskim kinie 
Luna i którą poprowadził Maciej Stuhr, 
przyznano również Nagrodę im. Bolesława 
Michałka dla najlepszej książki o tema-
tyce filmowej. Jury w składzie: dr Iwona 
Kurz (Uniwersytet Warszawski), Adriana 
Prodeus (miesięcznik „Kino”), prof. Wie-

sław Godzic (Uniwersytet SWPS), Tade-
usz Sobolewski („Gazeta Wyborcza”), dr 
Mateusz Werner („Twórczość”, Uniwer-
sytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) 
nagrodziło pozycję „Przeczucie końca. 
Modernizm, późność i polskie kino” Miło-
sza Stelmacha (Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 
2020).  Pozostałe książki nominowane do 
tego prestiżowego wyróżnienia to: „Ślad 
rzeczywistości. Polskie kino fabularne lat 
trzydziestych XX wieku” Adama Ury-
niaka (Wydawnictwo Naukowe Katedra, 
Gdańsk 2020) oraz „Film w literaturze 
XXI wieku” Anny Ślósarz (Towarzystwo 
Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
Universitas, Kraków 2021).

MAGAZYN FILMOWY  nr 124-125/grudzień 2021 – styczeń 2022 MAGAZYN FILMOWY  nr 124-125/grudzień 2021 – styczeń 2022

który odbędzie się w dniach 
12-17 września 2022.

Laureaci 15. 
Festiwalu Filmów 
Rosyjskich „Sputnik 
nad Polską”

Pod koniec listopada zakoń-
czyła się w Warszawie 15. 

edycja festiwalu „Sputnik nad 

Polską”. Jury Konkursu Fil-
mów Fabularnych w składzie: 
Jerzy Kapuściński (przewod-
niczący), Łukasz M. Maciejew-
ski i Błażej Hrapkowicz przy-
znało Grand Prix w wysokości 
2,5 tys. euro obrazowi Gorączka 
w reżyserii Kiriłła Sieriebrien-
nikowa „za film przywracający 
wiarę w bezkompromisowość 
artystycznego kina”. II Nagrodę 
i 1,5 tys. euro zdobyła Masza 
Anastazji Palczikowej „za obraz 

Piotr Trojan, Tomasz Włosok,  
Tomasz Ziętek, Maria Dębska,  
Magdalena Koleśnik (na ekranie)
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Wyjątkowy eksperyment w Szkole Filmowej w Łodzi

W Pracowni S3D w Szkole Filmowej 
w Łodzi powstaje film In Side z wyko-

rzystaniem jednego z ośmiu na świecie 
i jedynego w Europie robota Animoko. 
Pracownia rejestruje zagadnienia i zjawiska, 
które po raz pierwszy w historii kinema-
tografii są podejmowane w realizacji ste-
reoskopowej. To jedyny projekt na świecie 
badający potencjał artystyczny stereoskopii 
w filmie lalkowym, z którego słynie Łódź. 
Pracownia S3D jest częścią Laboratorium 
Narracji Wizualnych (vnLab) działającego 
przy Szkole Filmowej w Łodzi. „Badamy 
artystyczny potencjał stereoskopii w fil-
mie lalkowym, testujemy coś, co nie do 
końca zostało wykorzystane w kinie” – 
mówi Justyna Rucińska, producentka na 
co dzień związana z WJTeam/Likaon. Wraz 
z Piotrem Matysiakiem – technologiczną 
„głową” przedsięwzięcia – są kierownikami 
tego unikatowego projektu. Za reżyserię ani-
macji In Side odpowiada jedna z najlepszych 
reżyserek młodego pokolenia, absolwentka 
PWSFTviT – Anita Kwiatkowska-Naqvi, 
twórczyni takich filmów, jak Carnalis, 
Locus, Ab ovo. Powstający obraz jest czę-
ścią większego projektu naukowo-badaw-
czego, którego celem jest odkrywanie arty-
stycznego potencjału stereoskopii. In Side 
ma być krótką historią człowieka, który ze 
swojego szarego, pełnego bałaganu i smutku 
świata, wpada w świat labiryntu, jeszcze 
bardziej szary i monotonny, ale posiadający 
pewną szczególną cechę – nieograniczoną 

przestrzeń. Mimo że bohater codziennie 
igra z życiem, przechodząc przy porannej 
kawie przez barierkę i zastanawiając się 
nad skokiem w dół, dopiero świat labi-
ryntu zmusza go do prawdziwej konfron-
tacji ze sobą, co staje się zalążkiem nowego, 
prawdziwego życia. „Stereoskopia staje się 
dla nas środkiem wyrazu równorzędnym 
do światła, ruchu kamery i gry aktorskiej, 
a precyzyjne planowanie tego, jak ukazać 
przestrzeń, przebieg głębi i umiejscowienie 
obiektów w przestrzeni trójwymiarowej, jest 
jednym z najważniejszych zadań. Rzeczy-
wistość, w której bohater początkowo spę-
dza życie, jest niemal płaska, dopiero kiedy 
przenosi się do świata labiryntu, przestrzeń 
rozwija się przed nim i zaczyna być przez 
niego odczuwana. Zmierzenie się z prze-

strzenią jest głównym motorem prowa-
dzącym bohatera przez filmową narrację. 
Przestrzeń jest dla bohatera wyzwaniem” – 
mówi Anita Kwiatkowska-Naqvi. Autorzy 
projektu przewidują, że In Side będzie miał 
dwie wersje: 3D – przeznaczoną na ekran 
telewizyjny z okularami, oraz 2D – do stan-
dardowych projekcji w kinach. W trakcie 
trzyletniego programu „Pracownia S3D”, 
realizowanego pod auspicjami Laborato-
rium Narracji Wizualnych Szkoły Filmowej 
w Łodzi, badane są technologiczne możli-
wości związane z rejestracją obrazu prze-
strzennego. Ich wnikliwe poznanie może 
wpłynąć na rozwój opowiadań filmowych 
realizowanych w technologii S3D. Twórcy 
projektu zamierzają zakończyć wszystkie 
prace do końca przyszłego roku.

VARIA

Zgłoszenia do 
Konkursu o Nagrodę 
im. Krzysztofa 
Mętraka 

Do grona organizatorów Kon-
kursu o Nagrodę im. Krzysz-

tofa Mętraka dołączyło Stowa-
rzyszenie Nowe Horyzonty. 
Wspólnie z Anną Osmólską-
-Mętrak i Januszem Zaorskim – 
inicjatorami konkursu – zapra-
sza do nadsyłania prac do 25. 
edycji wydarzenia. Na zgło-
szenia organizatorzy czekają 
do 20 marca 2022. Stowarzy-
szenie Nowe Horyzonty od 
lat wspiera prowadzenie kon-
kursu – to właśnie w trakcie 
festiwalu NH organizowane są 
ceremonie wręczenia nagród. 
„Cieszymy się, że możemy 
współorganizować to presti-
żowe wydarzenie, a poprzez 
nie promować młodą polską 
krytykę. Nasze zaangażowanie 
łączy się także z ważną zmianą 
w formule samego konkursu: 
od tego roku można zgłaszać 
nie tylko prace pisemne, ale też 
podcasty, eseje wideo i recenzje 
audio lub wideo. To coraz bar-
dziej popularne formy krytyki 
filmowej, otwierające zupełnie 
nowe drzwi w sposobie opowia-
dania o kinie” – mówi Marcin 
Pieńkowski, dyrektor festiwalu 
Nowe Horyzonty. Na laureatki 
i laureatów czekają nagrody 
finansowe oraz w przypadku 
I Nagrody rzeźba autorstwa 
Adama Myjaka. W skład jury 
wchodzą: Klara Cykorz, Paweł 
Felis, Grzegorz Fortuna, Anna 
Osmólska-Mętrak (przewodni-
cząca), Klaudia Rachubińska, 
Małgorzata Sadowska (SNH), 
Sebastian Smoliński, Marcin 
Stachowicz i Janusz Zaorski. 
Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpi w maju 2022, zaś uro-
czyste wręczenie nagród (wraz 
z projekcją wybranego przez 
laureata lub laureatkę filmu) 
odbędzie się 22 lipca podczas 
22. MFF Nowe Horyzonty we 
Wrocławiu.

Związek Zawodowy 
Filmowców

W dniu 30 października, na 
mocy nowych uregulo-

wań prawnych, został powo-
łany Związek Zawodowy Fil-
mowców. Jak zaznaczają jego 
twórcy, powstał z potrzeby 
budowania jedności w śro-
dowisku filmowym, stając się 
przestrzenią do rozmów dla 
ludzi, którzy wspólnie tworzą 
filmy. Do Zarządu Związku 
weszli: przewodniczący Witold 
Płóciennik oraz wiceprzewod-
niczący: Agata Stróżyńska-
-Barszczewska, Przemysław 
Krawczyk, Krzysztof Wło-
darczyk i Krzysztof Klimko. 
Członkiem Zarządu został 
Piotr Śliskowski,  a  funk-
cję skarbnika przyjął Kon-
rad Pruski.  Dla twórców 

ZZF istotne jest podniesienie 
jakości powstających w Pol-
sce filmów, poprzez podno-
szenie kwalifikacji i kompe-
tencji filmowców, ale przede 
wszystkim przez poprawę 
warunków i bezpieczeństwa 
pracy. Nadrzędnym celem 
Związku stało się wypracowa-
nie Kodeksu Dobrych Prak-
tyk, a następnie pomoc w jego 
wdrożeniu i przestrzeganiu. 
ZZF zamierza dbać o utrwa-
lenie pozytywnych standar-
dów pracy, a także o wprowa-
dzenie ujednoliconych zasad 
i przestrzeganie zapisów umów, 
w szczególności dotyczących 
wynagradzania, limitów czasu 
pracy, a także etyki zawodo-
wej i bezpieczeństwa. Związek 
chce pomagać w negocjowa-
niu warunków pracy i zapew-
nić pomoc prawną w zakresie 

odzyskiwania zaległych należ-
ności finansowych, a także 
reprezentować związkowców 
w sporach zbiorowych i indy-
widualnych z innymi podmio-
tami. Za priorytetowe Związek 
Zawodowy Filmowców uznaje 
przeciwdziałanie wszelkim 
przejawom mobbingu i dys-
kryminacji w branży filmo-
wej. W dalszej kolejności celem 
Związku będzie wspieranie 
jego członków znajdujących 
się w potrzebie; opracowanie 
programu socjalnego oraz 
stworzenie funduszu pomo-
cowego dla ofiar wypadków na 
planach filmowych. Tym celom 
służyć będą również ubezpie-
czenia grupowe, jakimi zostaną 
w przyszłości objęci członko-
wie Związku. W strukturach 
ZZF powstają sekcje zawo-
dowe (np. oświetleniowa, 

Andrzej Chyra i Andrzej Żuławski uhonorowani w Łódzkiej Alei Gwiazd 

Łódzka Aleja Gwiazd, która zajmuje frag-
ment słynnej w Łodzi ulicy Piotrkowskiej, 

wzbogaciła się o dwa nazwiska zasłużonych 
dla kinematografii polskiej artystów. Odsło-
nięto gwiazdę wybitnego aktora filmowego 
i teatralnego Andrzeja Chyry (przy ul. Piotr-
kowskiej 71) oraz gwiazdę znakomitego autora 
kina Andrzeja Żuławskiego (przy ul. Piotr-

kowskiej 80). Uroczystość odbyła się 18 listo-
pada, a po odsłonięciu obu gwiazd przedsta-
wiciele miasta zaprosili na otwarte spotkanie 
z Andrzejem Chyrą oraz na wspomnienia 
o Andrzeju Żuławskim w Clubie 77 przy ul. 
Piotrkowskiej 77. Fundatorem gwiazd jest 
Urząd Miasta Łodzi w ramach projektu Łódź 
Miasto Filmu UNESCO.
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Na planie animacji In Side,  
reż. Anita Kwiatkowska-Naqvi
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Andrzej Chyra  
odsłania swoją gwiazdę
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jednocześnie rzewny i bru-
talny, za debiut, który poka-
zuje całemu światu, jak reali-
zować swój pierwszy film”, a III 
Nagrodę i 500 euro otrzymało 
dzieło Aleksieja Germana jr. – 
Areszt domowy „za ironiczną 
i gorzką opowieść o starciu inte-
ligenta z systemem, w której 
krytyczne ostrze reżysera nie 
oszczędza żadnej ze stron”. Jury 
przyznało jeszcze wyróżnienie 
filmowi Kapitan Wołkonogow 
uciekł w reżyserii Nataszy Mier-
kulowej i Aleksieja Czupowa 
„za oryginalną wizję, w której 
chrześcijańska przypowieść 
idzie pod rękę z mroczną gro-
teską totalitarnej rzeczywisto-
ści”. Na festiwalu „Sputnik nad 

w sztuce jest najważniejsze, 
czyli człowiek i myśl. Powstał 
piękny film o ludzkich emo-
cjach, o pasji, o dążeniu do 
absolutu”. Drugie miejsce przy-
znano obrazowi Nerka. Czer-
wona ryba Dmitrija Szpilie-
nioka i Władisława Griszyna 
„za zachwycającą niezwykłymi 
zdjęciami wielowątkową opo-
wieść z Kamczatki z ważnym 
ekologicznym przesłaniem. Fil-
mowy dowód na to, że są jeszcze 
miejsca na świecie, w których 
człowiek może żyć w symbio-
zie ze zwierzętami i dziką przy-
rodą” .Trzecie miejsce przy-
padło filmowi Agafia Pawła 
Sielina za to, że „Walka boha-
terki, zwycięstwo sił ducho-

wych nad przyrodą i trudnym 
losem nadaje temu filmowi 
mityczny wymiar. Reżyser 
stworzył mądry, dokumentalny 
esej o wartościach, które zostały 
zapomniane we współczesnym 
świecie”. Festiwal „Sputnik nad 
Polską” odbywał się w formule 
stacjonarnej, w warszawskich 
kinach Luna i Iluzjon, w dniach 
18-28 listopada. Impreza mogła 
grono swoich widzów zna-
cząco powiększyć, gdyż od 1 do 
9 grudnia, na platformie www.
mojeekino.pl, udostępniła więk-
szość z festiwalowego repertu-
aru, umożliwiając dostęp do 
wielu (w tym nagrodzonych) 
tytułów kinomanom w całej 
Polsce.

Polską” pokazywane są nie tylko 
fabuły, ale też starannie wyse-
lekcjonowane dokumenty. Jury 
Konkursu Filmów Dokumen-
talnych w składzie: Robert Gliń-
ski (przewodniczący), Ryszard 
Jaźwiński i Marcin Koszałka 
zdecydowało, by Grand Prix 
otrzymał film Stanisławski. 
Pragnienie życia Julii Bobko-
wej. Uzasadnienie brzmiało: 
„Błyskotliwie opowiedziany 
dokument pokazuje, jak ważny 
we współczesnym świecie, 
zalanym papką popkultury 
i nijakości, może być teatr, 
który poszukuje prawdy o życiu. 
Autorka filmu przekroczyła 
granice relacji biograficznej 
i stworzyła traktat o tym, co 
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scenograficzna, kamerowa, 
dźwiękowa itp.), mające na 
celu dbałość o interesy każdej 
grupy zawodowej. W poczet 
Związku mogą zostać przy-
jęci zarówno czynni zawo-
dowo filmowcy, jak również 
inne osoby, których dekla-
racje zostaną zatwierdzone 
przez Zarząd; w szczególno-
ści osoby, które wykonywały 
zawody filmowe w przeszłości, 
a obecnie nabyły uprawnienia 
emerytalno-rentowe lub które 
z powodów losowych nie są 
czynne zawodowo. ZZF działa 
w oparciu o obowiązujące prze-
pisy prawa i Statut Związku. 
Współpracuje z innymi orga-
nizacjami o podobnym cha-
rakterze i innymi związkami 
zawodowymi, właściwymi dla 
pracowników kinematografii 
i kultury w Polsce oraz w Unii 
Europejskiej. Więcej szczegó-
łów można znaleźć na stronie 
internetowej www.filmowcy.
art. Związek swoją siedzibę 
znalazł pod słynnym adresem 
filmowym w Warszawie, czyli 
w Wytwórni Filmów Doku-
mentalnych i Fabularnych przy 
ul. Chełmskiej 21.

Festiwal Animator 
czeka na filmy

Organizatorzy Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmów 

Animowanych Animator 

otworzyli nabór do czterech 
konkursów 15. edycji imprezy. 
Przyszłoroczny festiwal odbę-
dzie się w Poznaniu w dniach 
8-15 lipca. Filmy można bez-
płatnie zgłaszać na platformie 
FilmFreeway do 14 lutego. Po 
otrzymaniu poprawnie wysła-
nego zgłoszenia, film zostanie 
oceniony przez komisję selek-
cyjną i rozpatrzony w ramach 
danego konkursu. O wynikach 
selekcji organizatorzy poinfor-
mują mailowo do 1 czerwca 
2022. Podczas przyszłorocznej 
edycji Animatora odbędą się aż 
4 konkursy: Międzynarodowy 
Konkurs Krótkometrażowych 
Filmów Animowanych (obraz 
uhonorowany w tym konkursie 
Złotym Pegazem ma skróconą 
drogę do nominacji do Oscara 
w kategorii Najlepszy Krót-
kometrażowy Film Animo-
wany), Międzynarodowy Kon-
kurs Animowanych Filmów 
Pełnometrażowych, Konkurs 
Polskich Filmów Animowa-
nych Animator.pl oraz Mię-
dzynarodowy Konkurs Ani-
mowanych Seriali. Pula nagród 
finansowych we wszystkich 
konkursach wyniesie łącznie 
ponad 140 tys. złotych. Wię-
cej informacji można znaleźć 
na stronie www.animator-fe-
stival.com.

Oprac. Julia 
Michałowska
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Listopadowa Polska Światłoczuła

Ponura aura późnej jesieni nie zniechęciła Polski Światłoczułej 
do wojaży filmowych po kraju. Tym razem wytyczono trasę 

przez województwo kujawsko-pomorskie, a gościem listopado-
wej wyprawy został wspaniały dokumentalista Maciej Cuske ze 
swoim znakomitym, wielokrotnie nagradzanym na wielu mię-
dzynarodowych festiwalach, pełnometrażowym dokumentem 
Wieloryb z Lorino. Warto w tym miejscu przypomnieć, że reży-
ser był wolontariuszem Polski Światłoczułej w 2012 roku, pod-
czas trasy z Michałem Marczakiem i filmem Koniec Rosji, jest 
zatem wyjątkowym członkiem „światłoczułej rodziny”. Wieloryb 
z Lorino to obraz wymagający, poruszający temat trudny, również 
w znaczeniu emocjonalnym. Opowiada o mieszkańcach jednego 
z najbardziej niedostępnych i nieprzyjaznych miejsc do życia, 
czyli Półwyspu Czukockiego. Ukazuje, jak starożytna tradycja 
polowania na wieloryby skupia wokół siebie różnych przedsta-
wicieli lokalnej społeczności. Jak przyznał sam Cuske, podczas 
jednego ze spotkań po projekcji, nie sądził, że film okaże się aż 
tak smutny. Przygnębiająca tematyka nie zniechęciła jednak 
przybyłych na projekcje widzów, którzy – jak można było zaob-
serwować podczas relacji transmitowanych online – niezwykle 
aktywnie uczestniczyli w dyskusjach z reżyserem. Trzeba odno-
tować, że wyjątkowe zainteresowanie wykazały obecne na spotka-
niach dzieci, które również chętnie zadawały pytania. A reżyser 
cierpliwie i pasjonująco opowiadał, bo też realizacja tego filmu 
była niecodziennym wyzwaniem nie tylko artystycznym, ale po 
prostu produkcyjno-życiowym. Trasa z dokumentem rozpoczęła 
się pokazem w Gminnym Ośrodku Kultury w Unisławiu, następne 
projekcje odbyły się w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie 
Pomorskim oraz w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury, a ostatnim 
przystankiem był Gminny Ośrodek Kultury w Górznie, gdzie 
Polska Światłoczuła gościła już po raz czternasty! Podczas trasy 
z Wielorybem z Lorino światłoczuła ekipa zorganizowała jeszcze 
jeden, specjalny seans w pobliskim Rojewie z filmem Żużel, oraz 
spotkanie z reżyserką Dorotą Kędzierzawską. W Rojewie urodził 
się znany żużlowiec Marian Kwarciński i mieszkańcy tej urokli-
wej wsi bardzo na ten film czekali. Rojewo to również stały punkt 
na mapie Polski Światłoczułej, gdzie twórcy zawsze są serdecznie 
zapraszani i goszczeni.
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na spotkaniu w Chełmży
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Ponad 1,5 mln widzów obejrzało 
w polskich kinach Nie czas umie-
rać, najnowszy fi lm o przygodach 
Jamesa Bonda i ostatni z udziałem 

Daniela Craiga w roli agenta 007. Od czasu 
wybuchu pandemii to pierwszy tytuł, który 
przekroczył granicę miliona sprzedanych 
biletów (drugi taki obraz wprowadził do 
kin dystrybutor UIP, ale on nie przekazuje 
danych do fi rmy badającej rynek kinowy 
w Polsce, z którą współpracuje „Magazyn 
Filmowy”). Granica miliona widzów to 
ciągle znaczące osiągnięcie i szczyt marzeń 
w czasach pandemii dla producentów i dys-
trybutorów. Skalę problemu w tym sezonie 
pokazują polskie produkcje, które w latach 
przed pandemią często pokonywały tę gra-
nicę, a na koniec października 2021 nie 
znalazł się ani jeden fi lm, który sprzedałby 
chociażby 500 tys. biletów.

Nie czas umierać trafił idealnie z pre-
mierą. Pandemia nieco wyhamowała i przy-
czaiła się. Październikowa premiera Bonda 
przełożyła się na sukces fi lmu. Na pewno 
w Polsce, gdzie liczba widzów przekro-
czyła 1,5 mln, a na koniec listopada nawet 
1,62 mln. To wynik niewiele gorszy od tego 
osiągniętego przez Spectre w 2015 roku, 

kiedy fi lm o Bondzie przyciągnął 1,76 mln 
widzów i od wyniku Skyfall z października 
2012, który obejrzało 1,67 mln widzów.

Czy oznacza to odrodzenie polskiego 
rynku kinowego? Ogólna sprzedaż bile-
tów w październiku 2021 roku to 4,2 mln 
sztuk (tylko Top 20). Porównanie do paź-
dziernika 2019 napawa więc optymizmem. 
Dwa lata temu tylko jeden fi lm przekroczył 
milion sprzedanych biletów (Joker – 1,4 mln 
widzów), a frekwencja w Top 20 sięgnęła 
4,9 mln widzów. Niestety pod koniec listo-
pada 2021 pandemia zaatakowała ponow-
nie, na początku grudnia wprowadzono 
większe ograniczenia w kinach, a ogólna 
frekwencja w 2021 roku będzie o około 
2/3 gorsza od tej z 2019.

Do fi lmów, które w październiku osią-
gnęły sukces, należy na pewno ambitna 
Diuna, która w kilkanaście dni zgromadziła 
blisko 600 tys. widzów (a pod koniec listo-
pada otarła się o milion sprzedanych bile-
tów). Niestety rozczarowały wyniki polskich 
produkcji, których potencjał komercyjny 
oceniano przed premierą znacznie wyżej. 
Wygląda na to, że docelowy odbiorca fi lmów 
rodzimych jeszcze w pełni nie powrócił do 
kin. W ten sposób należy bowiem tłumaczyć 

stosunkowo skromny wynik Wesela Woj-
ciecha Smarzowskiego, które przyciągnęło 
jedynie 459 tys. widzów, a nieco później 
Pitbulla Patryka Vegi, którego rezultat będę 
analizował w kolejnym komentarzu. Na 
pewno na więcej liczyli też twórcy Żeby nie 
było śladów Jana P. Matuszyńskiego, Najmro. 
Kocha, kradnie, szanuje Mateusza Rakowi-
cza, Small World Vegi. Ogólnie w paździer-
niku polskie fi lmy zainteresowały 1,3 mln 
widzów i jest to wynik tylko o 350 tys. gor-
szy od tego z 2019 roku, kiedy w kinach 
grane było Boże Ciało Jana Komasy.

Cieszą za to październikowe osiągnięcia 
kilku innych tytułów. Sporą niespodziankę 
sprawiła Furioza Cypriana T. Olenckiego, 
która w październiku ustępowała jeszcze 
konkurencji (320 tys. widzów), ale pod 
koniec listopada była już najpopularniej-
szym polskim filmem 2021 roku. Spory 
sukces wypracował familijny Czarny młyn 
Mariusza Paleja, który przekraczając gra-
nicę 250 tys. sprzedanych biletów, okazał 
się największym polskim przebojem dla 
młodych widzów w ostatnich latach. Czas 
na nową Akademię pana Kleksa? 

Krzysztof Spór

PIERWSZY MILION I OSTATNI BOND Z CRAIGIEM

BOX OFFICE

Na premierę fi lmu 
Nie czas umierać 
publiczność 
czekała 
1,5 roku. Mimo 
że w październiku 
pandemia nieco 
tylko zelżała, 
fi lm w Polsce i na 
całym świecie 
odniósł duży 
sukces.

Wesele, 
reż. Wojciech Smarzowski
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BOX OFFICE PAŹDZIERNIK 2021

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 NIE CZAS UMIERAĆ NO TIME TO DIE FORUM FILM WLK. BRYTANIA/USA 30 582 277 1 505 623 30 582 277 1 505 623 597 01.10.2021

2 DIUNA DUNE WARNER USA/KANADA 12 306 221 598 552 12 306 221 598 552 374 22.10.2021

3 WESELE WESELE KINO ŚWIAT POLSKA 8 891 981 459 274 8 891 981 459 274 451 08.10.2021

4 FURIOZA FURIOZA KINO ŚWIAT POLSKA 6 489 020 320 485 6 489 020 320 485 331 22.10.2021

5 RODZINA ADDAMSÓW 
2

THE ADDAMS FAMILY 2 FORUM FILM USA/KANADA 2 319 184 125 302 2 319 184 125 302 210 22.10.2021

6 RON USTERKA RON'S GONE WRONG DISNEY USA/WLK. BRYTANIA/KANADA 2 318 910 125 510 2 318 910 125 510 209 22.10.2021

7 TEŚCIOWIE TEŚCIOWIE NEXT FILM POLSKA 2 160 661 110 404 8 454 442 432 845 360 10.09.2021

8 FATIMA FATIMA MONOLITH PORTUGALIA/USA 2 050 729 130 739 2 079 395 132 849 219 01.10.2021

9 JAK ROZMAWIAĆ Z 
PSEM

THINK LIKE A DOG KINO ŚWIAT CHINY/USA/WLK. BRYTANIA 1 965 582 135 029 3 230 977 218 756 207 24.09.2021

10 AINBO - STRAŻNICZKA 
AMAZONII

AINBO: SPIRIT OF THE 
AMAZON

KINO ŚWIAT PERU/HOLANDIA 1 933 538 108 775 1 933 538 108 775 215 15.10.2021

71 018 103 3 619 693

11 ŻEBY NIE BYŁO 
ŚLADÓW

ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW KINO ŚWIAT POLSKA 1 514 469 100 211 2 512 574 155 610 352 24.09.2021

12 NAJMRO. KOCHA, 
KRADNIE, SZANUJE

NAJMRO. KOCHA, 
KRADNIE, SZANUJE

MÓWI SERWIS POLSKA 1 511 629 79 417 5 302 615 270 970 300 17.09.2021

13 WILK NA 100% 100% WOLF MONOLITH AUSTRALIA/BELGIA 1 234 590 71 222 1 234 590 71 222 191 08.10.2021

14 SMALL WORLD SMALL WORLD KINO ŚWIAT POLSKA 1 111 638 56 673 8 450 525 422 345 353 10.09.2021

15 CZARNY MŁYN CZARNY MŁYN MÓWI SERWIS POLSKA 1 068 698 84 868 3 933 378 269 976 178 27.08.2021

16 POROŻE ANTLERS DISNEY USA/MEKSYK/KANADA 934 362 51 939 934 362 51 939 153 29.10.2021

17 SHANG-CHI I LEGENDA 
DZIESIĘCIU PIERŚCIENI

SHANG-CHI AND THE 
LEGEND OF THE TEN 
RINGS

DISNEY USA/AUSTRALIA 897 546 54 418 7 874 440 396 161 232 03.09.2021

18 MAŁA WIELKA STOPA 
2: W RODZINIE SIŁA

BIGFOOT FAMILY MONOLITH BELGIA/FRANCJA 876 580 63 019 3 367 056 214 876 237 17.09.2021

19 OSTATNI POJEDYNEK THE LAST DUEL DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 787 195 42 746 787 195 42 746 167 15.10.2021

20 WYSZYŃSKI - ZEMSTA 
CZY PRZEBACZENIE

WYSZYŃSKI - ZEMSTA 
CZY PRZEBACZENIE

KINO ŚWIAT POLSKA 757 290 56 270 1 777 691 120 730 197 17.09.2021

10 693 997 660 783

TOP 20: 81 712 100 4 280 476

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 WESELE KINO ŚWIAT 8 891 981 459 274 8 891 981 459 274 451 08.10.2021

2 FURIOZA KINO ŚWIAT 6 489 020 320 485 6 489 020 320 485 331 22.10.2021

3 TEŚCIOWIE NEXT FILM 2 160 661 110 404 8 454 442 432 845 360 10.09.2021

4 ŻEBY NIE BYŁO ŚLADÓW KINO ŚWIAT 1 514 469 100 211 2 512 574 155 610 352 24.09.2021

5 NAJMRO. KOCHA, KRADNIE, SZANUJE MÓWI SERWIS 1 511 629 79 417 5 302 615 270 970 300 17.09.2021

6 SMALL WORLD KINO ŚWIAT 1 111 638 56 673 8 450 525 422 345 353 10.09.2021

7 CZARNY MŁYN MÓWI SERWIS 1 068 698 84 868 3 933 378 269 976 178 27.08.2021

8 WYSZYŃSKI - ZEMSTA CZY PRZEBACZENIE KINO ŚWIAT 757 290 56 270 1 777 691 120 730 197 17.09.2021

9 MISTRZ GALAPAGOS FILMS 735 530 59 047 3 085 120 200 014 170 27.08.2021

10 MOJE WSPANIAŁE ŻYCIE GUTEK FILM 322 615 18 139 322 615 18 139 96 29.10.2021

TOP 10: 24 563 531 1 344 788

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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