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Parę dni temu w Alei Gwiazd w Ło-
dzi odsłonięta została Gwiazda 
Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. To wielkie wyróżnienie, bo 

nasze Stowarzyszenie jako pierwsze zosta-
ło uhonorowane gwiazdą dla instytucji. 
Uroczystość zakończyła obchody 55-lecia 
SFP, stanowiąc jednocześnie hołd dla Was 
wszystkich – członków Stowarzyszenia, 
którzy przez ostatnie pół wieku budowali 
świetność polskiego kina.

Przeświadczenie Jerzego Kawalerowi-
cza o potrzebie posiadania silnej repre-
zentacji naszej grupy zawodowej stało się 
fundamentem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. Wspominam o tym nie tylko 
dlatego, że obchodzimy w tym roku 100. 
rocznicę urodzin naszego pierwszego 
prezesa, ale przede wszystkim dlatego, 
że ustanowiony przez Jerzego Kawale-
rowicza fundament jest ciągle stabilny 
i pozwala nam śmiało piąć się w górę.

To właśnie odpowiedzialność za śro-
dowisko filmowe sprawiła, że kiedy po – 
traktującej brutalnie kulturę – burzliwej 
transformacji na początku lat 90. XX wie-
ku musieliśmy się zmagać z kilkumilio-
nowym długiem, nie traciliśmy nadziei 
na lepsze jutro. Zdarzało się, że płacąc 
z własnej kieszeni za znaczki pocztowe, 
zwoływaliśmy się na Walny Zjazd SFP. 
W nowych warunkach społecznych, po-
litycznych i ekonomicznych walczyliśmy 
o odpowiednie miejsce dla kinematogra-
fii w tworzącej się nowej rzeczywistości. 
Okazywało się, że brutalny kapitalizm jest 
odmienny od naszych wyidealizowanych 
o nim marzeń.

Dzisiaj, kiedy ZAPA – będąca częścią 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
organizacja zbiorowego zarządzania – 
obraca rocznie setkami milionów złotych, 
a polskie kino – korzystające z funkcjo-
nującego w naszym kraju nowoczesnego 
systemu wsparcia produkcji filmowej – 
cieszy się uznaniem widzów w Polsce 
i na świecie, trudno jest uwierzyć w te 
kombatanckie opowieści.

Niczego jednak nie dostaje się za dar-
mo. To wszystko, co jest dziś oczywistym 
standardem, zostało przez nas w ciągu 
ostatniego ćwierćwiecza wywalczone. 
Kolejne wyzwania przed nami, w tym 
to najważniejsze – doprowadzenie do 
wprowadzenia i skutecznego egzekwo-
wania tantiem z internetu. Najbliższe 
lata, w obliczu rosnących w siłę plat-
form streamingowych, będą decydować 
o kształcie rynku audiowizualnego 
zarówno na poziomie krajowym, jak 
i globalnym.

21 maja spotkamy się na Walnym Ze-
braniu Członków Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich. Nie pozwólmy, żeby 
partykularne interesy i źle ulokowane 
emocje przysłoniły nam potrzebę racjo-
nalnej dbałości o fundamentalne kwestie, 
ważne dla całego środowiska filmowe-
go. Wybierzmy ludzi, którzy najlepiej 
zadbają o nasz interes. Pamiętajcie, że 
dziś SFP jest instytucją bardzo rozległą 
i niełatwą do zarządzania. Postarajmy 
się o taki skład Zarządu, który połączy 
wiedzę i doświadczenie starszych z entu-
zjazmem i chęcią społecznego działania 
młodych twórców filmowych.

Jacek Bromski
Prezes SFP
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nie było nic. Martwa cisza ze strony ludzi, 
z którymi kontakt się urwał. Więc opamię-
tałam się i zrozumiałam: nie, oczekiwanie 
nie jest trudniejsze. Ogólnie rzecz biorąc, 
mam szczęście.

Wiem na pewno, że gdyby nie ciąża, zo-
stałabym tam, pod szarym zimowym nie-
bem, w otoczeniu syren i przytłaczającej 
ciszy, czekając. Wysłałabym dziecko z bab-
cią za granicę. A moje psy zmieniłyby się 
w bojowe i pilnujące. Co prawda chowa-
ją się pod łóżkiem, kiedy słychać pukanie 
do drzwi, ale wierzę, że ich najlepsze cechy 
przebudziłyby się. Bo widzę, jak wszyscy 
obudzili się dookoła: sąsiedzi, znajomi, 
przyjaciele i wrogowie… Ale, to nie wro-
gowie. Żaden z nas nie miał wrogów do 
wybuchu wojny. Dopiero teraz zrozumie-
liśmy, że jesteśmy sojusznikami. Bronimy 

się nawzajem. To tak, jakbyśmy obudzili 
się w trakcie trwania trudnego, długiego 
snu, w którym rozwiązywaliśmy niektó-
re z naszych problemów osobistych, któ-
re teraz wydają się nieistotne. Kłóciliśmy 
się o coś, co nie ma wielkiego znaczenia, 
wściekaliśmy się, byliśmy zawistni, urażeni 
w pewien sposób. Koszmar wojny obudził 
nas, ale mimo wszystko – jesteśmy razem. 
Wszystko inne zeszło na drugi plan. To, co 
pozostało ważne to: życie, wolność, kraj, 
zwycięstwo. Jedność.

Ci ludzie nadal pozostali na swoich miej-
scach. Opiekują się domem, pomagają sąsia-
dom, chodzą do pracy i na zakupy. W dzień 
toczy się normalne życie, w nocy – wyją 
syreny i dochodzi do eksplozji. Ratują są-
siadów na wszelki wypadek. Zawsze pozo-
stają w stanie gotowości. Zawsze emanują 

pewnością siebie, są silni i niepokonani. 
Wydawało się, że nigdy nie zastanawia-
li się, gdzie się ukryć. Mówią: nie wolno 
się chować. Bo to jest nasz dom – mówią 
wprost. Nasze miasto. I niech chowają się 
ci, którzy wtargnęli do niego. Niestety, nie 
tylko wtargnęli do miasta. Miasto zostało 
zaatakowane bombami i rakietami. A do-
okoła rozpoczęła się walka. Nie zostałam 
tam. I zabrałam ze sobą swoje bojowe psy.

Mąż dowiózł nas do granicy. Potem szły-
śmy pieszo. Mając ze sobą dwa plecaki – 
jeden mój, drugi córki. I dwa psy na smy-
czach – jeden u mnie, drugi u córki. Robiło 
się ciemno i zimno. Szłyśmy razem, powoli. 
Po zrobieniu 10 kroków – 20-minutowy 
postój. I znów kolejne 10 kroków. I znów 
20-minutowy postój. I w kółko to samo. 
Wpatrywałam się w niebo z przyzwyczaje-

nia. Niebo było czarne. Trudno było stać, 
a podczas siedzenia robiło się zimno. I nie 
zawsze było gdzie usiąść. Córka była tak 
zmarznięta, że wyjęła z plecaka moje ciepłe 
bluzki i założyła je bezpośrednio na kurt-
kę. Psy denerwowały się, próbując uciec 
gdziekolwiek. Dzieci w tym tłumie się ni-
mi interesowały, rodzice wręcz przeciwnie, 
bali się. Ale po kilku godzinach nikt nie 
zwracał już na nie uwagi. Wszyscy byli zbyt 
zmarznięci i zmęczeni. Nie pamiętam do-
kładnie ostatnich 100 metrów do polskiej 
granicy. Mózg już się wyłączał. Wszystko 
odbywało się automatycznie. Dobrze na-
tomiast pamiętam moment przekroczenia 
granicy. Ponieważ po dotarciu wydawało 
się, że obudziliśmy się w innej rzeczywi-
stości. Dziesiątki uśmiechniętych ludzi 
ruszyło w naszą stronę. Pochłonęli całko-

Mam szczęście. Brzmi to źle ze 
względu na toczącą się woj-
nę w moim państwie. Ale ta-
ka jest prawda. Mam szczę-

ście. Moja rodzina jest bezpieczna. Mój 
mąż przebywa w Ukrainie, a ja w Warsza-
wie. Ale każdy z nas czuje się bezpiecznie. 
Poza tym są ze mną obie nasze córki – star-
sza i młodsza (której narodzin oczekuję) 
і dwa ogromne kundle, które kiedyś przy-
garnęliśmy do domu i z którymi odbyli-
śmy całą trasę z Kijowa do Polski. Psy mają 
podwójne szczęście: najpierw zostały przy-
garnięte do domu z ulicy, a potem uciekły 
przed wojną. Wszyscy mamy szczęście: ani 
razu nie byliśmy bombardowani. W pobli-
żu słychać było tylko nocne wycie syren 
i szczekot karabinów maszynowych. To 
jednak wystarczyło, by raz i na zawsze zro-
zumieć oraz poczuć oddech wojny.

Wojnę każdy rozumie na swój sposób. 
Tutaj też mam szczęście. Wojna w moim 
rozumieniu to nie bomby, które spadają na 
głowę. Nie wybuchy, nie pożar i nie krzy-
ki. Wojna dla mnie to wycie syren. Wyją 
znacznie gorzej w dzień i lepiej w nocy. 
Zakłócają sen. Pierwszej nocy budzisz się 
przez wycie syren. W ciągu kolejnych no-
cy nie możesz spać, bo czekasz na te sy-
reny. Trudno również spać w dzień. Dużo 
obowiązków na głowie. Wciąż, na wszelki 
wypadek, wpatrujesz się w niebo. I to się 
staje nawykiem: wpatrywanie w niebo, gdy 
brzęczą syreny, ale też, gdy ich nie słychać. 
Z lęku, że nie zdążą włączyć. 

Wojnę utożsamiam z niebem. Ponurym, 
szarym, zimnym niebem. I przytłaczającą 
ciszą, która zapada między wyciem syren 
alarmowych. To pojedynczy przechodnie 
za ogrodzeniem, którzy są owinięci w sza-
liki i płaszcze, by ukryć się przed zimo-
wym wiatrem, starają się jak najszybciej 
dotrzeć z domu do sklepu i z powrotem, 
podczas gdy wokół panuje straszna cisza. 
Dopóki nie ma wiatru. Bo nie ma gdzie się 
chować. To jest właśnie najgorsze w woj-
nie. Nie ma się gdzie schować. Zawsze 
może nadejść zagrożenie, gdziekolwiek 
i cokolwiek. A obok – widać tylko małe 
nieumeblowane piwnice i pomieszczenia 
niewielkich prywatnych domów, żadnego 
schronu przeciwbombowego, który wy-
trzyma poważny cios, w którym można 
przebywać choć przez jakiś czas, do przy-
bycia ratowników. Którzy mogą wcale 
nie przybyć… Nie ma gdzie się schować. 
Tylko szare niebo, które odtąd niesie nie-
bezpieczeństwo, zło, śmierć. I gwałtowny, 
zimny wiatr. I martwa cisza, chyba gorsza 
niż długie wycie syren. Czasami można 
odnieść wrażenie, że właśnie oczekiwanie 
na coś strasznego i nieuniknionego jest 
gorsze od spadających bomb. 

Potem dzwonili znajomi, którzy nie zdą-
żyli wyjechać z punktów zapalnych, to by-
ły rozmowy krótkie, szybkie, przerywane 
i bardzo poważne, bo nie było czasu, ener-
gii, możliwości naładowania telefonu. I były 
krótsze, przerywane komunikaty: „nie ma 
światła; w piwnicy; żywi”. A co najgorsze – 

O traumach wojennych i wielkim 
marzeniu o zwycięstwie pisze w swoich 
dramatycznych wspomnieniach Tetiana 
Sadichenko, jedna z ukraińskich 
uchodźczyń, której pomocy udzieliło 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Słońce świeci 
nad Warszawą

Kwiecień 2022 rok, osiedle  
w obwodzie kijowskim
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Warszawa, dnia 1 kwietnia 2022 r.

Gadi Oron, Dyrektor Generalny
Członkowie Zarządu CISAC
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly-sur-Seine France

Drogi Gadi oraz Członkowie Zarządu CISAC,

w nawiązaniu do ostatniej korespondencji pomiędzy dyrektorami SFP-ZAPA oraz CISAC, przyjmijcie Państwo niniejszy list 
jako oficjalny wyraz naszego zdecydowanego sprzeciwu wobec stanowiska CISAC w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Odrzuca-
my nie tylko brak zdecydowanej reakcji, ale także język, jakim pracownicy CISAC określają tę wojnę w swojej komunikacji. Nie-
zrozumiała jest dla nas także niechęć do zawieszenia rosyjskich członków konfederacji, uzasadniana bardzo trudnymi dla nas do 
zaakceptowania motywami.

W odpowiedzi na rosyjski atak dziesiątki największych światowych firm, reprezentujących różne sektory, wycofało się z prowa-
dzenia działalności w tym kraju. Głos CISAC, jako największego przedstawiciela sektora kreatywnego, jest naszym zdaniem równie 
ważny. Jednoznaczny sprzeciw wobec tej barbarzyńskiej inwazji wyraziło już wiele osobistości ze świata nauki, kultury, mediów, 
rozrywki czy nawet przemysłu. Europejskie organizacje z branży kreatywnej również zawieszają swoją biznesową współpracę z ro-
syjskimi partnerami. Takie działania podjęła m.in. brytyjska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi PRS, która 
ogłosiła, że wstrzymuje wzajemne relacje z RAO. Współpracę z rosyjską centralą zawiesiło także wydawnictwo muzyczne Kobalt czy 
organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi AMRA. W obliczu wszystkich tych działań, tym bardziej niezrozumiała 
staje się niechęć organizacji takiej jak CISAC do nazwania rzeczy po imieniu i do zamrożenia relacji z jej rosyjskimi członkami.

Podjęcie takich kroków byłoby pożądane, również z uwagi na fakt, że prominentni przedstawiciele organizacji RUR i RAO ofi-
cjalnie popierają politykę Putina. Taka deklaracja powinna ich jednoznacznie dyskwalifikować z przynależenia do międzynaro-
dowej społeczności powołującej się na ochronę wolności, praw człowieka, różnorodności kulturowej czy własności intelektualnej. 
Czy CISAC zapomniał o swoich własnych wartościach, jasno wskazanych w statucie konfederacji? „Celami organizacji są: obrona 
interesów społeczności twórców oraz jej własności intelektualnej; promowanie poszanowania ekonomicznych, prawnych i moral-
nych interesów twórcy; promowanie poszanowania ekonomicznych, prawnych i moralnych interesów twórcy oraz angażowanie się 
we wszelkie działania mające na celu zwiększenie solidarności między Stowarzyszeniami”.

Członkostwo przedstawicieli organizacji z Rosji w CISAC wywołuje zrozumiały sprzeciw, również z uwagi na ostatnie zmiany 
w prawie Federacji Rosyjskiej. Działania tamtejszych legislatorów zmierzają do całkowitego zawieszenia praw własności intelek-
tualnej. Wydany niedawno dekret rządowy nr 299 już teraz pozwala na bezkarne i bezpłatne kopiowanie zastrzeżonych wzorów 
i wynalazków pochodzących z „wrogich” krajów.

Uważamy również, że język, jakiego używają pracownicy CISAC w swojej oficjalnej komunikacji, zawierający takie zwroty, jak 
„sytuacja”, „kryzys” czy „niepokojący kontekst międzynarodowy”, jest wysoce niestosowny i wskazuje co najmniej na brak empa-
tii. Napaść na Ukrainę to niesprowokowana wojna, w której zginęły już tysiące ludzi, a miliony zostały zmuszone do opuszczenia 
swoich domów.

Zważywszy na wszystkie wyżej poruszone kwestie, brutalna agresja Rosji na Ukrainę musi zostać potępiona z całą surowością 
i musi też pociągnąć za sobą konkretne działania wobec rosyjskich organizacji. Oczekujemy co najmniej czasowego zawieszenia 
ich członkostwa w CISAC, a także wykluczenia ich przedstawicieli ze wszystkich wewnętrznych ciał statutowych i komisji. Uwa-
żamy, że niezbędne jest również zamrożenie tantiem płynących do Rosji z zagranicy. Takie działania, stanowią konieczne mini-
mum pozwalające pozostać CISAC w zgodzie z deklarowanymi przez siebie wartościami.

Obawiamy się, że brak istotnych reakcji ze strony CISAC może skutkować ogromnym rozczarowaniem wśród członków konfe-
deracji, a nawet prowadzić do rezygnacji z członkostwa niektórych z nich. Z pewnością zdajecie sobie Państwo sprawę, jak wie-
le ze swojej politycznej pozycji stracił CISAC w ciągu ostatnich 10 lat. Zwłaszcza poprzez dopuszczenie do przyjęcia przez Unię 
Europejską regulacji wymierzonych w dobro twórców. Niechęć do zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec rozpoznanych po-
wszechnie zbrodniarzy wojennych może doprowadzić do całkowitej utraty reputacji przez CISAC. Niezwykle trudno będzie rów-
nież zrozumieć tę decyzję naszym ukraińskim partnerom. My, jako ZAPA, nie wyobrażamy sobie uczestniczenia w spotkaniach 
ramię w ramię z przedstawicielami organizacji rosyjskich. Argument, że CISAC zachował neutralność podczas II wojny świato-
wej, brzmi jak kiepski żart. Czy chcecie Państwo przez to powiedzieć, że w czasie wojny płaciliście tantiemy Adolfowi Hitlerowi 
za dystrybucję „Mein Kampf ”?

Czekamy na jasne i uczciwe stanowisko CISAC w sprawie tej strasznej wojny, zanim się ona zakończy. Oczywiście, z niecier-
pliwością wyczekujemy też powrotu do dawnej, normalnej współpracy między stowarzyszeniami. W międzyczasie należy jednak 
unikać hipokryzji i stanowczo demonstrować poparcie dla narodu ukraińskiego.

Z poważaniem
Jacek Bromski

W obliczu brutalnej agresji Rosji na Ukrainę kontynuowanie 
współpracy z rosyjskimi partnerami jest wysoce niestosowne 
i oburzające. Taką drogę wybrała jednak Międzynarodowa 
Konfederacja Związków Autorów i Kompozytorów CISAC, czyli 
założona w 1926 roku jedna z największych organizacji twórczych na 
świecie. W jej szeregach zrzeszonych jest obecnie 228 stowarzyszeń 
pochodzących ze 120 krajów i reprezentujących ponad 4 miliony 
autorów ze wszystkich obszarów geograficznych i wszystkich 
repertuarów artystycznych.

Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich (które także jest członkiem 
CISAC) wystosował w tej sprawie oficjalny list do władz organizacji. 
Wyraża w nim zdecydowany sprzeciw wobec takiej polityki oraz 
wzywa do podjęcia natychmiastowych działań przeciwko organizacjom 
rosyjskim. 

List w języku polskim i angielskim dostępny jest również na stronie 
zapa.org.pl/aktualności.

List Jacka Bromskiego 
do Zarządu CISAC 
w sprawie Ukrainy

wicie moją uwagę i przestałam wpatrywać 
się w niebo. Córka poprosiła o herbatę – 
dostała herbatę i rękawiczki. Psy o nic nie 
prosiły – dostały jedzenie i wodę. Mnie też 
próbowano nakarmić. Odmówiłam. Nie 
czułam się głodna. Ogólnie w tym czasie 
byłam wyzuta z uczuć. Po przekroczeniu 
granicy przyjechali po nas nasi przyjaciele. 
Na tylnym siedzeniu ich samochodu by-
ło pudełko z kanapkami, sok, smakołyki, 
termos z herbatą. I oczywiście ogromna 
torba z jedzeniem dla psów. Zrobiło się 
ciepło i spokojnie w samochodzie. Dziecko 
jadło. Ja zasypiałam. I pomyślałam: z ja-
kiegoś powodu wszyscy w Polsce starają 
się nas nakarmić. I potem zdałam sobie 
sprawę: tak jest. I wreszcie pożegnałam 
się z tą mną zastraszoną, która cierpiała, 
również z lęku o ciążę. Podjęłam decy-
zję, by się nie zamartwiać. Mam za dużo 
na głowie.

I po raz kolejny zdałam sobie sprawę 
z tego, że jedzenie może być takie smacz-
ne. Nie chodziłam głodna w Ukrainie, ale 
od chwili, gdy nastąpiły pierwsze wybu-
chy, jadłam cokolwiek i wpatrywałam się 
w niebo. Przyjaciele przyjęli nas u siebie 
i pozwolili mieszkać w ich mieszkaniu. 
Mieliśmy okazję poznać ich znajomych. 
Wspólnie zaopiekowali się nami. W koń-
cu mam pracę. Dziecko chodzi do szkoły. 
Rodzina pomaga nam z jedzeniem, ubra-
niami, załatwianiem lekarzy i dokumen-
tów. Znowu uświadamiam sobie, że mam 
szczęście. Mam szczęście przede wszyst-
kim do przyjaciół.

Teraz budzę się w nocy, mój sen nie trwa 
zbyt długo. Oglądam wiadomości z Ukrainy. 
Wzdrygam się, słysząc głośne dźwięki za 
oknem. I strasznie się denerwuję, gdy ktoś 
w pobliżu włącza odkurzacz. Jego brzmie-
nie przypomina wycie dalekich syren. Mam 
jeszcze dużo do zrobienia i muszę się ogar-
nąć. A mój kraj powinien odnieść zwycię-
stwo. O tym marzę najbardziej na świecie. 
A dziś rano pierwszy raz spojrzałam w war-
szawskie niebo. Świeciło słońce. A wokół 
była wiosna.

Tetiana Sadychenko

* Tetiana Sadychenko – ukraińska dziennikarka, 
pisząca dla dziennika „Gazeta Po-Kyivsky”, 
tygodnika „Prawo i Biznes”, portalu interne-
towego „Okino”. Po wybuchu wojny podjęła 
dramatyczną decyzję o ucieczce do Polski ze 
swoją 9-letnią córką. Rozpoczęła współpracę 
z Serwisem Internetowym SFP. W maju spo-
dziewa się narodzin drugiego dziecka.
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SFP-ZAPA
 Warszawa, dnia 7 kwietnia 2022 r.

Pan Premier
Prof. dr hab. Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
I Wiceprezes Rady Ministrów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,
jako reprezentanci stowarzyszeń, związków zawodowych i innych organizacji branży audiowizualnej, zwracamy się do Pana Premie-

ra z podziękowaniem za podjęcie inicjatywy dotyczącej implementacji Dyrektywy 2019/790/UE w sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym („dyrektywa DSM”) i przedstawienie najistotniejszych założeń projektu Ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych.

Specyfika twórczości filmowej wymaga wprowadzenia indywidualnych mechanizmów prawnych, które pozwolą na sprawny rozwój całego 
sektora. Produkcja audiowizualna została w ostatnich latach postawiona przed bezprecedensowymi wyzwaniami spowodowanymi rozwojem 
technologicznym i zmianą modelu dystrybucji filmowej. Widzowie masowo przenieśli swoją aktywność do internetu, serwisy VOD odnoto-
wują historyczny przyrost oglądalności i przychodów, a Polska staje się właśnie areną walki międzynarodowych platform streamingowych. 
Polskie produkcje podobają się nie tylko rodzimej widowni – coraz częściej zajmują także czołowe miejsca w rankingach najpopularniejszych 
filmów dostępnych w serwisach streamingowych na zagranicznych rynkach. 

Niestety dynamiczny rozwój oferty filmowej w internecie nie przekłada się na sytuację polskich twórców, którzy są całkowicie pozbawieni 
możliwości udziału w komercyjnym sukcesie filmu na etapie dystrybucji internetowej. Prawo do wynagrodzenia dla twórców za eksploatację 
ich filmów w serwisach internetowych zostało już zapewnione w różnych formach, m.in. we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Niemczech, Au-
strii, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Estonii. Brak jednoczesnej regulacji kwestii tantiem z internetu w polskim prawie tworzy jaskrawy kontrast 
dla polskich twórców, którzy nie otrzymują wynagrodzeń od serwisów działających w Polsce, mogąc jedynie liczyć na tantiemy przekazywa-
ne z innych krajów europejskich.  

Środowisko filmowe z zadowoleniem przyjęło rozwiązania zaproponowane w październiku ubiegłego roku przez Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Czytamy w nim, że przepis art. 18 dyrektywy 
DSM służy zapewnieniu twórcom i wykonawcom, którzy przenoszą swoje autorskie prawa majątkowe lub udzielają licencji na korzystanie 
z nich, prawa do odpowiedniego i proporcjonalnego wynagrodzenia z tego tytułu. 

W związku z tym, uzupełniona zostanie regulacja zawarta w art. 70 ust. 21 Ustawy o prawie autorskim przez wprowadzenie prawa 
do dodatkowego wynagrodzenia dla twórców i wykonawców utworu audiowizualnego z tytułu publicznego udostępniania utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wprowadzenie ustawowych tantiem za eksploatację internetową, o które środowisko filmowe walczy od lat, będzie optymalnym rozwiąza-
niem, które pozwoli zmniejszyć lukę pomiędzy zwiększającymi się zyskami platform a wynagrodzeniem artystów. Z jednej strony nie utrudni 
producentom eksploatacji filmów i nie nałoży na nich dodatkowych obowiązków, zaś z drugiej pozwoli autorom i wykonawcom otrzymywać 
wynagrodzenie, którego wysokość będzie odzwierciedlała skalę komercyjnego wykorzystywania ich twórczości. 

Zagwarantowanie twórcom – podobnie jak to ma już miejsce w wielu krajach europejskich – stałego wynagrodzenia za eksploatację filmów 
w internecie jest niezbędnym minimum dla dalszego rozwoju polskiej kinematografii. 

Dlatego popieramy zaproponowany przez Pana Ministra sposób wdrożenia art. 18 dyrektywy DSM do polskiego prawa, równocze-
śnie apelując o jak najszybsze przedstawienie projektu stosownych przepisów oraz ich sprawne procedowanie na dalszych etapach le-
gislacyjnych. Gdyby przygotowanie nowej ustawy miało się jeszcze przedłużać, proponujemy przyjęcie rozwiązania zapewniającego 
tantiemy z eksploatacji filmów w serwisach internetowych w ramach osobnej inicjatywy legislacyjnej.

Z wyrazami szacunku 
Jacek Bromski – Prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich
Juliusz Krzysztof Szuster – Prezes Związku Artystów Scen Polskich 
Alicja Grawon-Jaksik – Prezeska Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych 
Dariusz Jabłoński – Prezydent Polskiej Akademii Filmowej 
Magdalena Lankosz – Dyrektorka Gildii Reżyserów Polskich
Ilona Łepkowska – Przewodnicząca Zarządu Gildii Scenarzystów Polskich
Piotr Śliskowski – Przewodniczący Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych PSC
Jarosław Barzan – Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Montażystów 
Witold Płóciennik – Przewodniczący Związku Zawodowego Filmowców 
Maksymilian Rogacki – Przewodniczący ZG Związku Zawodowego Aktorów Polskich 
Barbara Białowąs – Przewodnicząca Stowarzyszenia Kobiet Filmowców
Renata Czarnkowska-Listoś – Prezeska Stowarzyszenia Kobiety Filmu
Natalia Grzegorzek – Prezeska Polskiej Gildii Producentów
Lidia Duda – Przewodnicząca Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych
Dariusz Krysiak – Przewodniczący Gildii Polskich Charakteryzatorów Filmowych, Telewizyjnych i Teatralnych 
Michał Szcześniak – Przewodniczący Koła Młodych Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
Dominik Skoczek – Dyrektor Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych 

Tantiemy dla Ukrainy

Роялті для українських 
кінематографістів

W związku z trwającą wojną na Ukrainie SFP-ZAPA po-
dejmie się inkasa i wypłaty wynagrodzeń dla ukraiń-
skich twórców filmowych. Naszym celem jest wspar-

cie ukraińskich filmowców poprzez przyjęcie w zbiorowy zarząd 
ich praw autorskich i możliwie jak najszybsze przekazanie im na-
leżności za bieżącą eksploatację ich utworów zarówno w Polsce, 
jak i zagranicą. Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość 
bezpośredniego powierzenia praw ZAPA przez ukraińskich 
reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i innych współ-
twórców filmów. 

Dzięki posiadanym umowom o reprezentacji z zagraniczny-
mi organizacjami i przy wykorzystaniu własnego systemu infor-
matycznego do podziału wynagrodzeń, SFP-ZAPA jest w stanie 
pozyskać i niezwłocznie przekazać ukraińskim twórcom tantie-

my z krajów, w których aktualnie pokazywane są ich filmy. Od-
będzie się to na zasadzie pro bono, bez potrącenia żadnych do-
datkowych kosztów. 

Zaproponowaliśmy także współpracę ukraińskiej organi-
zacji Cinema w zakresie ochrony jej członków i pozyskiwa-
nia na ich rzecz tantiem z zagranicy, szczególnie od tych za-
granicznych organizacji, z którymi Cinema nie ma zawartych 
umów o reprezentacji. Zapraszamy wszystkich ukraińskich 
filmowców – zarówno zrzeszonych, jak i niezrzeszonych w Ci-
nema – do kontaktu.

Specjalnie dla Państwa uruchamiamy dedykowaną obsługę 
w języku ukraińskim i angielskim. Zainteresowani, którzy będą 
mogli się z nami skontaktować wszelkie szczegółowe informacje 
uzyskają pod numerem +48 799 026 736.

SFP-ZAPA przyjmie w zarząd prawa ukraińskich twórców i zapewni im 
wynagrodzenia za eksploatację ich filmów.

SFP-ZAPA буде управляти правами українських кінематографістів  
і виплачувати винагороду за експлуатацію фільмів

Через вторгнення Росії в Україну та військовий стан 
в країні організація колективного управління пра-
вами SFP-ZAPA збиратиме та виплачуватиме ви-

нагороду українським кінематографістам. Наша мета під-
тримати українських авторів і - в рамках колективного 
управління, що здійснює наша організація – представляти 
їх авторські права і передавати їм будь-які належні плате-
жі за поточну експлуатацію їхніх творів як у Польщі, так 
і за кордоном. Інформуємо українських режисерів, сце-
наристів, операторів-постановників та інших спів-ав-
торів фільмів про можливість передавати права безпо-
середньо ZAPA. 

Завдяки договорам з іншими організаціями колективно-
го управління правами та користуючись власною системою 
розповсюдження роялті, SFP-ZAPA буде отримувати та пе-
редавати нашим українським колегам гонорари з країн, де 
демонструються українські фільми. Це буде зроблено pro 
bono, безкоштовно, без додаткових вирахуваннь .

SFP-ZAPA запропонувала співпрацю Всеукраїнській гро-
мадській організації «Сінема» щодо захисту прав авторів-чле-
нів «Сінема» та збору винагород з-за кордону. Це стосуєть-
ся в тому числі можливих роялті від організацій, з якими 
«Сінема» не має угод про представництво. Ми запрошуємо 
всіх українських кінематографістів, незалежно від того, 
чи є вони членами Всеукраїнської громадської організації 
«Cinema» чи ні, зв’язатися з SFP-ZAPA. 

Cпеціально для вас ми створили лінію українською та анг-
лійською мовами для консультацій та обговорення можли-
вої співпраці за номером +48 799 026 736.

Dominik Skoczek
dyrektor SFP-ZAPA 

 
Tłumaczenie na język ukraiński: Ella Shtyka
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SFP-ZAPA

W sobotę 9 kwietnia 2022 roku 
odbyło się pierwsze po prze-
rwie związanej z pandemią 

Zebranie Wyborcze ZAPA. W tajnym 
głosowaniu wyłoniono 6 członków Rady 
Repartycyjnej. Trzech swoich przedstawi-
cieli wybrał Zespół Autorów i trzech Ze-
spół Producentów. 

Z Zespołu Autorów wybrani zostali: 
• Karolina Bielawska, 
• Jan Matuszyński, 
• Jacek Hamela. 
Zastępcą członka Rady z Zespołu Auto-

rów został Maciej Sobczyk. 
Z Zespołu Producentów wybrani zostali:
• Kamil Skałkowski, 
• Tadeusz Lampka,
• Joanna Szymańska.

Zastępcą członka Rady z Zespołu Produ-
centów został natomiast Włodzimierz Ma-
tuszewski. 

W środę 13 kwietnia Zarząd Główny Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich wybrał trzy 
osoby, które uzupełnią skład Rady Reparty-
cyjnej SFP-ZAPA ustalony podczas Zebrania.

Do Rady Repartycyjnej SFP-ZAPA de-
sygnowani zostali: 

• Jacek Bromski,
• Grzegorz Łoszewski, 
• Juliusz Machulski. 
Rada nowej kadencji ukonstytuuje się na 

jej najbliższym posiedzeniu, które odbędzie 
się po Świętach Wielkanocnych. 

Do głównych obowiązków Rady Repar-
tycyjnej, nowego organu SFP zastępującego 
Radę Administracyjną, należy zatwierdzanie 

stawek wynagrodzeń autorskich lub projek-
tów tabel wynagrodzeń, zatwierdzanie kla-
syfikacji utworów audiowizualnych w celu 
właściwej repartycji wynagrodzeń, rozpa-
trywanie odwołań oraz skarg przesyłanych 
do SFP-ZAPA przez uprawnionych, uchwa-
lanie planu finansowego i merytorycznego 
SFP-ZAPA, a także przyjmowanie okreso-
wych sprawozdań dyrektora SFP-ZAPA. 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wy-
branym członkom Rady Repartycyjnej i ży-
czymy owocnej pracy na rzecz środowiska 
filmowego!

Martyna Tomczyk-
-Bagińska 
specjalista ds. komunikacji  
SFP-ZAPA    

Na odbywającym się w sobotę 9 kwietnia Zebraniu Wyborczym ZAPA 
przedstawiciele autorów i producentów wybrali 6 członków Rady Repartycyjnej 
SFP-ZAPA. W środę 13 kwietnia pełen skład Rady został uzupełniony o jeszcze trzy 
osoby wybrane przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Wszyscy 
członkowie Rady powołani zostali na czteroletnią kadencję.

Wybrano skład Rady 
Repartycyjnej SFP-ZAPA 

Dominik Skoczek,  
Jacek Bromski,  
Janusz Kijowski  
i Michał Kwieciński
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tkania rozmawiali o napięciach między 
producentami a reżyserami i scenarzy-
stami, a także między producentami 
a coraz lepiej organizującymi się eki-
pami filmowymi. Ten wątek okazał się 
niezwykle żywotny i dlatego też stał się 
głównym tematem konferencji zatytuło-
wanej „W stronę samoregulacji”. W kon-
ferencji udział wzięli przedstawiciele 
Krajowej Izby Producentów Audiowi-
zualnych, Gildii Scenarzystów, Polskiej 
Gildii Producentów, Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. Z wielkim zainteresowa-
niem oczekiwani byli przedstawiciele 
niedawno założonego Związku Zawo-
dowego Filmowców, którzy nie zawiedli, 
pojawiając się w ponad 10-osobowym 
składzie przedstawicieli licznych sekcji. 
Dominowali młodzi twórcy, debiutanci, 
autorzy filmów ze Studia Munka, którzy 
dopiero zaczynają swoją karierę filmo-
wą. Bo – jak zwrócił uwagę prezes SFP 
Jacek Bromski – jakkolwiek znajomość 
branży i najważniejszych jej procesów 
jest na początku drogi zawsze potrzebna, 
to z drugiej strony liczy się także „inte-
gracja, integracja i jeszcze raz integracja”. 

Dlaczego samoregulacja? Gdyż – jak 
przyznawali reprezentanci wszystkich 

zaproszonych organizacji – to najlepsza 
droga do dalszej profesjonalizacji rynku 
i poprawienia relacji między grupami za-
wodowymi. Już w listopadzie prezeska 
Krajowej Izby Producentów Audiowizu-
alnych Alicja Grawon-Jaksik uprzedzała, 
że w naszych warunkach prawnych i or-
ganizacyjnych nie możemy wprowadzić 
tzw. układu zbiorowego, musimy szukać 
innych sposobów zawiązania porozu-
mienia. „W Wielkiej Brytanii pracodaw-
cy nie mogli się dogadać z gildiami, ale 
zrobili układ funkcjonujący na zasadzie 
gentlemen’s agreement i jest on stosowa-
ny” – mówił Jacek Bromski. 

Przykładem tego typu rozwiązań mo-
że być wzór umowy ze scenarzystą. Sta-
nowiska Koła Scenarzystów SFP i Gildii 
Scenarzystów przedstawiali Ilona Łep-
kowska oraz Grzegorz Łoszewski. „Nie 
mamy roszczeń finansowych, nie cho-
dzi nam o stawki. Problem jest gdzie in-
dziej. Też chcemy profesjonalizować ry-
nek, ale to wymaga stworzenia umowy 
wzorcowej. To nasz postulat, ale i części 
środowiska producentów. Mamy nadzie-
ję, że włączą się do rozmów, by wypraco-
wać umowę, w której nie chodzi o staw-
ki, a warunki pracy” – mówi Grzegorz 
Łoszewski. Samoregulacja niewątpliwie 

spr z y j a ł aby  m ł o dy m  f i l mowc om , 
debiutantom. Reżyser Aleksander Pietrzak 
z Koła Młodych SFP zwracał uwagę na 
liczne problemy młodych filmowców, 
naganne i niestety ciągle obecne praktyki 
rażącego zaniżania stawek dla debiutantów 
i młodych twórców.

Goście konferencji z wyjątkowym za-
interesowaniem oczekiwali wystąpienia 
przewodniczącego Związku Zawodowego 
Filmowców Witolda Płóciennika. Związek 
w 15 (!) sekcjach skupia przedstawicieli 
większości grup zawodowych kinemato-
grafii. „Stworzyliśmy Związek Zawodo-
wy Filmowców po to, by dbać o godność 
środowiska, o godne warunki pracy, żeby 
środowisko konsolidować. Zaprezento-
waliśmy »Filmowy regulamin pracy« – to 
dla nas projekt numer jeden, dokument, 
który określa warunki pracy w branży, 
takie jak m.in. godziny pracy, przerwy, 
zasady i czas podpisywania umów, nad-
godziny” – mówił Witold Płóciennik, 
przewodniczący Związku. Przedstawiony 
projekt regulaminu to wzorcowy przykład 
samoregulacji. „Należy zrobić wszystko, 
co możemy, by podchodzić odpowie-
dzialnie do produkcji filmowej. Należy 
położyć znacznie większy nacisk na pre-
produkcję, by ekipa miała dużo więcej 

czasu na przygotowanie się. Ale nic nie 
wprowadzimy, jeśli instytucje zlecające 
produkcję, nie będą akceptować tych wa-
runków” – przestrzegała Natalia Grzego-
rzek, prezeska Polskiej Gildii Producen-
tów. Regulamin ma potwierdzać dobre 
praktyki i rugować patologie.

Obecni na sali producenci, jak Mi-
chał Kwieciński, Kuba Kosma, Leszek 
Bodzak, Natalia Grzegorzek, Alicja Gra-
won-Jaksik – apelowali o realizm. Pod-
kreślali, że ostateczna odpowiedzialność 
i tak spoczywa na producencie. Ale tak-
że ważne jest, by „spotkać się w pół dro-
gi” i nie negować społecznych inicjatyw. 
Swoją propozycję regulacji przygotuje 
więc KIPA wraz z Gildią Producentów. 
Istnieje bowiem część rynku, która nie 
stosuje się do zasad. Ważne, by ta idea 
rozlała się szeroko. „Jeśli się na to decy-
dujemy, to musimy wszyscy się zmobili-
zować” – stwierdził Witold Płóciennik. 
„Najważniejsze, że dyskusja się odbyła, 
za rzadko spotykamy się jako środowi-
sko. Jedną z konkluzji jest zobowiązanie 
się do przygotowania wzorcowej umowy 
między scenarzystą a producentem” – 
zauważył dyrektor PISF Radosław Śmi-
gulski. – „Miejmy nadzieję, że to począ-
tek profesjonalizacji wzajemnych relacji 
środowiskowych, wypracowanych, a nie 
narzuconych”. 

Samoregulacja jest procesem długo-
trwałym, żmudnym, który wymaga nie-
łatwych rozmów z platformami, telewi-
zjami, z różnymi podmiotami rynkowy-
mi. Producenci i twórcy, podobnie jak 
na poprzednim spotkaniu w listopadzie 
2021 roku, przywoływali problemy, które 
szczególnie dają nam się we znaki w epoce 
postcovidowej. Wzrastają honoraria i bu-
dżety, spadają dochody z eksploatacji – 
zwłaszcza kinowej – odczuwamy coraz 
silniejszy dyktat i presję ze strony plat-
form oraz telewizji (padły nawet opinie 
o „kolonizacji” rynku). Producenci, któ-
rzy w trudnych warunkach ekonomicz-
nych stają się de facto wykonawcami dla 
wielkich firm, walczą o przetrwanie, są 
zdeterminowani. Pojawia się pytanie, czy 
telewizje i platformy zechcą wziąć udział 
w tworzeniu samoregulacji i będą prze-
strzegały ustaleń samorządu filmowego? 
Na tym etapie nic nie jest przesądzone, 
a przed środowiskiem filmowym wiel-
ki sprawdzian z lojalności i wzajemne-
go szacunku.

Anna Wróblewska

Zorganizowana przez Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich, 
w dniach 1-3 kwietnia, kon-
ferencja w Serocku tym razem 

dotyczyła relacji między różnymi gru-
pami zawodowymi w branży filmowej, 

a jej uczestnicy poszukiwali odpowie-
dzi na pytanie, czy można i powinno 
się stworzyć ramy regulacyjne w kine-
matografii.

Temat wypłynął w sposób naturalny 
w listopadzie, kiedy to uczestnicy spo-

Po czterech miesiącach, jakie upłynęły 
od listopadowej konferencji w Serocku, 
spotkaliśmy się w podobnym składzie 
na początku kwietnia w zasłużonym 
już dla polskiej kinematografii hotelu 
Pan Tadeusz. 

W stronę 
samoregulacji

Natalia Grzegorzek,  
Witold Płóciennik  

i Alicja Grawon-Jaksik

Jacek Bromski, Radosław Śmigulski,  
Grzegorz Łoszewski i Aleksander Pietrzak 
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WESPÓŁ W ZESPÓŁ, CZYLI O    FILMOWEJ WSPÓLNOCIE 
50. ROCZNICA POWSTANIA ZESPOŁU FILMOWEGO „X”

Zespół »X« wychował 
pokolenie najlepszych 
filmowców” – tymi sło-
wami Jacek Bromski, 

prezes Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, przywitał człon-
ków Zespołu Filmowego „X” 
oraz twórców filmu Ziemia obie-
cana, którzy 12 kwietnia przybyli 
do kina Kultura na wydarzenie 
otwierające długofalowe obcho-
dy jubileuszu jednego z najważ-
niejszych ośrodków produkcyj-
nych w historii kina polskiego.

Zespół Filmowy „X” powstał 
w lutym 1972 roku z Andrzejem 
Wajdą jako kierownikiem arty-
stycznym, Barbarą Pec-Ślesicką 
jako szefową produkcji i Kon-
stantym Puzyną, a następnie 
Bolesławem Michałkiem jako 
kierownikiem literackim. Nie 
sposób przecenić znaczenia jego 
bogatego dorobku artystyczne-
go. „Zespół Filmowy »X« wy-
produkował 44 filmy fabularne 
przez 11 lat” – powiedział Ja-
nusz Zaorski, reżyser i ostatni 
zastępca Andrzeja Wajdy jako 
kierownika Zespołu. „Oprócz 
duńskiej Dogmy, tylko kino mo-
ralnego niepokoju miało zasięg 
nie tylko europejski, ale też świa-
towy” – dodał. Zapowiedział 
pokazy w warszawskich kinach 
studyjnych kilkunastu filmów 
wyprodukowanych przez ZF 
„X”, panel dyskusyjny, a także 
powstanie pełnometrażowego 
dokumentu. 

Grażyna Torbicka, prowadzą-
ca wydarzenie, przyznała, że wy-

chowała się na filmach zrealizo-
wanych w Zespole „X” i że nie 
potrafi sobie wyobrazić bez nich 
historii polskiego kina. Dzien-
nikarka odczytała list Krystyny 
Zachwatowicz, która nie mo-
gła uczestniczyć w wydarzeniu 
z powodów zdrowotnych. Żona 
Andrzeja Wajdy podkreśliła, że 
wspomina lata istnienia ZF „X” 
jako „czas wspaniałej wspólnoty 
w czasach ponurej komuny i nie-
zwykłego czasu »Solidarności«”.

W podobnym tonie Zespół 
„X” wspominała Agnieszka Hol-
land, która z okazji wydarzenia 
nagrała krótką wypowiedź wi-
deo: „Zespół Filmowy »X« jest 
dla mnie trochę rajem utraco-
nym, miejscem, gdzie kino było 
ważne i ludzie, którzy je wspól-
nie tworzyli, mieli jak najlepszy 
stosunek do siebie nawzajem, 
wspomagali się i wielkodusznie 
otwierali skarbnicę swojej wie-
dzy. Andrzej Wajda czy Bole-
sław Michałek dawali nam mło-
dym nie tylko inspirację i moż-
liwość pracy, ale również zaufa-
nie i partnerstwo. W Zespole 
»X« wszystkim nam zależało 
na tym, aby przez kino pięknie 
opowiadać prawdę i wzajemnie 
się w tym wspierać”. 

Następnie na tle słynnej foto-
grafii Renaty Pajchel do zdjęcia 
ustawili się członkowie Zespołu 
Filmowego „X”: Krzysztof Ma-
gowski, Feliks Falk, Krzysztof 
Lang, Radosław Piwowarski, Jan 
Mogilnicki, Janusz Dymek, Ja-
nusz Zaorski, Marcel Łoziński.

(PRAWIE) 50 LAT 
MINĘŁO
Drugą część inauguracji obcho-
dów stanowiło spotkanie wokół 
Ziemi obiecanej. Wyjątkowe gro-
no twórców niemal pół wieku od 
premiery filmu Andrzeja Wajdy 
podzieliło się wspomnieniami 
z planu. 

Współpracujący w pionie pro-
dukcyjnym Jerzy Szebesta przy-
pomniał trudność, jaką były noc-
ne przygotowania do zdjęć i ma-
skowanie asfaltu w Łodzi. Z ko-
lei scenograf Andrzej Haliński 
wspominał, że Ziemia obiecana 
była jednym z jego z nielicznych 
dużych filmów, który nie miał 
dekoracji; co więcej, zdjęcia krę-
cono w halach produkcyjnych, 
które były wciąż czynne i gene-
rowały ogromny hałas (głównym 
scenografem w Ziemi obiecanej 
był Tadeusz Kosarewicz; An-
drzej Haliński, Piotr Dudziński 
i Adam Kopczyński byli II sce-
nografami – przyp. red.). Kolej-
ny współpracownik produkcji, 
Waldemar Król, opowiadał, że 
była to skomplikowana realiza-
cja, w której bardzo pomagały 
władze Łodzi. Wiele zdjęć po-
wstawało w miejscu, gdzie dziś 
znajduje się centrum handlowe 
Manufaktura. Halina Prugar-Ke-
tling, montażystka, przyznała, 
że Ziemia obiecana była filmem 
trudnym w montażu, ale zwróciła 
uwagę, że montowała film samo-
dzielnie (wraz z Zofią Dwornik – 
przyp. red.), a reżyser nie zgła-
szał wielu poprawek. Dla Anny 

Nehrebeckiej, odtwórczyni roli 
Anki, praca na planie była wiel-
kim przeżyciem. Specjalnie dla 
roli nauczyła się jazdy konno, 
chociaż nigdy wcześniej nie sie-
działa w damskim siodle. Bożena 
Dykiel, odtwórczyni roli Mady 
Müller, przyznała, że na planie 
Ziemi obiecanej czuła się „jak na 
skrzydłach”. Dodała, że Wajda był 
reżyserem, który wymyślał sceny 
nieobecne w scenariuszu i zachę-
cał aktorów do kreowania postaci 
w odpowiedzi na sytuacje, któ-
re pojawiały się na planie. Emi-
lia Krakowska, odtwórczyni roli 
Gitli, powiedziała, że szukała dla 
siebie innej roli po Brzezinie, We-
selu i Chłopach – zaproponowała 
Wajdzie rolę Żydówki, na co ten 
się zgodził. Daniel Olbrychski 
przyznał, że podczas pracy nad 
Ziemią obiecaną nie był w stanie 
przeczytać powieści Władysła-
wa Reymonta: „Ze wzruszeniem 
wspominam, że uważałem, że ten 

Spotkanie z członkami Zespołu Filmowego „X”  
oraz ekipą Ziemi obiecanej uświetniło 
inaugurację obchodów 50. rocznicy powstania 
tej twórczo-produkcyjnej grupy, która dała 
życie wielu wybitnym polskim dziełom.

15

film będzie kompletnie do du*y, 
bo książka kompletnie mnie znu-
dziła. Po raz drugi wykazałem się 
głupotą, gdy odradzałem Wajdzie 
kręcenie Wesela” – śmiał się ak-
tor. Dodał, że dopiero na planie 
zorientował się, że film ma szan-
sę się udać. Chwalił też inne kre-
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acje aktorskie, szczególnie Piotra 
Fronczewskiego, który według 
niego zasłużył za swoją rolę na 
Oscara. Dla Andrzeja Sewery-
na, odtwórcy roli Maksa Bauma, 
Ziemia obiecana była szkołą kina. 
Młody wtedy aktor kompletnie 
nie rozumiał, jak powstaje tak du-

ży film. Był przekonany na etapie 
zdjęć, że to będzie klapa. Chwalił 
fantastyczną atmosferę na planie. 

TO DOPIERO 
POCZĄTEK
Wydarzenie w kinie Kultura 
stanowi początek cyklu spo-

tkań i pokazów w warszawskich 
kinach studyjnych wybitnych 
dzieł Zespołu Filmowego „X”, 
takich jak Gorączka, Aktorzy 
prowincjonalni i Kobieta samot-
na Agnieszki Holland, Matka 
Królów i Dziecinne pytania Ja-
nusza Zaorskiego, Przesłucha-
nie Ryszarda Bugajskiego, Wiel-
ki bieg Jerzego Domaradzkie-
go, Był jazz i Wodzirej Feliksa 
Falka, Kung-fu Janusza Kijow-
skiego, Jak żyć Marcela Łoziń-
skiego, Ćma Tomasza Zygadły, 
Człowiek z marmuru i Człowiek 
z żelaza Andrzeja Wajdy. 

W październiku rozpoczną 
się warsztaty dla dzieci i mło-
dzieży pt. „Znaczenie pracy ze-
społowej oraz specyfika filmu 
społecznie zaangażowanego” 
w Centrum Kultury Filmo-
wej im. Andrzeja Wajdy we 
współpracy z Fundacją DISCE. 
W grudniu zaplanowano za-
dedykowaną pamięci Barbary 
Pec-Ślesickiej konferencję po-
święconą specyfice produkcji 
filmu w PRL-u i współcześnie. 
Poprowadzi ją Irena Strzałkow-
ska. Obchody zakończą się wio-
sną 2023 roku. Wtedy przypad-
nie 40. rocznica likwidacji Ze-
społu Filmowego „X” (1 maja 
1983 roku). 

Organizatorami inauguracji 
obchodów 50. rocznicy powsta-
nia Zespołu Filmowego „X” są: 
Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich oraz Członkowie Zespołu 
Filmowego „X”. Partnerami wy-
darzenia są: Europejska Funda-
cja Edukacji Audiowizualnej Di-
sce, Stowarzyszenie Kobiety Fil-
mu, Warszawska Szkoła Filmo-
wa, Centrum Kultury Filmowej 
im. Andrzeja Wajdy, Wytwórnia 
Filmów Dokumentalnych i Fa-
bularnych, Stowarzyszenie Kin 
Studyjnych, Sieć Kin Studyjnych 
i Lokalnych.

Łukasz Knap

Ekipa filmu Ziemia obiecana

Członkowie Zespołu  
Filmowego „X”
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PAMIĘTAJCIE O KINACH
WYSTAWA „KINOFUNKCJA A KINOROLA”

Kochamy kino, ale często 
nie doceniamy samej 
sali kinowej, a przecież 
pamięć o danym filmie 

jest też pamięcią o miejscu, w któ-
rym się go obejrzało” – powiedział 
dyrektor Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej w Łodzi prof. 
Rafał Syska, otwierając 2 kwietnia 
tę multimedialną wystawę. „Wła-
ściwie każdy element architekto-
niczny oraz specyfika materii auli 
kinowej, a jeszcze wcześniej same-
go kina, wraz z jego korytarzem, 

foyer, wejściem czy szatnią, budu-
je w nas wspomnienie […]” – na-
pisał w katalogu wystawy Łukasz 
Kowalski.

Czy te spostrzeżenia są aktu-
alne dziś, w dobie zuniformizo-
wanych kin wielosalowych? „Nie 
mam pewności. W multipleksach 
wszystko wygląda tak samo. Tęsk-
nimy do miejsc, w których przekaz 
filmowy ma zindywidualizowaną 
oprawę. Dlatego obok multiplek-
sów potrzebne są kina arthouso-
we” – stwierdził Rafał Syska. Do-

dał, że wystawa jest „skromnym, 
ale ważnym dowodem na to, jak 
w NCKF myśli się o filmie: nam nie 
chodzi tylko o reżyserów i gwiaz-
dy, lecz o całą kulturę filmową, 
z uwzględnieniem kin i widzów”.

W DUCHU 
MODERNIZMU
Wystawa mieści się w komplek-
sie „EC1 Łódź – Miasto Kultu-
ry” w Łodzi, w budynku Centrum 
Nauki i Techniki – obecnej siedzi-
by Narodowego Centrum Kultu-

ry Filmowej. Zajmuje przestrzeń 
wystawienniczą NCKF, nazwaną 
NCKF Spot. Ekspozycja, zapro-
jektowana i zaaranżowana przez 
Pawła Napieraja, koncentruje się 
na architekturze kin wybudowa-
nych w Polsce po drugiej wojnie 
światowej. Głównie – reprezenta-
cyjnych kin wielkomiejskich, po-
wstałych między poststalinowską 
Odwilżą a transformacją ustrojo-
wą kraju, zarówno wolnostojących 
(przykłady: łódzkie Iwanowo, kra-
kowski Kijów, olsztyński Koper-
nik, słupskie Milenium, warszaw-
ski Relax), jak i umiejscowionych 
w zabudowie szeregowej, takich 
jak Andromeda w Tychach czy 
Luna w stolicy.  „Od początku lat 
60., przez lata 70. przeżyliśmy […] 
imponujący rozkwit nowych sal 
kinowych. Dominował wówczas 
powojenny modernizm, prosty 
w bryle, wpisany w geometrię pro-
stokątów i kwadratów, otwarty na 
przechodniów wielkimi przeszkle-
niami, wielkimi neonami i szeroki-
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mi trotuarami” – pisze w katalogu 
Rafał Syska. 

„W latach 70. i 80. budynki 
mieszkalne były na ogół podob-
ne do siebie jak dwie krople wo-
dy. Kina odznaczały się większym 
zindywidualizowaniem ” – to już 
słowa kuratora wystawy, dra Ra-
fała Pakuły, wygłoszone podczas 
towarzyszącego otwarciu wysta-
wy panelu dyskusyjnego „Kino 
i film jako dziedzictwo material-
ne”, prowadzonego przez Błażeja 
Ciarkowskiego. „Co zapamięta-
my z architektury multipleksów? 
Niewiele, gdyż jej minimalizm 
służy jedynie wygospodarowaniu 
miejsca dla jak największej ilości 
banerów reklamujących filmy” – 
stwierdził Rafał Pakuła.

ARCHITEKTURA 
SZEROKO POJĘTA
Sadząc po eksponatach zgroma-
dzonych na wystawie, jej organi-
zatorzy przez architekturę kin ro-
zumieją nie tylko bryły i elewacje 
budynków oraz wystrój wnętrz, 
ale również usytuowanie obiektów 
kinowych w przestrzeni wielko-
miejskiej, czy tak istotne „narzę-
dzia” przyciągania widzów, jaki-
mi są neony. Dlatego zwiedzając 
wystawę, obok wielkoformato-
wych plansz ze zdjęciami i opisa-
mi poszczególnych kin wraz z ich 
otoczeniem, makiet i planów ar-
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chitektonicznych, zobaczymy też 
m.in. rekonstrukcje efektownych 
neonów. „Neony nie od razu po-
jawiły się na wszystkich powojen-
nych kinach. Na przykład cztery 
dzielnicowe kina w Warszawie, 
zaprojektowane przez architek-
ta Mieczysława Pipreka (Ochota; 
1 Maj; W-Z; Stolica, czyli dzisiej-
szy Iluzjon – przyp. A.B.) począt-
kowo ich nie miały. Jednak kie-
dy mniej więcej w tym samym 
czasie powstały w stolicy większe 
kina, w rodzaju Moskwy czy Pra-
hy, neony stały się nieodzownym 
elementem tych budowli” – mó-
wiła podczas panelu Anna Brze-
zińska-Czerska. 

Przykład innego interesujące-
go rozwiązania oświetleniowego, 
zastosowanego w katowickim Ko-
smosie (nie mylić ze szczecińskim 
kinem o tej samej nazwie), podał 
Rafał Pakuła. „Wieczorem, kiedy 
światła rozjaśniają wnętrze obiek-
tu widoczne za przeszkloną ścia-
ną frontową, patrzymy przez nią 
jak na ekran, co budzi skojarzenia 
z filmem i zaprasza do kina” – 
zachwycał się kurator wystawy. 

ARCHITEKTURA 
JEST PO COŚ
Wiele miejsca poświęcono na wy-
stawie związkom architektury kin 
z ich funkcjami i rolami społecz-
nymi. Artykuły na ten temat znaj-

dziemy w katalogu, poruszano go 
podczas panelu dyskusyjnego. 
Okazało się np., że w PRL-u este-
tyka reprezentacyjnych obiektów 
kinowych miała związek z polity-
ką kulturalną państwa w odnie-
sieniu do kinematografii. „Uległ 
on rozluźnieniu wraz z nastaniem 
Odwilży w 1956 roku, ale istniał 
nadal i miał wymiar propagando-
wy. Władzy zależało na tym, żeby 
społeczeństwo oglądało określone 
filmy, kształtujące świadomość. 
Oddziaływała na nią także do-
bra architektura, toteż zadaniem 
budowniczych i plastyków było 
tworzenie takich kin i przestrzeni 
wokół nich, żeby widzowie chęt-
nie do nich wracali” – stwierdzi-
ła w dyskusji Ilona Buczkowska.

Z kolei dr hab. Kamila Żyto 
wykonała tytaniczną pracę, pole-
gającą na wyszukaniu we wszyst-
kich polskich filmach i serialach 
fabularnych sprzed transformacji 
ustrojowej wątków związanych 
z kinami. „Filmów i seriali, w któ-
rych pojawiają się kina nie ma 
zbyt wielu, za to dość często mó-
wi się na ekranie, dlaczego widzo-
wie chodzili do kin i co w nich 
robili” – zauważyła Kamila Żyto. 
Oba aspekty łączy wspomniana 
przez nią Ucieczka z kina Wol-
ność (1990) Wojciecha Marczew-
skiego. W filmie tym, powstałym 
wprawdzie już w nowym ustro-

ju, lecz opowiadającym jeszcze 
o starym, widzimy rzeczywiste 
kino – łódzkiego Włókniarza. Za-
razem „grane” przez niefikcyjne 
kino Wolność staje się miejscem 
aktywności zbiorowej (buntu) 
i indywidualnej (rachunku su-
mienia PRL-owskiego cenzora).

TO JESZCZE NIE 
OSTATNI SEANS 
FILMOWY
Wiele okazałych kin nie prze-
trwało reform ekonomicznych 
z przełomu lat 80. i 90., czy póź-
niejszych. W Warszawie wybu-
rzono choćby takie giganty, jak 
Moskwa i Skarpa. Do tutejsze-
go Relaxu można wybrać się na 
spektakl teatralny, zaś do daw-
nego Milenium w Słupsku – na 
zakupy. Łódzkie Iwanowo świeci 
pustkami i niszczeje…

To nie są dobre wieści. Dobrą 
nowiną natomiast podzieliła się 
na wernisażu prezeska Stowarzy-
szenia Kin Studyjnych Marlena 
Gabryszewska. Poinformowa-
ła, że kina studyjne oparły się 
pandemii: jak ich było w Polsce 
230, tak jest tyle nadal, a ma być 
jeszcze więcej. Filmy godne kin 
studyjnych zagoszczą zapewne 
w trzysalowym kinie, w nowej 
siedzibie NCKF, której otwar-
cie planowane jest na przyszły 
rok. Natomiast już teraz wysta-
wie „KinoFunkcja a KinoRola” 
towarzyszą projekcje filmowe 
i liczne działania edukacyjne.

Wystawa, zorganizowana 
przez „EC1 Łódź – Miasto Kul-
tury” w Łodzi i Narodowe Cen-
trum Kultury Filmowej, zreali-
zowana w ramach projektu Łódź 
Miasto Filmu UNESCO dzięki 
środkom z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Urzędu Miasta Łodzi, 
będzie czynna do 17 czerwca.

Andrzej 
Bukowiecki

Wystawa „KinoFunkcja a KinoRola. 
Modernistyczna architektura powojennych 
kin polskich”, prezentowana w NCKF 
w Łodzi, zabiera nas w podróż 
sentymentalną do czasów, kiedy mieliśmy 
wyłącznie kina jedno- lub dwusalowe.

Kurator wystawy  
dr Rafał Pakuła oprowadza 
zwiedzających

Rekonstrukcje neonów
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FESTIWALE W POLSCE PROWINCJONALIA

Filmy jeden po drugim oglądane na 
wielkim ekranie w mroku i tłumie, 
przeciągające się do rana dyskusje 
o sztuce filmowej i reszcie świata, 

nagrody, radość z bycia i biesiadowania 
razem. Wszystko jak trzeba. Festiwalowe 
truizmy, prawda? Ale to było pierwsze od 
dawna wydarzenie bez żadnych obostrzeń 
związanych z pandemią COVID-19 –  
z pełną jednak świadomością, że ta ani myśli 
się zakończyć. I daje o sobie znać – nie wszy-
scy goście dojechali, zatrzymani pozytyw-
nymi wynikami testów.

We Wrześni, w dniach 20-23 kwietnia, 
odbył się 27. Ogólnopolski Festiwal Sztuki 
Filmowej Prowincjonalia. Zauważmy tu, 
że od 26. edycji minęły długie trzy lata. 
Wszakże już wtedy, w styczniu 2019 roku, 
wiadomo było, że Wrzesiński Ośrodek Kul-
tury, będący od paru lat centrum festiwalo-
wym, czeka gruntowny remont, więc edycja 
kolejna i tak miała być odroczona. A potem 
przyszła pandemia. I tak oto znienacka zrobił 
się rok 2022. Frekwencja i atmosfera szybko 
dowiodły, że i publiczność, i organizatorzy –  
z niestrudzonym Rafałem Góreckim na 
czele – niecierpliwie wyczekiwali tej nowej 
odsłony Prowincjonaliów.

Odświeżony gmach zrobił wrażenie na 
wszystkich. Wciąż pachniał nowością, ale 
najważniejsze, że formuła imprezy prawie 
się nie zmieniła. Projekcje filmów trwały od 
wczesnego rana do późnej nocy, bo tylko tak 
da się upchnąć ponad pół setki wyselekcjono-
wanych filmów krótko- i pełnometrażowych, 
gdy do dyspozycji są tylko trzy i pół doby. 
Potem były koncerty, choć tym razem nie na 
miejscu, ale w przyjaznym klubie. No i przed 
ekranem, w kuluarach, w hotelowych poko-
jach, a nawet na stacji benzynowej słychać 
było wspomniane już niekończące się dys-
kusje. Nie było wprawdzie tradycyjnej sobot-
niej wyprawy na ognisko i leśną strzelnicę 
w nieodległych Podstolicach, ale zastąpiła ją 
bardzo atrakcyjna piesza ekspedycja przyrod-
niczo-kulturowa szlakiem „Park Hrabiny –  
zalew »Lipówka«”. Jakże często bywa tak, że 
przyjeżdżając po wielokroć do jakiegoś miasta 
na festiwal, w ogóle się tego miasta nie zna, 
tylko drepta od lat znanymi ścieżkami: do 
kina, do hotelu, do sklepu... Organizatorzy 
dali więc możliwość poznania nieznanych  
i urokliwych zakątków Wrześni, a nawet obej-
rzenia najstarszego zachowanego polskiego 
filmu, czyli Pruskiej kultury (1908), w miej-
scu ku temu najwłaściwszym, bo w Muzeum 
Regionalnym im. Dzieci Wrzesińskich. Na 
mecie spaceru na strudzonych wędrowców 
czekał – a jakże – poczęstunek przy ognisku.

Dobrze było się przekonać, że w tym 
nieprzewidywalnym świecie są wartości 
stałe. Tego uczucia doświadczyli 
uczestnicy 27. Ogólnopolskiego Festiwalu 
Sztuki Filmowej Prowincjonalia.

WRESZCIE 
WRZEŚNIA
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Bardzo interesująco wypadły dyskusje 
eksperckie, zresztą zawsze cieszące się we 
Wrześni zadziwiająco dużym zaintereso-
waniem publiczności. Podczas panelu Sek-
cji Filmu Dokumentalnego Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, o początkach współ-
pracy między reżyserami i producentami, 
dyskutowali Małgorzata Prociak (produ-
centka, przewodnicząca Sekcji Producentów 
Dokumentalnych KIPA) i Kamil Skałkowski 
(producent, członek Zarządu Sekcji Filmu 
Dokumentalnego SFP). A w ramach piątej 
odsłony Ogólnopolskiego Forum Anima-
torów Kultury Filmowej o „oknie jeszcze 
niezamkniętym” debatowali Marcin Adam-
czak (dystrybutor filmów oraz badacz rynku 
filmowego z poznańskiego Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza i Szkoły Filmowej 
w Łodzi), Kinga Dębska (reżyserka, wice-
przewodnicząca Rady Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej) i Zbigniew Domagalski 
(producent, dyrektor Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych). Chodziło 
oczywiście o okno, czy raczej okna dystrybu-
cyjne, a szerzej – głównie o zmieniające się 
wraz z rozwojem platform stream ingowych 
i chaosem wywołanym przez pandemię realia 
rynku filmowego. Nie da się powiedzieć, że 
rozmówcy doszli do jakichś jednoznacznych 
wniosków. Dynamiczna rzeczywistość spra-
wia, że trudno o takowe. W przypadku tego 
drugiego panelu padały jednak dość wyraźne 
deklaracje: że streaming streamingiem, ale 
to kino powinno pozostać pierwszym i pod-
stawowym polem eksploatacji filmów.

Przejdźmy do nagród. Tę specjalną, czy 
raczej honorową, czyli imponującej wielko-
ści figurę Jańcia Wodnika, otrzymała w tym 
roku Stanisława Celińska. Nim to nastąpiło, 
Rafał Górecki odczytał laudację: „za dyna-
mizm i jednocześnie liryzm ekranowych  
i scenicznych ról, za wewnętrzną odwagę, 
która owocuje artystycznym spełnieniem  
i prawdą, za wyjątkowe operowanie kon-
trastem i przeciwnościami w tworzeniu nie 
tylko filmowych postaci, za dzielenie się  
z nami talentami, zwłaszcza filmowym, 
teatralnym i scenicznym, za wszechstronność 
artystyczną, która inspiruje i sprawia, że chce 
się podążać jej śladem”. Laureatka dwukrot-
nie spotkała się z wrzesińską publicznością: 
podczas wielowątkowej rozmowy z Marci-
nem Jaukszem po pokazie filmu Pieniądze to 
nie wszystko (2001) Juliusza Machulskiego 
i podczas koncertu wieńczącego galę roz-
dania nagród i cały festiwal. Długo gościła 
na scenie, gdzie towarzyszył jej zespół pod 
kierownictwem Macieja Muraszko.

Wyrzeźbione przez Mariusza Markiewicza 
Jańcie Wodniki, już nieco skromniejszych 
rozmiarów, powędrowały do: Adriana Konar-
skiego za najlepszą muzykę w filmie Repu-
blika dzieci Jana Jakuba Kolskiego, Michała 
Pakulskiego za najlepsze zdjęcia w tymże 
filmie, Kingi Preis za najlepszą rolę kobiecą  
w Zupie nic Kingi Dębskiej, Dawida Ogrod-
nika za najlepszą rolę męską w filmie Wszyst-
kie nasze strachy Łukasza Gutta i Łukasza 
Rondudy, Alicji Jasiny za najlepszy film animo-
wany Turbo Love (prod. Studio Munka-SFP –  

przyp. red.), Moniki Meleń za najlepszy krót-
kometrażowy dokument Jeden dzień dłużej, 
Adriana Apanela za najlepszą krótkometra-
żową fabułę Stancja (prod. Studio Munka-
-SFP – przyp. red.), Pawła Łozińskiego za 
najlepszy pełnometrażowy dokument Film 
balkonowy i Kingi Dębskiej za najlepszy peł-
nometrażowy film fabularny Zupa nic. Tak 
oto Dębska powiększyła swoją kolekcję: ma 
już Jańcie Wodniki za Moje córki krowy (2015) 
oraz Zabawę, zabawę (2018). Pamiętajmy, że 
we Wrześni to publiczność przyznaje nagrody. 
Dziennikarze wyróżnili film Spacer z Anio-
łami Tomasza Wysokińskiego, a organiza-
torzy festiwalu Chrzciny Jakuba Skoczenia.

Odkryciem festiwalu ogłoszony został 
Daniel Rycharski, „człowiek, którego życie  
i sztuka stały się inspiracją dla twórców 
filmu”. Odbierając nagrodę, za producen-
tami filmu, wyraził nadzieję, że Wszystkie 
nasze strachy zostaną pokazane w telewi-
zji publicznej. Tak, to byłoby zdecydowa-
nie największe zaskoczenie i wyróżnienie.

27. Prowincjonalia przeszły do historii. 
Wrzesińska impreza, niezależnie od tego, 
czy odbywała się jak do 2019 roku zimą, czy 
wiosną – jak tym razem – tradycyjnie roz-
poczyna doroczny korowód festiwali. Sezon 
imprez filmowych A.D. 2022 należy zatem 
uznać za otwarty. Do zobaczenia na szlaku!

A przyszłoroczne, 28. Prowincjonalia 
odbędą się w dniach 19-22 kwietnia, oczy-
wiście we Wrześni.

Maciej Gil

Stanisława Celińska  
i Rafał Górecki 

Kinga Dębska 
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FESTIWALE W POLSCE SCRIPT FIESTA 

Platforma Think Film oferowała także 
powtórkowo wybrane treści z edycji sta-
cjonarnej – jeśli ktoś wcześniej nie zdołał 
przyjść do kina Elektronik, mógł obej-
rzeć online konkretne wydarzenia, takie 
jak: spotkanie z Łukaszem M. Macie-
jewskim, case study z Maciejem Boch-
niakiem – prowadzone przez dyrektora 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni Tomasza Kolankiewicza – do 
filmu Magnezja, czy kilka części Targo-
wiska Twórczości. Kliniki Scenariuszo-
wej Macieja Ślesickiego. Wspaniałe oka-
zały się rozmowy twórców z twórcami: 
case study Śniegu już nigdy nie będzie, 
podczas którego Małgorzata Szumowska 
i Michał Englert odpowiadali na pytania 
Aleksandra Pietrzaka, oraz rozmowa pt. 
„Praca nad scenariuszem z debiutantem”, 

którą poprowadziła Natasza Parzymies 
(twórczyni hitu serialowego Kontrola), 
a jej gośćmi byli: Tadeusz Łysiak, Woj-
ciech Saramonowicz i Maciej Ślesicki – 
całość wzbogacono o pokaz nomino-
wanego do Oscara krótkometrażowego 
filmu Sukienka. Dodatkowo, codziennie 
w czasie stacjonarnej edycji, odbywały 
się warsztaty scenariuszowe, na które 
obowiązywały zapisy. Swoją wiedzą dzie-
lili się m.in. Maciej Ślesicki, Radosław 
Piwowarski i Mateusz Pacewicz. Ale dla 
większości z pewnością punktem obo-
wiązkowym był masterclass Jima Uhlsa, 
autora scenariusza kultowego Podziem-
nego kręgu. 

Podczas finałowej gali części stacjo-
narnej wręczono nagrody Konkursu na 
Koncepcję Serialu Telewizyjnego lub 
Internetowego oraz Konkursu na Naj-
lepszy Scenariusz Polskiego Filmu Fabu-
larnego. Kapituła drugiego konkursu 
(Agnieszka Holland, Ilona Łepkowska, 
Janusz Majewski, Sylwia Chutnik, Piotr 
Dzięcioł i Tomasz Kolankiewicz), wybie-
rając spośród trzech filmów (Żeby nie 
było śladów, Śniegu już nigdy nie będzie, 
Magnezja) ostatecznie uhonorowała Kaję 
Krawczyk-Wnuk nagrodą w wysokości 
50 tys. złotych za scenariusz do Żeby nie 
było śladów.

Z kolei w konkursie na koncepcję serialu, 
jury (Agnieszka Kruk, Katarzyna Śliwińska-
-Kłosowicz i Maciej Ślesicki) Grand Prix 
oraz 20 tys. złotych przyznało Dominikowi 
Zemle za scenariusz pt. „Replika”. Nagroda 
przekłada się na zaproszenie do rozwijania 
serialu w TVN, co oznacza umowę z auto-
rem na development i szansę na realiza-
cję dla Playera. Wyróżnienia (dyplomy 
i vouchery do Studium Scenariuszowego 
Warszawskiej Szkoły Filmowej) za sce-
nariusze otrzymali: Magdalena i Natalia 
Wichrowskie za „Mówiąc mimochodem” 
oraz Przemysław Pełka za „Regresję”. 
Kolejne wyróżnienie (dyplom i voucher 
na kurs online Narracja 2.0 od StoryLab 
Pro) otrzymał Bartosz Gryś za „Czas do 
łóżka”. Nagrody Audioteki w Konkursie na 
koncepcję serialu telewizyjnego lub inter-
netowego otrzymały następujące projekty: 
„Generalicja” Andrzeja Wiśniewskiego 
(I Nagroda Audioteki i 10 tys. złotych) 
oraz „Święta Wincenta” Macieja Michal-
czyka i Pauliny Król-Krawczyk oraz „Czas 
do łóżka” Bartosza Grysia (II Nagroda 
Audioteki i po 5 tys. złotych na projekt).

Anna Serdiukow

Tegoroczna, 10. edycja warszaw-
skiej Script Fiesty odbywała się 
stacjonarnie – i bardzo intensyw-
nie – w dniach od 31 marca do 

3 kwietnia w stołecznym kinie Elektronik. 
Z kolei w sieci, czyli na platformie Think 
Film, można było oglądać wybrane treści 
od 4 do 17 kwietnia. Bardzo ciekawe spo-
tkania krążyły wokół tematów związanych 
ze scenopisarstwem i bytem scenarzy-
stów, skupiając się na różnych aspektach 
zawodu: od tworzenia seriali (webinarium 
Gildii Scenarzystów Polskich „Jak zacząć 
pracę w serialu, jak pracować przy nim 
i kiedy z niego odejść”), po często mar-
ginalizowany w Polsce aspekt promo-
cyjny (webinarium Crew United Polska 
„Kreowanie wizerunku scenarzysty na 
rynku międzynarodowym”). 

Jubileuszowa Script Fiesta to czas nie 
tyle projekcji, co rozmów, spotkań, 
warsztatów. Wydarzenie miało dwie 
bezpłatne, świetnie się uzupełniające 
odsłony: stacjonarną oraz w trybie online.

PISZCIE, 
ROZMAWIAJCIE, 
FILMUJCIE
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Muszę wiedzieć, 
dokąd idę

Z  Pawłem Łozińskim  
rozmawia  Jerzy Armata
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K iedy po raz pierwszy pomyślałeś, że chcesz 
być filmowcem? Nie strażakiem, nie poli-
cjantem, nie piłkarzem, a właśnie filmow-
cem?

Jako dziecko miałem banalne marzenia. Lubiłem siedzieć 
w oknie – mieszkaliśmy wtedy przy ulicy Górskiej, na trze-
cim piętrze – na parapecie, bo balkon był malutki, i stamtąd 
obserwowałem świat. Pamiętam, że wtedy bardzo chciałem 
być dozorcą. Obserwowałem go, jak wielką miotłą w minutę 
zamiata cały chodnik. Bardzo mi się to podobało, że tak szybko 
można coś zrobić i od razu zobaczyć efekt swej roboty – jest 
czysto. Doszedłem do wniosku, że dozorca to genialny zawód, 
warto by w przyszłości nim zostać. 

Siedziałeś na parapecie i gapiłeś się na świat. To ci zostało, 
przez ostatnie dwa i pół roku obserwowałeś go z balkonu. 
I zainteresowanie dozorcostwem też zostało.
No tak, w Filmie balkonowym mam panią Zosię, dozorczynię.

Pełni ważną rolę, sceny z nią refrenowo zmontowałeś. 
Mijają kolejne pory roku, a pani Zosia odmiata chodnik 
ze śmieci, liści, śniegu. Szybko widać efekt – jest czysto.
Czyści mi kadr, nadaje sens i rytm tej filmowanej przeze mnie rze-
czywistości, jest kimś, kto ten świat porządkuje. Myślę, że bez takich 
pań Zoś ten świat by się rozpadł już dawno. I Putin by rządził…

Co sprawiło, że jednak nie zostałeś dozorcą.
Jakoś tak wyszło. Potem oczywiście chciałem być strażakiem, 
wojskowym, i jeszcze kowbojem, przebierałem się na wszystkie 
przedszkolne bale, miałem złotą gwiazdę szeryfa.

Też miałem, sprzedawali takie w kioskach.
Ale moja miała w środku… czterech pancernych.

W końcu zostałeś filmowcem.
Nasz dom w dużej mierze żył życiem ojca, filmami, a konkret-
nie – filmami dokumentalnymi. Dla mojego taty żadna inna 
twórczość filmowa specjalnie się nie liczyła. 

Byli jeszcze koledzy ojca, wielkie nazwiska polskiego 
dokumentu, z Krzysztofem Kieślowskim na czele.
Często przychodzili – Kieślowski, Paweł Kędzierski, później 
także Ryszard Bugajski. Również Felek Falk, to kolega taty jesz-
cze z podstawówki. Ojciec namówił go na zdawanie do Łodzi, 
po studiach w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Ponoć świetnie maluje.
Przed 17 laty na wernisażu jego prac spotkałem – zupełnie 
przypadkowo – moją obecną żonę. Przypadek, ale jestem mu 
wdzięczny. A w ogóle to chciałem robić filmy animowane. Pamię-
tam, jak ojciec zabierał mnie do montażowni, strasznie mnie to 
nudziło. Siedzą pani montażystka i reżyser, w kółko jeżdżą po 
stole nakręconym materiałem filmowym, który wydaje różne 
dziwne dźwięki, zwłaszcza jak się cofa taśmę – dla kilkuletniego 
chłopca to okropnie nudne. By mnie zabawić, tata dawał mi 
trochę blanku – to taka biała, półprzezroczysta taśma filmowa 
35mm – rysowałem na niej klatki co 4 perforacje, potem coś tam 
na nich, jakieś ludziki ze szpadami i balonik, klatka po klatce. 
I w ten sposób robiłem krótkie filmy animowane.

Non-camera, jak Julian Józef Antonisz. 
No tak, non-camera. W nagrodę, po takim dniu pracy w mon-
tażowni, ojciec puszczał mi ten mój noncamerowy film. Trwało 
to z 20 sekund. I ojciec wtedy mówił: „Widzisz, synu, ile się 
to człowiek musi namęczyć, żeby mieć te 20 sekund”. Wtedy 
pomyślałem, że nie wiem, czy jest sens się tak męczyć, nie mieć 
od razu efektu, tylko tak żmudnie gromadzić obrazki klatka po 
klatce, a efekt zobaczyć dopiero po długim czasie.

Czyli praktyczne powody sprawiły, że wybrałeś dokument, 
który robiło się szybciej. Wtedy, bo teraz to się za sprawą 
komputerów zmieniło.
Chyba samotność w tej pracy też mi nie odpowiadała, ja lubię 
kontaktować się z ludźmi.

Wspomniany Antonisz, mistrz non-camery, powiedział 
kiedyś w jednym z wywiadów, że film skończył się z nadej-

ściem braci Lumière, czyli wtedy, kiedy się zaczął, gdyż 
oni sprawili, że stał się sztuką kolektywną. A w prawdzi-
wej sztuce artysta musi być jak najbliżej swego dzieła, 
dlatego on sam robił niemal wszystko: pisał scenariusz, 
reżyserował, rysował, malował, projektował scenografię, 
komponował muzykę, często sam ją wykonywał. Czasem 
dopuszczał żonę – absolwentkę malarstwa – do pokoloro-
wania swoich rysunków.
To trochę jak u mnie, kolektyw rodzinny. Moje zainteresowanie 
dokumentem wynikało jednak przede wszystkim z ciekawości 
świata. Siedzieć sobie nad kawałkiem taśmy, gdzieś w zamknię-
tym pomieszczeniu, rysować coś na niej – to nie dla mnie, ja 
jednak zawsze lubiłem do ludzi wyjść. Chwilę mi zajęło, zanim 
to zrozumiałem. Po maturze w 1984 kompletnie nie wiedzia-
łem, co chcę robić. To był taki ponury czas, po stanie wojen-
nym. Chciałem iść na informatykę, bo byłem niezły z matmy, 
ale odpuściłem, wycofałem się z egzaminu na ostatniej prostej. 
Potem dostałem się na fizykę, bo byłem po klasie matematycz-
no-fizycznej, ale to straszna nuda. Wykładów z analizy mate-
matycznej kompletnie nie rozumiałem, duszno było w salach, 
okien nie otwierali, zasypiałem tam po prostu. A potrzebo-
wałem bodźców do życia, więc poszedłem do pracy fizycznej. 
Z Piotrkiem Morawcem (obecnie gitarzysta zespołu Kult) malo-
waliśmy przejścia podziemne pod Dworcem Centralnym czy 
Głównym Urzędem Statystycznym.

Długo to trwało?
Cztery lata. Musiałem się utrzymać. Ojciec powiedział: „Nie 
studiujesz, to ci nie dam pieniędzy”, więc pracowałem, ale 

czułem frustrację, że może jednak coś bym chciał powie-
dzieć od siebie, że to chyba nie dla mnie, nie byłem przecież 
najlepszym malarzem przejść podziemnych, trzeba mieć do 
tego smykałkę i chęć, nie byłem do tego stworzony. Potem, 
dzięki Barbarze Pec-Ślesickiej, zostałem asystentem Wiesława 
Saniewskiego podczas realizacji fabuły Dotknięci. Ale też się 
przy tym nudziłem.

Byłeś także asystentem Kieślowskiego przy Białym.
To dużo później, jak już byłem reżyserem, po debiucie doku-
mentalnym.

Jednak pomimo tych młodzieńczych zakrętów życiowych, 
jakoś ciągnęło cię do kina?
To wszystko z tego domu. Ale fabuła jest strasznie nudna. Głów-
nie się czeka na kolejne ujęcie. Ale jak na planie Dotkniętych już 
ono szło i Witek Adamek krzyczał: „Kamera, akcja!”, to wtedy 
się ożywiałem. Nie wiem, czy Wiesław miał ze mnie pożytek 
jako z asystenta, wątpię. Postanowiłem jednak zdawać do Szkoły 
Filmowej w Łodzi. W międzyczasie byłem jeszcze asystentem 
u ojca przy realizacji Mojego miejsca, dokumentu o sopockim 
Grand Hotelu. Bardzo ładny czarno-biały film. Spodobało mi 
się. Kontakt nie z aktorem, a z normalnym człowiekiem…

To był świetny film, utkwił mi w pamięci zwłaszcza ostatni 
kadr upozowany na pamiątkowe zdjęcie całej załogi 
sopockiego hotelu. 
Jedna wielka rodzina. Podobało mi się, czytałem te meta-
fory, że to wprawdzie hotel, ale tak naprawdę jest to opowieść 
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Opowiadam historię pojedynczego człowieka,  
żeby się uniwersalizowała, żeby było kilka warstw 

25

Werka,  
reż. Paweł Łoziński

Nawet nie wiesz,  
jak bardzo cię kocham,  

reż. Paweł Łoziński
Chemia,

reż. Paweł Łoziński
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pletnie nieistotne. Chyba sobie pomyśleli, że takiego kłótliwego, 
co się im sprzeciwia, nie chcą. Musiałem poczekać rok. Na 
egzaminie pokazałem krótki film o facecie, który taczką prze-
nosi górę. Taki metaforyczny Syzyf. I wtedy mnie przyjęli. 

Mówisz ciągle o dokumencie, ale jednak spróbowałeś 
fabuły. Cztery lata po studiach nakręciłeś bardzo udaną 
pełnometrażową Kratkę, nagradzaną na wielu festiwalach, 
m.in. w Berlinie, Moskwie, Gdyni, Poznaniu.
Nie byłem z niej do końca zadowolony, chciałem wszystko 
umieć od razu, a tak się nie da. Może powinienem pomyśleć, 
że następna fabuła będzie lepsza, a ja się zraziłem. Trudno zre-
konstruować rzeczywistość, żeby była prawdziwa, żeby dia-
logi brzmiały niesztucznie. Trochę się naszarpałem z Jurkiem 
Kamasem, by był mniej teatralny. Wiedziałem, czego chcę, 
o jaki efekt mi chodzi, ale nie wiedziałem, jak to zrobić. Pod-
stawowy reżyserski dylemat. Poza tym myślałem, że zrobiłem 
dramat społeczny, a okazało się, że to komedia dla dzieci, która 
zaczęła wygrywać festiwale filmów dla młodych widzów.

Dwadzieścia lat później nakręciłeś Nawet nie wiesz, 
jak bardzo cię kocham, przejmujący dokument o matce 
i córce, w którym w obie panie wcieliły się – jak dowiadu-
jemy się z końcowej planszy – osoby w ogóle ze sobą nie-
spokrewnione.
A czemuż by nie? Przecież relacje matczyne i córczyne były 
prawdziwe.

Krzysztof Kieślowski powiedział kiedyś, że zajął się kinem 
fabularnym, bo w nim może bardziej zbliżyć się z kamerą 
do człowieka. W dokumencie trudno pokazać pewne, 

szczególnie intymne chwile, ale w fabule – czemu nie, prze-
cież aktor może je zagrać, bo potrafi, gdyż go nauczono. 
I będzie to wiarygodne jak w dokumencie. U ciebie podob-
nie. Wprawdzie matka i córka to nie aktorki, a osoby 
z castingu, w rzeczywistości obiektywnej osoby wobec sie-
bie obce, w rzeczywistości filmowej „grają” matkę i córkę. 
Dlaczego nie wziąłeś „prawdziwej” matki i córki?
Po pierwsze – nie mogłem, po drugie – nie chciałem, po trze-
cie – nie zadziałałoby to tak dobrze. Intymność i poufność jako 
główne zasady terapii zostałyby naruszone, więc musiałbym 
wziąć nieetycznego terapeutę, a to już nie byłby prof. Bogdan de 
Barbaro. Ponadto miałbym poczucie, że łamię zasadę, bo wcho-
dzę do świata, w którym nie mam prawa być z kamerą. Tego też 
bym nie chciał. A poza tym prawdziwa matka i córka nawzajem 
by się chroniły w takiej terapii. Potraktowałem tę sytuację psy-
chodramowo. Moje dziewczyny – Ewa i Hania – nie są aktor-
kami. Nie mieliśmy scenariusza, napisanych dialogów. Poznały 
się na 10 minut przed zdjęciami. To była improwizacja, a reży-
serem sesji był Bogdan de Barbaro. Nie było dubli, próśb „pro-
szę powtórzyć raz jeszcze”. Wszystko szło dokumentalnie.

A ty spoglądałeś i słuchałeś cierpliwym okiem i uchem, 
jak on ci te spotkania reżyseruje.
Gdybym informację, że w moim filmie w matkę i córkę wcie-
liły się Ewa Szymczyk i Hanna Maciąg, dał na początku, spa-
liłbym niespodziankę. Nagle się okazało, że obcy ludzie mogą 
wejść w role bliskich sobie osób, że bardzo jesteśmy podobni 
do siebie jako ludzie. To trochę tak jak z Filmem balkono-
wym – w wielu jego bohaterach mogę się przejrzeć. On to 
ja, a ja to on. I tak samo było z tym terapeutycznym filmem. 
Niektórzy się obruszali, tak jakby nie wiedzieli, że istnieje 

chłopa z pługiem. Oskarżenie zatoczyło koło i wróciło do niego 
bumerangiem. To była opowieść o Polsce na początku trans-
formacji, o tym, że wszyscy jesteśmy z tej komuny, w poczuciu 
jakiegoś żalu i niedojrzałości. Ale obawiam się, że ten mój 
krótki filmik byłby dzisiaj absolutnie aktualny.

Czy podczas egzaminów wstępnych do Szkoły Filmowej  
w Łodzi myślałeś, że jeśli się dostaniesz, to pójdziesz 
dokumentalną drogą?
Do Szkoły zdawałem dwa razy, za pierwszym razem mnie nie 
przyjęli, bo na egzaminie wstępnym pokłóciłem się z Jerzym 
Bossakiem. Reżyserując aktorską scenkę, wymyśliłem sobie, że 
u mnie – jak w powieści Maksa Frischa „Powiedzmy, Ganten-
bein…” – bohater będzie udawał niewidomego po to, żeby wię-
cej zobaczyć. Bossak zapytał mnie o jego historię, przeszłość, 
cały background. Odpowiedziałem, że moim zdaniem to kom-

o Polsce, a ogólniej o pewnej społecznej stratyfikacji – z jed-
nej strony każdy jest na swoim miejscu i czuje się potrzebny, ale 
z drugiej – czuje się niedoceniany, bo przecież inni mają lepiej. 
Potem, po wielu latach – nawiązując do tego dokumentu ojca – 
zrobiłem króciutki film zatytułowany Moim zdaniem. To był 
taki łańcuszek oskarżeń, zaczynający się od chłopa stojącego na 
polu z pługiem, który mówi, że żywi wszystkich, a ma najgo-
rzej i najtrudniej. Potem biznesmen się skarży, że robotnicy nie 
chcą pracować, robotnik zaś uskarża się na urzędnika, urzędnik 
na kogoś tam… Był taki wierszyk Juliana Tuwima „Wszyscy dla 
wszystkich”.

Murarz domy buduje, / Krawiec szyje ubrania, / Ale 
gdzieżby co uszył, / Gdyby nie miał mieszkania?
U Tuwima wszyscy są solidarni i się kochają, a u mnie każdy 
ma jakieś pretensje. Na koniec swej opowieści powróciłem do 

Pokazać świat, jaki jest, to trochę mało. 
Interpretować go na swój sposób – to dla mnie  
o wiele ciekawsze

Taka historia,  
reż. Paweł Łoziński

Miejsce urodzenia,  
reż. Paweł Łoziński

Sławomir Mrożek 
przedstawia,  

reż. Paweł Łoziński
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metoda dramy, inni poczuli ulgę, że jednak nie jestem takim 
nieetycznym reżyserem, który wszedł z kamerą tam, gdzie nie 
wolno. 

W wielu swoich filmach opowiadasz o konkretnych 
ludziach, to jednostkowe historie, jednak gdy je oglą-
damy, natychmiast się uniwersalizują i robią się ponad-
czasowe, poczynając od Miejsca urodzenia poprzez Taką 
historię, Siostry, Panią z Ukrainy, Chemię po Film balko-
nowy. 
To stara szkoła myślenia o dokumencie, opowiadasz histo-
rię pojedynczego człowieka po to, żeby się uniwersalizowała, 
uogólniała, żeby było tych warstw kilka. W pierwszej war-
stwie to opowieść o pani z Ukrainy, w następnej – także o wielu 
innych paniach, a może w ogóle o tęsknocie…

Wielu dokumentalistów zapisuje konkretne wydarzenia, 
tworzy notacje szybko zmieniającej się rzeczywistości.
To mnie nigdy specjalnie nie interesowało. Staram się, żeby ter-
min przydatności do spożycia filmu był dłuższy. Jak się robi 
film o sprawach bieżących, to za dwa, trzy lata może się okazać 

WYWIAD NUMERU

„nieoglądalny”. Dotyczy tylko tego momentu, który przestał być 
ważny, przykryło go już dawno co innego. Próbuję robić filmy, 
które będą „oglądalne” za 10 czy 20 lat. 

I nie będą filmami archiwalnymi.
No właśnie, nie będą tylko archiwalnym zapisem, a zanoto-
waniem pewnej myśli, która tkwiła w reżyserze starającym się 
ją przekazać dzięki opowiadanej historii. To jest właśnie to, 
co dostałem z polskiej szkoły dokumentu, od ojca, Kieślow-
skiego czy innych świetnych filmowców. To wszystko musi 
być po coś. Przywołam słynne trzy pytania Kazimierza Kara-
basza: „Co chcę pokazać?”, „Jak chcę to zrobić?” i „W imię 
czego, czyli po co?”. To trzecie pytanie jest dla mnie najważ-
niejsze. Muszę wiedzieć, dokąd idę. Pokazać, że świat taki jest, 
to trochę mało. Interpretować go na swój sposób, to dla mnie 
o wiele ciekawsze. 

W autorskim dokumencie oglądamy opowieść, ale 
dostrzegamy też „opowiadacza”, jego charakterystyczny 
sposób filmowego pisma.
Jego widzenie świata.

W swoich filmach często obracasz się w kręgu bliskich 
ci ludzi. Pokazujesz ludzi z jednej kamienicy, panią 
z Ukrainy, która mieszkała tuż za ścianą, ludzi, którzy 
przechodzą pod twoim balkonem. Nie wypuszczasz się 
z kamerą w nieznane, wolisz penetrować swoje okolice?
I tak, i nie. Choćby debiutanckie Miejsce urodzenia to była 
podróż w przeszłość i w nieznane, na polską wieś; film 
 Sławomir Mrożek przedstawia kręciłem w Meksyku; Che-
mia jest opowieścią szpitalną. Czuję się lepiej, kiedy robię 
film o świecie, który znam, chociaż zdarzało mi się robić 
reportaże z Jackiem Hugo-Baderem w Ukrainie. To też mnie 
korciło, zobaczyć obcy świat, ale tam nie potrafię pójść 
 głębiej. To zawsze jak wycieczka z przewodnikiem, a ja lubię 
sam. Wolę sytuacje, kiedy znam dobrze język moich postaci, 
lubię, gdy czuję niuanse tego języka. Ten tu kawałek świata 
trochę znam i czuję się na siłach o nim opowiadać. Kie-
ślowski mówił, że jak ktoś w Polsce przeklnie „kurwa”, to on 
rozumie intencje tego przekleństwa, jakie ono jest w brzmie-
niu i intonacji, jaka ta „kurwa” jest, czy przerywnikowa, czy 
trochę wyzywająca, czy mocno obraźliwa. A za granicą już 
nie czuł. 

Wspomniałeś o kilku filmach, które zrobiłeś trochę dalej, 
m.in. Sławomir Mrożek przedstawia, ale ten obraz – jak 
przyznałeś już w samym tytule – to sam Mrożek ci wyreży-
serował.
Jemu się tak wydawało. Byłem bardzo smętny po wstępnej roz-
mowie, w której postawił mi warunki: „Mrożek w szkole – nie 
dostanie pan tego, Mrożek w dzieciństwie – nie ma mowy”. Jak 
skończyliśmy tę scenę, on widział, że jestem niezadowolony, tak 
na mnie spojrzał i mówi: „Panie Pawle, pan się nie martwi, prze-
cież pan to sobie użyje w filmie, na początku”. Oczywiście, że tak. 

Wróćmy do twoich początków jako dokumentalisty. 
Miejsce urodzenia to moim zdaniem jeden z najlepszych 
debiutów w dziejach polskiego kina. Jego bohaterem jest 
Henryk Grynberg, polski pisarz od ćwierćwiecza miesz-
kający w Stanach Zjednoczonych, który po latach powraca 
w rodzinne strony. Radoszyna – w tej miejscowości i jej 
okolicach mieszkał przed wojną razem z bratem oraz 
rodzicami, ukrywał się w czasie okupacji. Uratowali się 
tylko on i matka, ojca zabił – jak dowiaduje się właści-
wie podczas realizacji tego filmu – polski chłop, któremu 
oddał na przechowanie dwie swoje krowy, a półtorarocz-
nego braciszka – wydanego przez sąsiadów – Niemcy na 
terenie pobliskiego Jadowa. To swoisty forszpan głośnych 
później fabuł Władysława Pasikowskiego, Pawła Pawli-
kowskiego, Wojciecha Smarzowskiego – Pokłosia, Idy, 
Wesela.
No tak, gdzieś udało mi się otworzyć ten temat, dzisiaj znów 
zakazany. Ne wiem, czy teraz dostałbym publiczne pieniądze na 
realizację tego filmu.

Na Krakowskim Festiwalu Filmowym, gdzie Miejsce uro-
dzenia miało swoją premierę, twój dokument wywołał 
szok, kontrowersję i skandal. Był głównym faworytem 
publiczności, także jurorzy przyznali, że był najlepszy 
w konkursowym zestawie, ale żadnej nagrody nie dostał.
Może wynikało to ze strachu, a może z niewiary w to, że poka-
zana przeze mnie historia jest prawdziwa, że coś takiego było 
kiedyś możliwe. Ta prawda mogła szokować, tak jak nas dziś 
szokują – choć już nie dziwią – egzekucje w Buczy, mordo-
wane ukraińskie dzieci. Chyba jako społeczeństwo i publicz-
ność nie byliśmy jeszcze gotowi zmierzyć się z tym tematem. Po 
kolejnych filmach, po Sąsiadach Agnieszki Arnold, po fabu-
łach Pasikowskiego, Pawlikowskiego, Smarzowskiego, jest już 
trochę inaczej. Moje Miejsce urodzenia to była sprawa jed-
nostkowa, osobista historia Henryka Grynberga, który wraca 
i tropi sprawców śmierci swego ojca i brata. Ale potem się oka-
zało, że tych żydowskich miejsc urodzenia w Polsce jest dużo, 
a także, jaka jest skala polskiego współsprawstwa w mordowa-
niu Żydów, do którego oficjalnie nikt się nie chce przyznać. Nie 
rozumiem dlaczego, przecież stanięcie w prawdzie może przy-
nieść oczyszczenie, a wypieranie ewidentnych faktów histo-
rycznych sprawia, że jesteśmy w tym bólu, w tym niepogodze-
niu sami ze sobą, my Polacy, cały czas zamknięci. Widziałem 
na własne oczy, jaką ulgę czuli świadkowie wydarzeń, opowia-
dając w moim filmie Grynbergowi o tragicznej historii jego 
rodziny. Jestem wdzięczny Wojtkowi Smarzowskiemu za Wesele 
z literą lamed w tytule (zapis tytułu z tą hebrajską literą użyty 
był na plakatach i materiałach promujących film – przyp. red.), 

Film balkonowy,  
reż. Paweł Łoziński
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a zwłaszcza za część historyczno-retrospektywną. Zobaczyli-
śmy Polaków, którzy gromadzą Żydów na placu, gnają ich do 
stodoły, podkładają ogień, stodoła płonie, Żydzi giną. Tego nie 
da się już „odzobaczyć”. Po tym filmie już tej zbrodni nie można 
zaprzeczyć. Po Miejscu urodzenia można było powiedzieć – jed-
nostkowa historia, zdarzyło się, jeden Żyd. A potem okazało się, 
że to początek, fragment większej strasznej całości…

W 2000 roku ukazała się głośna książka Jana Tomasza 
Grossa „Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego mia-
steczka”.
My kręciliśmy w 1991, premiera była rok później, a więc niemal 
dekadę przed publicznym ujawnieniem przez Grossa zbrodni 
w Jedwabnem.

Potem, w 2010 roku, zrobiłeś swoiste post scriptum 
do Miejsca urodzenia, kilkuminutowy, choć niezwy-
kle ważny film. W Inwentaryzacji tropisz kolejne groby 
żydowskie. 
Na tym warszawskim cmentarzu pochowane są zresztą szczątki 
Abrama Grynberga, ojca Henryka. Syn mógł dzięki naszemu 
filmowi pożegnać ojca, złożyć jego kości do grobu. W Inwen-
taryzacji chciałem odcyfrować jedną inskrypcję nagrobną, 
jedno nazwisko, na chwileczkę przywrócić jakiegoś człowieka 
do życia. To właściwie o tym jest film. No i to ostatnie metafo-
ryczne ujęcie z góry, jak się tego jednego człowieka pomnoży 
przez liczbę pozostałych grobów, które są jeszcze do odszyfro-
wania… Ocean niepamięci. 

Miejsce urodzenia utrzymałeś w formule dokumentu śled-
czego, potem już takich filmów nie robiłeś. 
Rzeczywiście ten dokument ma strukturę thrillera, właściwie 
fabularną. Udało się jego dramaturgię tak przeprowadzić, dzięki 
temu, że zrobiłem wcześniej solidną dokumentację. Wiedzia-
łem, kto, gdzie i co ma do powiedzenia, zanim przyjechał bohater 
filmu. Potem chodziło o to, żeby wysłuchać świadków, odkopać 
szczątki ojca, dowiedzieć się, kto go zabił. Ale może na taki temat 
trafia się raz w życiu? Jako polski Żyd pomyślałem, że chciałbym 
przeciwstawić się oficjalnej wersji propagandowej z czasów jesz-
cze komunistycznych, która głosiła, że wszyscy Polacy Żydom 
pomagali, a zabijali tylko Niemcy. Wiedziałem, choćby z litera-
tury, że tak pięknie nie było, więc jak komuna upadła – a razem 
z nią cenzura – pomyślałem, że czas pokazać prawdę. 

W 2014 roku dostałeś za Werkę, przejmującą opo-
wieść o kobiecie – która próbując naprawić błędy prze-
szłości, postanawia zaopiekować się niepełnosprawną 
dziewczynką – Nagrodę „Cierpliwe oko” im. Kazimie-

rza Karabasza na łódzkim Festiwalu Mediów Człowiek 
w Zagrożeniu. W uzasadnieniu jury czytamy: „za cierpli-
wość i empatię”. Te słowa często padają przy okazji twoich 
filmów.
W życiu jestem mało cierpliwy, wydaje mi się, że raczej mnie roz-
nosi, ale jak już na tym balkonie stanąłem, to stałem dwa i pół roku. 
To nie jest cierpliwość ornitologa, który czeka wiele dni, aż mu 
ptaszek przyleci, tylko cierpliwość człowieka, który wie, że codzien-
nie dostanie nagrodę za to stanie, bo ja dzień w dzień dostawałem 
rozmowę, dialog z ludźmi, ich historie. I to mnie tam trzymało.

Ty się nie czaisz, jak kiedyś Włodzimierz Puchalski na 
zwierzątka w swych bezkrwawych łowach, tylko prowoku-
jesz rzeczywistość, zaczepiasz ludzi.
Tak, prowokuję. Nie ma co liczyć, że ktoś sam przyjdzie 
i opowie, muszę sam w tej rzece życia – że tak metaforycznie 
się wyrażę – zanurzyć wędkę i czekać, aż się rybka złapie, 
a właściwie nie tylko czekać, a jeszcze dobrego robaczka na 
ten haczyk założyć. Więc zaczepiałem czasem grubo: „Stop! 
Proszę mi opowiedzieć o sensie pani życia”. Tak niespodziewa-
nie na środku ulicy. Ludzie sobie pewnie myśleli, co to za świr, 
a z drugiej strony – te pytania ciekawe, prowokacyjne, przyku-
wały ich uwagę. Nie sonda uliczna, pytania z kartki, nie socjo-
logiczny wywiad typu: „Proszę się przedstawić”, tylko od razu 
z grubej rury.

A miałeś takie sytuacje, że ktoś sam przychodził, bez two-
jej zachęty, by pogadać? Bo się dowiedział, że stoi taki 
dziwny facet z kamerą na balkonie i wysłuchuje. Nie jest 
księdzem ani psychologiem, nie rozgrzesza ani nie dora-
dza, ale słucha.
Tak, miałem, miałem. Ci, co słyszeli, że można tu się wypowie-
dzieć, przychodzili. Nie zawsze były to te najciekawsze historie, 
ale taka metoda uruchomiła ludzi. Raz zapytałem pewnego pana, 
co jadł na śniadanie, i potem jak rano przechodził pod moim bal-
konem, mówił: „Dzisiaj dwa jajka i bułeczka”, a następnego dnia: 
„Dzisiaj jeszcze nie jadłem, dopiero idę do sklepu”.

Kiedyś mieliście pomysł z ojcem, żeby ustawić takie fil-
mowe konfesjonały, w których ludzie mogliby się do woli 
wygadać.
Nazwaliśmy ten projekt Kinematograf. Ten mój balkonowy 
pomysł trochę się z tego wziął. Wydawało nam się wtedy, że 
człowiek wejdzie do takiej budki, w której będzie kamera, usią-
dzie sobie wygodnie, naciśnie guzik i powie coś interesującego 
do kamery. Z różnych powodów tamten projekt nam nie wypa-
lił, ale myślę, że moglibyśmy wtedy mieć duży problem, żeby 
uzyskać takie monologi. Do rozmowy jednak przydaje się drugi 

człowiek. Tak jak teraz rozmawiamy, gdybym gadał do obrazu, 
sam do siebie, tobym tego wszystkiego przecież nie powiedział. 

Nawet jeśli wypowiadamy się do telewizyjnej kamery, to 
intuicyjnie patrzymy na redaktora stojącego obok opera-
tora, czy do kogoś, kto słucha czy może usłyszeć.
Słucha, przytakuje, reaguje.

Czy dla ciebie najważniejsze w dokumencie jest słuchanie?
Tak, przy zbieraniu materiałów na pewno tak.

Przepytywani przez ciebie ludzie fantastycznie się przed 
twoją kamerą odkrywali. Co więcej, wydaje mi się, że 
udało ci się zbudować jakąś więź między nimi, polubili 
siebie nawzajem.
Ale i polubili siebie na ekranie.

Robisz filmy o bliskich ci ludziach, z twojej kamienicy, 
twojego podwórka, przechodniach, którzy przechodzą 
pod twoim balkonem. Kiedyś próbowałeś kamerą jesz-
cze bardziej się zbliżyć. Filmowe zbliżenie z ojcem nie do 
końca się udało, miał powstać jeden wspólny film drogi, 
powstały dwa oddzielne, tata zrealizował Ojca i syna 
w podróży, ty – Ojca i syna.
Myślę, że byliśmy wtedy zbyt naiwni, że sobie sami taką fil-
mową terapię zrobimy, że nikogo nie potrzebujemy do pomocy.

A gdybyście ze sobą w tę filmową podróż zabrali prof. 
Bogdana de Barbaro, może wtedy by powstał jeden film?
Chyba by się na taką mobilną terapię nie dał namówić. (śmiech) 
Powiedziałby: „Zapraszam do mojego gabinetu”. Powstały z tej 
podróży dwa filmy, dwa różne punkty widzenia na nasze życia. 

Oba się ogląda z zainteresowaniem, ale cały czas się myśli, 
czemu jednak nie powstał ten jeden?
Widać nie mógł. Dobrym pomysłem ojca było, by każdy z nas był 
bohaterem filmu. Ja najpierw chciałem ukryć się za kamerą i zrobić 
film tylko o nim. Myślę, że naszym błędem było to, że nie przewi-
dzieliśmy, jaki będzie ciąg dalszy tego eksperymentu. Wierzyliśmy, 
że się dogadamy, choć to było – jak się teraz patrzy z perspektywy 
10 lat – oczywiste, że się nie mogło udać. Dlatego każdy zrobił swój 
film, choć one, prawdę mówiąc, są do siebie dość podobne. Trochę 
na zasadzie: znajdź siedem szczegółów – kiedyś były w gazetach 
takie rysunki – którymi różnią się te dwa filmy.

Jednak to ważne dla was szczegóły, skoro nie dogadaliście 
się co do ich zniwelowania. 
Było to spotkanie na poziomie rodzinnym i zawodowym. Oba 
iskrzące konfliktami, w których jeden, ten osobisty, przenosi się 
na ten zawodowy. Pytanie tylko, czy kogoś oprócz nas te szcze-
góły po latach obchodzą? Powinniśmy może oddać wtedy cały 
materiał dwóm różnym montażystom – ja Dorocie Wardęsz-
kiewicz, ojciec Przemkowi Chruścielewskiemu – i spotkać się 
dopiero na premierowej projekcji obu wersji. 

To trochę jak w Rashōmonie Akiry Kurosawy, różne 
punkty widzenia. Syn inaczej patrzy na ojca, ojciec inaczej 
na syna. Wymyśliliście sobie film niemożliwy do zrealizo-
wania. Nie jesteście tacy sami.

Na szczęście. Nie mogłem zgodzić się na wersję ojca, w któ-
rej chciał mnie w moim przekonaniu zakneblować. On pewnie 
myślał tak samo o mojej propozycji. Skoro ustaliliśmy, że mamy 
się tak minoderyjnie wystawić na ogląd innych ludzi, to powin-
niśmy dać z siebie trzewia i wszystko, co wewnętrznie praw-
dziwe. Jeśli już, to bebeszmy się tak, jak robimy to z naszymi 
bohaterami. Bądźmy na równych prawach z nimi. Kosztowne to 
się okazało. Potem przez jakiś czas z ojcem nie gadaliśmy, dzisiaj 
już jest na szczęście OK. 

Bolesne doświadczenie.
Każdy film jest dla mnie jakąś drogą. Chemia była przy okazji 
nowotworu mojej mamy, Ojciec i syn przy okazji „odpępowia-
nia się”. Każdy film jakoś mi idzie z życia. Siedzę sobie na balko-
nie i rozmyślam, o czym by tu zrobić kolejny? Kompletnie nie 
wiem, gapię się na ludzi, ciekawi są, więc stawiam tam kamerę…

I powstaje Film balkonowy. Jakie to proste. Kiedyś, tuż po 
debiucie, Kieślowski podrzucił ci pomysł na film. 100 lat 
w kinie – poświęcony w całości rodzimej kinematografii – 
oparłeś na wypowiedziach kinomanów, którzy opowiadają 
o ulubionych tytułach, podziwianych aktorach, a przede 
wszystkim o tym, jak filmy wpływały na ich życie. A jak 
kino zmieniło twoje życie?
Kieślowski miał wiarę w to, że kino może zmienić czyjeś 
życie. Nie wiem, czy jakiś film zmienił moje, ale mam takie 
ważne sceny, które co jakiś czas odgrywają się w mojej gło-
wie, np. scena z Przypadku Kieślowskiego, gdy Witek Dłu-
gosz, grany przez Bogusława Lindę, słyszy od ojca leżącego 
w szpitalu:

„Nic nie musisz…”. To także moja ulubiona, kto wie, czy 
nie najważniejsza życiowo scena.
Tak. „Witek, nic nie musisz”. Teraz moje dzieci są w tym wieku 
właśnie, że wyruszają w świat, jedna córka ma 25, druga 28 lat. 
I tak sobie myślę, gdybym potrafił to powiedzieć: „Pamiętajcie, 
nic nie musicie, nie mam wobec was żadnych oczekiwań, jesteście 
wolnymi ludźmi, nie patrzcie na mnie, idźcie swoimi drogami”.

To piękne, ale i ogromnie trudne. A wiesz, że ja przed 40 
laty, z okazji retrospektywy filmów twojego ojca oraz Woj-
ciecha Wiszniewskiego na Krakowskim Festiwalu Filmo-
wym, napisałem w „Gazecie Festiwalowej” tekst zatytuło-
wany „Iść własną drogą”. 
To jest to, co sobie wywalczyłem w mojej relacji z ojcem, że 
niczego nie powinienem, nie muszę. Jak ten Kieślowski umiał 
wyczuć to, co najistotniejsze – jeden krótki dialog, który na 
zawsze zostaje w nas.

Gdy się ogląda twój Film balkonowy, też się o Kieślowskim 
myśli.
O tak, pożyczyłem od niego dwa pytania: „Kim jesteś?”  
i „Co byś chciał?”.

W finale Gadających głów na pytanie reżysera: „Czego 
by pani chciała?”, stuletnia kobieta odpowiada natych-
miast: „Chciałabym dłużej żyć. Dłużej żyć”.
Mój film kończy się podobnie. Pani na wózeczku mówi: „Życie 
jest sensem”, czyli dobry jest każdy kolejny dzień.

Muszę w tej metaforycznej rzece życia  
zanurzyć wędkę z dobrą przynętą i czekać,  
aż się rybka złapie
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FESTIWALE 
W KRAKOWIE 
I KOSZALINIE

Maj i czerwiec to ważne miesiące w festiwalowej 
aktywności Stowarzyszenia Filmowców Polskich. SFP jest 
współorganizatorem Krakowskiego Festiwalu Filmowego  
(62. edycja odbędzie się w dniach 29 maja – 5 czerwca /  

online 3-12 czerwca) oraz Koszalińskiego Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi i Film” (41. edycja odbędzie się w dniach  

6-11 czerwca). Zapraszamy do Krakowa i Koszalina!
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Festiwal zainauguruje premierowy 
pokaz Syndromu Hamleta, Elwiry 
Niewiery i Piotra Rosołowskie-
go (Efekt domina, Książę i dybuk). 

To opowieść o naznaczonym przez wojnę 
młodym pokoleniu Ukraińców. Niektórzy 
przepracowują traumy po powrocie z wojny 
w Donbasie, inni mierzą się z pytaniami, 
o co tak naprawdę toczy się ukraińska walka 
i jak powinien zmienić się ich kraj. Razem 
przygotowują inscenizację Szekspira. Życie, 
teatr i kino stają się jednym, a widzowie są 
świadkami emocjonującej psychodramy. 
Zdjęcia zostały ukończone jeszcze przed 
inwazją. Film weźmie udział w polskim 
i w międzynarodowym konkursie.

„Nie mogliśmy podjąć innej decyzji. 
Otwieramy festiwal filmem, który nie opo-
wiada wprost o strasznych wydarzeniach 
w Ukrainie, bo dopiero co został skończony, 
ale dramatycznie i dojmująco uderza w nas 
obrazem pokolenia, dla którego hamletow-

skie rozterki nie są szkolną analizą tekstu” – 
stwierdza dyrektor festiwalu Krzysztof Gie-
rat. „Inauguracja festiwalu tym filmem to 
jednoznaczny sygnał, że od pierwszych fe-
stiwalowych chwil zamierzamy podkreślić 
naszą solidarność z narodem ukraińskim 
wobec rosyjskiego agresora” – dodaje.

UKRAINA W KRAKOWIE
Ukrainy w Krakowie będzie więcej i to na 
różnych płaszczyznach. W sali kina Kijów 
rozgości się Docudays UA Międzynaro-
dowy Festiwal Filmów Dokumentalnych 
o Prawach Człowieka, z którym Kraków 
współpracuje od lat. „Festiwal miał się od-
być w marcu” – tłumaczy dyrektorka biura 
programowego festiwalu Barbara Orlicz-
-Szczypuła. – „Kiedy jasne stało się, że to 
niemożliwe, od razu zaproponowaliśmy 
naszym przyjaciołom przeniesienie kon-
kursu do Krakowa. Na pomysł przystali 
zarówno organizatorzy festiwalu, jak i pro-

Krzysztof Gierat
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ducenci zakwalifikowanych filmów. Mamy 
nadzieję, że obecność ta pozwoli Docudays 
na zachowanie ciągłości programowej i mi-
sji promocji kina ukraińskiego poza grani-
cami kraju. Spodziewamy się wielu ukra-
ińskich gości”. Wydarzenie otworzy doku-
ment Tarasa Tomenko Hałdy – o dzieciach 
pozbawionych dzieciństwa, dorastających 
w cieniu wojny i wśród huku ostrzału, nadal 
jednak mających swoje marzenia. 

OBLICZA ROSYJSKIEGO 
IMPERIALIZMU
Obecne na festiwalu filmy pozwolą umie-
ścić rosyjską agresję w kontekstach: hi-
storycznym, politycznym i społecznym. 
„W programie nie znalazły się filmy z Ro-
sji, ale ona sama – owszem – tak, w ujęciu 
przypominającym, jak wcześniej kraj ten 
zachowywał się w stosunku do swoich sąsia-
dów i obywateli, jak wpływał na region i jak 
poszczególne kraje walczyły o swoją nieza-

leżność od Moskwy” – komentuje Krzysz-
tof Gierat. W tej grupie wymienić można 
m.in. monumentalny dokument Siergieja 
Łoźnicy Mr. Landsbergis o liderze litewskie-
go ruchu niepodległościowego Vytautasie 
Landsbergisie (bohater spodziewany jest 
w Krakowie). „To niezwykły film, zrealizo-
wany w charakterystycznym dla Łoźnicy 
stylu. Nikt inny nie posiada umiejętności 
takiego przenoszenia nas w czasie. Staje-
my tu nie z boku, a w środku wydarzeń. 
Pierwsza godzina to drobiazgowe odtwo-
rzenie sytuacji parlamentarnych na Litwie 
i w Rosji. Potem dramaturgia rośnie. Robi 
się coraz groźniej. Rosjanie interweniują… 
Wszystko to, z obecnego punktu widzenia, 
z dystansem i nutą ironii, komentuje głów-
ny bohater” – przybliża dyrektor Gierat. 

Mechanizmy działania ZSRR obnaża też 
Rekonstrukcja inwazji Jana Šikla. Autor po-
kazuje nieznane wcześniej archiwalia z ulic 
Czechosłowacji w czasie inwazji w 1968 

roku. Z kolei Krucha pamięć Igora Ivanko 
to zapis pracy i życia w ZSRR, odtworzony 
dzięki kliszom ukraińskiego filmowca Leoni-
da Burłaki. „Sowietyzm i jego reperkusje są 
w tych filmach mocno obecne” – przyzna-
je Krzysztof Gierat. Polska pod radzieckim 
butem obecna jest w dokumentach Fina 
Jarmo Jääskeläinena, zmarłego w styczniu 
tegorocznego laureata Smoka Smoków. Do 
Krakowa przyjadą jego żona i córka. 

NIEPOKOJE W RÓŻNYCH 
ZAKĄTKACH 
Kraków – jak od lat – stanie się oknem na 
świat. Roztaczający się zeń widok może 
jednak niepokoić. „Widzę zawsze wyraź-
ne związki między filmami z różnych za-
kątków globu. Żyjemy wiele kilometrów 
od siebie, a jednak zmagamy się z podob-
nymi wyzwaniami. Wiele krajów dryfuje 
w stronę radykalizmów, często prawico-
wych: Francja, Bułgaria, Słowacja” – zauwa-
ża Krzysztof Gierat. „Nie zawsze polityka, 
czy sprawy społeczne są głównym tema-
tem filmów, które pokazujemy, ale widać je 
w tle, jak np. w czesko-słowackim obrazie 
Na pełnym gazie Miro Remo. Bohater wiele 
rzeczy w życiu przegrał, ale ciągle dąży do 
realizacji marzeń, jednocześnie dość łatwo 
ulega populistycznym ciągotom. Podobnie 
w bułgarskim Nie chcemy ciebie w naszym 
mieście Nikolaya Stefanova o trzech miesz-
kańcach Pernika, uchodzącego za matecznik 
radykalnej subkultury kibolskiej w Bułgarii. 
Niepokój, wrogość, ksenofobia odczuwalne 
są też we Wszystko, co żyje Shaunaka Sena 
o dwóch braciach, którzy prowadzą klinikę 
dla rannych ptaków, choć może sami potrze-
bują pomocy. Ekologia i polityka splatają 
się w tej opowieści z głęboko rozumianym 
humanizmem” – kontynuuje dyrektor. „Wi-
dać w tych wszystkich dokumentach, że coś 
złego dzieje się w świecie” – podsumowuje. 

CO SŁYCHAĆ W POLSKIM 
KINIE?
A jak jest w Polsce? Obowiązkowo na fe-
stiwalu dużo dziać się będzie w przestrzeni 
dla naszych filmów. „Polskie produkcje są 
dla nas niezmiernie ważne. Cieszymy się, że 
w Krakowie zaczynają swoje międzynarodo-
we kariery” – mówi Barbara Orlicz-Szczypu-
ła. Wygrana w konkursach otwiera drogę do 
Oscara, Europejskiej Nagrody Filmowej, a dla 
zgłoszeń brytyjskich, również do BAFTA. 

Z zagranicznymi produkcjami rywalizo-
wać o nagrody będą pełnometrażowe doku-
menty: wspomniany już Syndrom Hamleta, 
Boylesque Bogny Kowalczyk, 30 lat wymó-

Syndrom Hamleta,  
reż. Elwira Niewiera, 

Piotr Rosołowski
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W niedzielę 29 maja rozpocznie się 62. edycja 
Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Co tym razem  
czeka nas w przebogatym programie tego wydarzenia?

62. KFF: niepokoje bliskiego 
i dalekiego świata

Dagmara Romanowska
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wek Armanda Urbaniaka, Zbigniew Seifert. 
Przerwana podróż Roberta Kaczmarka, 
a także krótkie: fabuły – Victoria Karoliny 
Porcari (prod. Studio Munka-SFP – przyp. 
red.) i Obecność obowiązkowa Adama Ziaj-
skiego, animacje – Twierdza Sławka Za-
lewskiego, Figury niemożliwe i inne histo-
rie I Marty Pajek oraz A Brief History of Us 
Etgara Kereta, a także dokument – Moody 
Karoliny Karwan i Tomasza Rattera (prod. 
Studio Munka-SFP – przyp. red.).

W Konkursie Polskim w szranki stanie 39 
tytułów. „Zakres tematyczny jest olbrzymi, 
a młodzi twórcy mierzą się w blokach po-
kazowych ze swoimi mistrzami” – zauważa 
Krzysztof Gierat. „Niedawno dyskutowali-
śmy o tym, dlaczego tak rzadko filmowcy 
spoglądają na naszą rodzimą rzeczywistość. 
Wydaje się, że ten trend się odwrócił i pro-
blematyka ta przewija się zarówno w doku-
mencie, jak i fabule” – dodaje i wymienia 
kilka przykładów. 

Artur Wierzbicki w Deptaku obserwuje 
życie stołecznego placu Zamkowego: reje-
struje zmieniające się pory roku, stroje i na-
stroje ulicy, narodowe zwycięstwa i osobi-
ste dramaty, jakby od niechcenia pokazuje, 
czym Warszawa i Polska żyły przez ostatnie 
dwa lata. W fabule Obecność obowiązkowa 
Adam Ziajski przewrotnie mówi o Polsce 
czasu pandemii oraz podziałów. Bracia Mi-
chał i Maciej Edelmanowie w filmie Per-
formance śledzą pewną prowokację wy-
mierzoną w brutalność policji. Bartłomiej 
Żmuda w Bogu i wojownikach lunaparków 
zastanawia się nad naszą religijnością i ate-
izmem, konfrontując te postawy w dysku-
sji ojca i syna. Podzielona niczym Polska 
przed wyborami mikrospołeczność pogrą-

zagranicznych producentów, dystrybutorów, 
agentów sprzedaży, reprezentantów telewizji. 

Nie zabraknie też przestrzeni dla dys-
kusji, w tym w ramach wydarzenia Fokus 
na…, które każdego roku przybliża wybra-
ną kinematografię: jej filmy oraz możliwości 
podjęcia współpracy koprodukcyjnej z nią. 
W tym roku bohaterem Fokusu będą Cze-
chy, a dodatkową atrakcją okażą się zapew-
ne prezentacje animacji, na których wycho-
wało się kilka pokoleń Czechów, Słowaków 
i Polaków, czyli pokazy Sąsiadów, Makowej 
panienki czy Bajek z mchu i paproci. 

Nowym wydarzeniem na festiwalu bę-
dzie cykl KFF Talks. „Zapraszamy do udzia-
łu w trzech debatach: o pamięci, szczęściu 
i wolności, w których udział wezmą eksper-
ci spoza branży, m.in. prof. Bogdan de Bar-
baro, Adam Michnik, Vytautas Landsbergis 
i prof. Krzysztof Meissner. Pretekstem będą 
tematy wynikające po części z samych fil-
mów, po części z otaczającej nas rzeczywi-
stości” – pomysł przedstawia Barbara Or-
licz-Szczypuła. 

Tematów do rozmowy będzie na pew-
no dużo, dużo więcej, jak i przestrzeni dla 
niej, bowiem w tym roku Kraków powraca 
do przedpandemicznej formuły. Najpierw 
seanse odbywać się będą w kinach (od 29 
maja do 5 czerwca), dopiero potem w sie-
ci (3-12 czerwca). Znowu to kina staną się 
centrum życia festiwalowego i ważne bę-
dzie celebrowanie filmów na wielkim ekra-
nie. A potem te niekończące się spotkania 
w foyer krakowskich kin, na krakowskich 
skwerach i w knajpach. Krzysztof Gierat 
przypomina: „Zaczynamy zaraz po Cannes.  
Będę mógł znowu powiedzieć: wczoraj 
 Cannes, dzisiaj Kraków!”. 

ża się w konflikcie również w filmie Dom 
wielopokoleniowy Piotra Szczepańskiego. 

Bogaty będzie program Panoramy Pol-
skiego Dokumentu. Krzysztof Gierat zwra-
ca uwagę m.in. na premierowy pokaz filmu 
Janusza Majewskiego Jazz Outsider o spo-
tkaniu starych jazzmanów. „Przepiękny, 
uroczy film, który przeniesie nas trochę 
w stare czasy. Mam nadzieję, że przynaj-
mniej niektórzy z bohaterów będą nam to-
warzyszyć w pokazie” – zachęca dyrektor.  

Muzyczne tropy pojawią się również 
w Duszy zaklętej w fortepianie Judyty Fi-
biger z muzyką Jana A.P. Kaczmarka, histo-
rii kaliskiej Fabryki Fortepianów i Pianin 
Arnold Fibiger. Królestwem muzyki będzie 
Międzynarodowy Konkurs Dokumentów 
Muzycznych (DocFilmMusic) z 11 tytułami 
(w tym dwa z Polski). Nuty zawsze będą tu 
punktem wyjścia do refleksji o człowieku, 
pasji, kraju i miłości. 

Ponadto organizatorzy zapraszają wi-
dzów na miniretrospektywę filmów Jerze-
go Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego. 
W programie znalazły się m.in. Dwa obli-
cza Boga, Pocztówki z Zakopanego oraz – 
obowiązkowo – Uwaga, chuligani!

BRANŻA I NIE TYLKO
Ważną odnogą Krakowskiego Festiwalu Fil-
mowego będzie KFF Industry. „W ramach 
wydarzeń skierowanych do profesjonali-
stów planujemy wiele spotkań, prezentacji 
i pitchingów” – wymienia Barbara Orlicz-
-Szczypuła. „Na Berlinale branża nie mogła 
spotkać się bezpośrednio. My jesteśmy jed-
nym z pierwszych festiwali, które znowu na 
to pozwalają” – przypomina Krzysztof Gie-
rat. Polskie filmy zostaną poddane ocenie Fo
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LABORATORIUM NR 2
reż. Edris Abdi, Aware Omer

Ten film zabierze cię na drugą stronę

29.05 —12.06.2022 
krakowfilmfestival.pl
kino + online

Organizator: Współorganizator:

Projekt 
współfinansowany 
przez Unię Europejską 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:

Dusza zaklęta  
w fortepianie,  
reż. Judyta  
Fibiger
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Rada Programowa Kra-
kowskiej Fundacji Fil-
mowej – organizatora 
Krakowskiego Festi-

walu Filmowego – zdecydowała 
o tej nagrodzie na posiedzeniu 
w dniu 2 grudnia zeszłego roku. 
Niestety, Jarmo Jääskeläinen nie 
doczekał jej wręczenia, 2 stycznia 
2022 roku zmarł w Helsinkach, 
w wieku 84 lat.

Z polskiego punktu widzenia 
niezwykłość twórczości Jääskeläi-
nena – filmowca dokumentalisty: 
reżysera, scenarzysty i producen-
ta – polegała m.in. na tym, że 
była częstokroć odważniejsza od 
naszej. Jääskeläinen mógł sobie 
na tę większą odwagę pozwolić, 
gdyż praktycznie w całym okresie 
pobytu w Polsce, czyli od połowy 
lat 60. do końca 80. XX wieku, 
był korespondentem fińskiego 
radia i telewizji YLE. Realizował 
reportaże przeznaczone głównie 
dla widzów w swoim kraju. Jego 
filmy dokumentalne były rozpo-
wszechniane w Europie i poza 
nią, ale nie w Polsce (ze wzglę-
dów cenzuralnych). 

W  Cenie sukcesu  (1976) 
Jääskeläinen ukazał napiętą sy-
tuację polityczną po ogłoszeniu 
w czerwcu 1976 podwyżki cen, 
zaś w Śmierci studenta (1977) dociekał 
przyczyn zgonu Stanisława Pyjasa. „Pol-
scy dokumentaliści nie mogli wtedy na-
wet myśleć o podejmowaniu takich tema-
tów” – powiedział Marek Drążewski, prze-
wodniczący Sekcji Filmu Dokumentalnego 

Stowarzyszenia Filmowców Polskich [cyt. 
za wspomnieniem pośmiertnym o Jarmo 
Jääskeläinenie, zamieszczonym w Serwisie 
Internetowym SFP]. W rok po zamordowa-
niu przez Służbę Bezpieczeństwa księdza 
Jerzego Popiełuszki, gdy polskie media po-

ruszały tę sprawę pod cenzor-
skim nadzorem, Jääskeläinen 
bez obsłonek przedstawił ją 
w Mszy za ojczyznę (1985). 
Odwaga fińskiego reżysera 
też miała swoją cenę. „Kiedy 
kręciliśmy Śmierć studenta, 
śledziła nas milicja” – wspo-
mina autor zdjęć do tego fil-
mu Piotr Jaxa-Kwiatkowski. 
„Którejś nocy, jadąc samo-
chodem, niemal wpadliśmy 
na stojący tuż za ostrym za-
krętem, a więc niewidocz-
ny z daleka, nieoświetlony 
walec drogowy. Czy służył 
on do robót drogowych, czy 
był tam po to, żebyśmy się na 
nim rozbili?” – zastanawia 
się operator.

PORTRET 
Z FAJKĄ
Związki urodzonego 2 sierp-
nia 1937 roku w Viipuri Jar-
mo Jääskeläinena z Polską 
datują się od lat 1963-1964. 
Mieszkał wtedy u polskiej 
rodziny w Londynie. Dzięki 
niej poznał historię naszego 
kraju, zaś w Brytyjskim In-
stytucie Filmowym – nasze 
filmy. W latach 1965-1969 
studiował reżyserię w Szkole 

Filmowej w Łodzi. „Ja w tym czasie studio-
wałem na Wydziale Operatorskim” – mówi 
Michał Bukojemski, autor lub współau-
tor zdjęć do szeregu filmów Jääskeläine-
na. „Jarmo palił fajkę, na co wobec fak-
tu, że fajczarzem był także prof. Antoni 

FIN, KTÓRY 
POKOCHAŁ POLSKĘ
Nagrodę Specjalną 62. Krakowskiego Festiwalu Filmowego – 
Smoka Smoków za wkład w rozwój światowego kina 
dokumentalnego – otrzyma pośmiertnie fiński dziennikarz 
i reżyser, przyjaciel wielu polskich filmowców, Jarmo Jääskeläinen. 

Bohdziewicz, niekwestionowany autorytet 
w Szkole, nie poważył się chyba żaden in-
ny student. Z tamtych czasów przechowuję 
w pamięci portret mego fińskiego kolegi 
z fajką w ustach” – śmieje się Bukojemski. 

Jääskeläinen osiadł w Polsce. Pogłębiał 
znajomość języka polskiego. Przeniósł się 
do Warszawy i poślubił Polkę, Hankę, z któ-
rą miał potem dwie córki. „Był zakochany 
w Mazurach. Spędzał tam każde wakacje, 
często w towarzystwie Krzysztofa Kieślow-
skiego i moim. Wszyscy trzej bardzo się 
przyjaźniliśmy” – wspomina autor zdjęć 
filmowych Jacek Petrycki. Po śmierci Hanki 
Jääskeläinen ożenił się powtórnie, również 
z Polką, Elżbietą. Z końcem lat 80. wyje-
chali całą rodziną na stałe do Helsinek, 
gdzie przyszedł na świat ich syn. Reżyser 
odwiedzał Polskę, ale na co dzień był po-
chłonięty prowadzeniem swego Documen-
tary Project w YLE TV2, w ramach które-
go w latach 1990-1997 produkował filmy 
dokumentalne. Ponadto nauczał młodzież 
sztuki filmowej, za co w 1998 roku otrzy-
mał honorowy tytuł profesora.

CHŁODNYM OKIEM
Odrębność filmów Jarmo Jääskeläinena po-
legała nie tylko na śmiałości w poruszaniu 
tematów, które dla polskich dokumentali-
stów były w tym samym czasie tematami 
tabu. „Nasze dokumenty z lat 70. i 80. to 
głównie tzw. dodatki, zwykle 10-minuto-
we, wyświetlane w kinach przed filmami 
fabularnymi. Komunikowały się z polskim 
widzem aluzją, metaforą. Telewizyjne fil-
my Jarmo trwały dłużej” – mówi Buko-
jemski. „Nie było w nich metafor, prze-
kaz musiał być absolutnie przejrzysty dla 
widza zachodniego, nieobeznanego z pol-

ską historią i współczesnością. Zresztą i ja 
uczyłem się od Jarmo najnowszej historii 
Polski, choćby robiąc zdjęcia do Pomnika 
(1981), który otworzył mi oczy na masa-
krę robotników na Wybrzeżu w grudniu 
1970” – wyznaje operator. 

Dłuższe metraże filmów pozwalały 
Jääskeläinenowi – m.in. dzięki rejestro-
waniu wielogodzinnych wywiadów – zgłę-
biać kamerą poruszane tematy. Natomiast 
fakt, że pochodził z zagranicy – zachować 
do nich dystans, korzystny, zwłaszcza gdy 
chodziło o sprawy polskie. „Jestem pełen 
uznania dla dziennikarskiej rzetelności 
Jarmo. Według mnie jego filmy nie były 
chłodne, choć ukazywał w nich wszystko 
chłodnym okiem. Respektował ważną zasa-
dę dziennikarstwa: naświetlania problemu 
z różnych punktów widzenia” – podkreśla 
Bukojemski. Na dowód przytacza ostatni 
film Jääskeläinena Zwycięzcy i zwyciężeni 
(2011). Reżyser, wychodząc od wywiadu 
z inicjatorami strajku w Stoczni Gdańskiej 
w sierpniu 1980: Jerzym Borowczakiem, 
Bogdanem Felskim i Ludwikiem Prądzyń-
skim, przedstawia ich dalsze, odmienne 
losy, z których wyłania się wielowymia-
rowy obraz Polski posierpniowej. „Jarmo 
uprawiał najszlachetniejszy rodzaj kina 
dokumentalnego. Rejestrował rzeczywi-
stość taką, jaka jest, bardzo rzetelnie. Dbał 
o bezstronność, nie zakładał z góry żadnej 
tezy, drążył prawdę, starając się zachować 
obiektywizm” – mówi Joanna Wojtulewicz, 
która często współpracowała z Jääskeläi-
nenenem.

ZAUFANIE
Ta współpraca zaczęła się od podłożenia 
dźwięku pod materiały filmowe z dwóch 

wydarzeń mających miejsce w Polsce 
w 1981 roku. Pierwsze z nich to burzli-
we spotkanie, które po Nadzwyczajnym 
Walnym Zjeździe PZPR odbyli partyjni 
pracownicy krakowskiej Huty im. Lenina 
z wyłonionymi przez nich delegatami na 
Zjazd. Drugim była piesza pielgrzymka 
do Częstochowy. „W materiałach z piel-
grzymki zabrakło, z przyczyn technicz-
nych, obrazu dramatycznego momentu, 
w którym młoda pątniczka dowiedziała 
się o śmierci brata. Ale był dźwięk, dzię-
ki czemu ocaliłam w materiale tragicz-
ny wymiar tej chwili. Jarmo zapropono-
wał mi zmontowanie całości. Tak powstał 
film Przedmurze (1982). Natomiast z ma-
teriałów z zebrania partyjnego, których 
finalny montaż też mi zlecił – proroczy 
dokument Granice wolności (1981). Ktoś 
wyraża w nim obawę, że w Polsce powsta-
nie junta wojskowa. Za chwilę był stan 
wojenny…” – mówi Joanna Wojtulewicz. 

O stanie wojennym, ściślej: o internowa-
nych, Jääskeläinenen opowiedział w Wol-
ności za murami (1986), opierając film czę-
ściowo na zdjęciach zrobionych potajemnie 
przez jednego z nich… Michała Bukojem-
skiego. „W czasie, gdy byłem uwięziony, 
czuwał nad moją rodziną” – wspomina ze 
wzruszeniem pan Michał.

Natomiast z Joanną Wojtulewicz fiński 
reżyser pracował jeszcze m.in. przy wspo-
mnianej Mszy za ojczyznę oraz znaczących 
dokumentach na temat Zagłady: Chorobie 
głodowej (1983) – o badaniach prowadzo-
nych przez lekarzy żydowskich w getcie 
warszawskim, Umschlagplatz (1987) – 
pierwszym filmie o Marku Edelmanie, czy 
Bohaterach i męczennikach (1989) – o ro-
dzinie Macugowskich z Nowego Korczy-
na, ukrywającej Żydów w czasie okupacji. 
„Jarmo był pierwszym reżyserem, który 
obdarzył mnie zaufaniem i zgodził się, 
abym montowała jego filmy sama. Utrwalił 
w nich część historii PRL-u i naszych tra-
gicznych dziejów wojennych. Współpraca 
z nim na zawsze określiła moje podejście 
do filmu dokumentalnego. Uświadomi-
ła mi, że nie wystarczy sam temat filmu. 
Najważniejsze jest to, jak przedstawi się 
go widzowi. Tego trzymam się do dziś” – 
mówi Joanna Wojtulewicz.

Na Krakowskim Festiwalu Filmowym 
odbędzie się retrospektywa twórczości 
Jarmo Jääskeläinenena – zakochanego 
w Polsce fińskiego mistrza kina doku-
mentalnego.

Andrzej Bukowiecki

Sierpień 1981 rok, ekipa realizatorska  
filmu Przedmurze (od lewej: Jarmo 

Jääskeläinen, Tadeusz Wosiński, Jacek 
Czerwiński i Michał Bukojemski)
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W jaki sposób poznałaś 
Andrzeja / Lullę La 
Polacę?
Szukałam bohaterów 

do filmu o mężczyznach, którzy swoją 
postawą i działalnością dołączają do glo-
balnego dialogu kulturowego o płcio-
wości i seksualności. Andrzeja przed-
stawił mi nieżyjący już Andy Nguyen, 
czyli Kim Lee. Lulla La Polaca dziś jest 
szeroko obecna w mediach, wtedy mniej. 
Dzieliła się wspomnieniami z dawnych 
lat w książkach, ale wywiady prasowe, 
teledyski i sesje w magazynach przy-
szły dopiero później. Już po pierwszym 
spotkaniu wiedziałam, że poznałam nie-
tuzinkową, barwną postać. W chwili, 
kiedy szłam do jej mieszkania – będę 
wymiennie, tak jak Andrzej, posługi-
wać się zaimkami – na ostatnim piętrze 
w bloku na Targówku, zrozumiałam, że 
sporo nas łączy. Z windy do drzwi pro-
wadziła klasyczna, ponura, wyślizgana 
tysiącami podeszw betonowa posadzka – 
teraz ozdobiona tealightami. Podobnie 
jak Lulla, uwielbiam bawić się kontek-
stami, odczarowywać i zaczarowywać 
przestrzeń za pomocą różnych elemen-
tów. Poczułam się jak w domu.

Tematem waszej rozmowy nie stały 
się: scena drag queen, wspomnienia 
PRL-u. Boylesque idzie w innym 
kierunku…
Przez pięć lat nagraliśmy dużo mate-
riału i byłam świadkiem różnych zda-
rzeń w życiu Andrzeja. Rozmawiali-
śmy o wszystkim. Ten film mógł pójść 
w różnych kierunkach. Najbardziej jed-
nak interesował mnie po prostu sam 
Andrzej. To o nim, a nie o performe-
rze drag queen, chciałam opowiedzieć. 
Jestem bardzo wdzięczna, że tak mi 
zaufał i odsłonił się. Jest osobą niezwykle 

świadomą i wrażliwą. W naszej kolabo-
racji było coś ekscytującego i magicz-
nego, co otworzyło nas na opowieść 
o śmierci, żałobie, starości, ciele.

Wspólnie przełamujecie stereotypy 
związane ze starością. 
Jeden z pitchingów rozpoczynałam, czy-
tając listę synonimów słowa „starość”. 
Niemal wszystkie były pejoratywne. 
Denerwuje mnie, gdy starość zamykana 
jest w klatce społecznych wyobrażeń 
i przekonań. Ma być poważna, znojna, 
duszna, infantylna… Ageizm przeja-
wia się nawet pod pozorem serdeczno-
ści. Za często osoby dojrzałe są bagateli-
zowane i uprzedmiotowiane. Nawet gdy 
tego nie chcą, traktuje się je jako „źródło 
wiedzy”. Mają żyć tylko przeszłością i nie 
mogą marzyć, śnić o przyszłości. Nie po 
to zwróciłam się do Andrzeja, żeby słu-
chać „starej wiedźmy”. Chciałam wie-
dzieć, jak naprawdę żyje, a każdy senior 
żyje przecież inaczej, tak jak i młodzi. 

Jeden jest stałym bywalcem dancingów 
i szuka nowych znajomości na portalach 
randkowych, znakomicie porusza się po 
internecie, drugi woli drzemkę, trzeci 
zabawę z wnukami, czwarty… Odrzucają 
mnie te wszystkie naklejki, że „sens życia 
to wnuki”, „starość to smutek”. Są bardzo 
krzywdzące. Każdy żyje inaczej i odnaj-
duje inne sensy, a Andrzej nie jest jakimś 
wyjątkowym seniorem.

Może trochę? Lulla jest postacią 
sceniczną, ale czy Andrzej, którego 
poznajemy na ekranie, też nie jest 
kreacją? 
Każdy z nas nią jest. W każdym z nas 
jest wiele osób: dziecko, menedżer, 
wojownik, to zmęczone ciało, które leży 
na kanapie i waży tonę… W Boylesque 
jest mnóstwo kreacji: mojego oka, oka 
operatora, oka montażysty, kompozy-
tora, Lulli w dragu i bez dragu, samego 
Andrzeja. Filmy tkane są z wielu historii 
i spojrzeń. Są – jak gdzieś kiedyś zasły-
szałam – „opowiadaniem prawdy nie-
prawdą”. Rzeczywistość musi być czasem 
zagęszczona. Ale nie chodzi przecież 
o to, jakich narzędzi używamy, tylko 
o poszukiwanie czegoś autentycznego 
i szczerego. Były momenty, owszem, 
kiedy Andrzej wstrzymywał zdjęcia 
i chociaż mnie to bolało, przyjmowałam 
jego granicę. Poszłam za radą Lidii Dudy, 
która mówi, że czasem trzeba coś oddać, 
żeby potem coś zyskać. Czasami prze-
ciwnie, Andrzej domagał się, aby kamera 
pracowała, np. nie chciał ukrywać swo-
jego ciała. „Przecież nie kąpię się w ubra-
niu!”. Eksperymentowaliśmy i spraw-
dzaliśmy, jak dana sytuacja się rozwinie. 
W fabularyzowaniu dokumentu w czuły 
sposób można moim zdaniem odna-
leźć prawdę, jednocześnie nikogo nie 
raniąc obnażaniem. Andrzej – Lulla 

KREACJA 
I AUTENTYCZNOŚĆ
Rozmowa z Bogną Kowalczyk, reżyserką filmu Boylesque 
(Międzynarodowy Konkurs Dokumentalny i Konkurs Polski)

na co dzień nawiguje między fantazją 
i prawdą, kreuje, powtarza te same opo-
wieści z drobną zmianą. Jest wspaniałym 
bajarzem, ale także jest w nim szcze-
rość. Czuję, że w trakcie naszych roz-
mów dotknęłam autentyczności. To było 
dla mnie bardzo przejmujące, że potrafił 
odłożyć kreację na bok i po prostu być. 
Chciałam też w Boylesque zamieniać cza-
sami miejscami życie i performance. Tak 
utkaliśmy tę opowieść.

Ciało to ważny element twojego 
filmu. „Wy ciągle zapominacie, że ja 
mam 50 lat od was więcej!” – mówi 
Andrzej w jednej ze scen.
Nasza relacja z ciałem stanowi jeden 
z fundamentów życia. Jak się widzimy? 
Oceniamy? Dlaczego tak? W cza-
sie pracy okazało się, że sami również 
musieliśmy wiele rzeczy w związku 
z ciałem i jego odbiorem przepracować: 
wstyd, niepewność, lęk przed patrze-
niem na starszą, bliską osobę. Przy-
jęliśmy ostatecznie taktykę dziecięcej 
ciekawości. Kim jesteś? Jaka jest twoja 
skóra? Ciepła? Miękka? Cienka? Na 
początku było to trudne, ale jeżeli chcę 
pokazać fragment rzeczywistości, tylko 
wtedy będzie to szczere i uczciwe, jeżeli 
sama taka będę i niczego nie udam, nie 
oszukam. Nie będę obnażać bohatera 
na siłę. Zrozumiem go, obnażę swoje 
blokady, i wtedy zacznę patrzeć praw-
dziwie. Ciało to też upływ czasu. Każdy 

wiek przynosi swoje możliwości oraz 
ograniczenia. Jestem młody i mam dużo 
siły i energii, ale nie wiem, kim jestem. 
Potem… wiem, kim jestem, ale zdaję 
sobie sprawę, jak bardzo nie pasuję do 
świata. A potem wiem już, kim jestem, 
mam wszystko poukładane, ale ciało 
zaczyna mówić „nie”. Jak z jeżozwie-
rzami Schopenhauera: jak jesteśmy za 
blisko, to się kłujemy, jak za daleko – 
marzniemy. Nigdy nie mamy peł-
nej wygody, każda pozycja ma plusy 
i minusy, i można się tylko wciąż poru-
szać. Czasami też powinniśmy sami 
się od siebie odczepić. To niesamowita 
moc osób starszych, kryjąca się w ich 
doświadczeniu. Mam wrażenie, że jest 
w nich mniej zastanawiania się nad tym, 
co inni pomyślą.

Mówiłaś o grze między życiem 
i performance’em, która znajduje 
swoje odbicie w Boylesque. Długo 
szukałaś tej formy?
Poszukiwania ostatecznego kształtu Boy-
lesque mogę podzielić na dwie główne 
ścieżki. Jedna z nich ma charakter rze-
mieślniczy. Mówi, jak prowadzić narrację 
we współpracy z operatorem. Są w tym 
filmie sceny, które zdaniem niektórych 
zostały zainscenizowane. A to nieprawda. 
Wydarzyły się, tylko my dobrze się spi-
saliśmy, prowadząc kamerę i dźwięk na 
planie czy konstruując montaż. Druga 
ścieżka to relacja z bohaterem i budo-

wanie razem treści, dawanie życiu się 
„wydarzać”, bez naciskania, z otwartą 
głową. W jednej trzyma się kontrolę, 
w drugiej się ją puszcza.

Nie należy zdradzać finału, ale 
zachwyciły mnie ostatnie ujęcia: 
proste, a zarazem mocne. Może 
banalne, ale prawdziwe, poruszające. 
Z dużą przestrzenią dla widza. 
Cieszę się, że o tym mówisz. Bra-
kuje mi czasem po filmie miejsca dla 
widza, chwili na oddech, podsumo-
wanie emocji, refleksję nad tym, co 
właśnie się widziało. To też moje dla 
widza podziękowanie. A banał? Dla fil-
mowca to fascynujący temat. Boimy się 
go, ale właściwie dlaczego? Co to zna-
czy „banał”? Że ktoś już wcześniej to 
samo powiedział, np. zdanie: „Życie jest 
piękne”. Banał. Ale jakby zrobić to tak, 
żeby ktoś to piękno poczuł… Czy to 
nadal jest banalne? Wychodząc z róż-
nych życiowych doświadczeń, dobrych 
i złych, najprawdziwiej opisać je pro-
stymi słowami. Czy to wstyd, że jeste-
śmy tacy jak wszyscy? – „To piękny 
film”. – „O czym?” – „O życiu”. Znowu 
banał? Moim zdaniem w filmie nie cho-
dzi o to, co zostało pokazane, ale jakie 
uczucia film generuje. Może to nawet 
właśnie ta cała „sztuka”?

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Andrzej Szwan w filmie 
Boylesque, reż. Bogna 

Kowalczyk

Bogna Kowalczyk
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Oglądając 30 lat wymó-
wek, miałam wrażenie, 
że doszło tu do jakiegoś 
kosmicznego spotkania 

pokrewnych dusz… 
Szybko wyczuliśmy, że jesteśmy takimi 
samymi marzycielami… Poznałem 
Michała (Michał „Gier” Giercuszkie-
wicz, perkusista m.in. Dżemu, Kwa-
dratu i Śląskiej Grupy Bluesowej – przyp. 
red.), kiedy jako operator pracowałem 
nad serią Poza cywilizacją dla Disco-
very. Jej rozrywkowa formuła koncentro-
wała się tylko na jednym aspekcie jego 
życia: mieszkaniu na odludziu w Biesz-
czadach. I chociaż „Gier” miał wiele 
barwnych historii na ten temat, szybko 
zrozumiałem, że to za mało. Jego droga 
i heroiczna wręcz postawa warte były 
osobnego filmu. Poznałem też jego naj-
większe marzenie: plan nagrania autor-
skiej płyty, a także powody, dla których 
wybrał życie na tratwie. Tych sensów 
było więcej: heroina, przed którą ucie-
kał, Katowice i inne miasta, przed któ-
rymi również uciekał (bo tam narkotyki 
były dostępne), fascynacja Bieszcza-
dami, ich przyrodą oraz dźwiękami, któ-
rych natura nieprzerwanie dostarcza. 
Krótko mówiąc, dogadaliśmy się. Mie-
liśmy w sobie podobny poziom wrażli-
wości, ale i niepewności. Jego rozpierała 
muzyka, mnie chęć nakręcenia filmu. 
Trzeba było coś z tym zrobić. Wymów-
kom powiedzieliśmy: dość!

Jak kręci się film na tratwie?
Musiałem skorzystać z dobrodziejstw 
współczesnej technologii filmowej: lekka 
kamera z jasnym obiektywem i świa-
tło zastane. Pracowaliśmy w trzy osoby: 
„Gier” i dwuosobowa ekipa, czyli dźwię-

kowiec i ja. Taka konfiguracja była opty-
malna. Dom miał tylko 25 m², ale mie-
ściły się tam kuchnia, perkusja, sypialnia, 
biurko, warsztat i łazienka. Był jeszcze 
doczepiony pływający balkon. Począt-
kowo przyjeżdżałem z „pomysłami”, co 
nakręcimy. Szybko zorientowałem się, 
że nie tędy droga. Michał niczego nie 
chciał udawać. Wierzył w naturalność 
i jedyną prawdę improwizacji – zarówno 
w muzyce, jak i w życiu. Mogłem go tylko 
uruchomić pytaniem. Jeżeli dobrze trafi-
łem, snuł swoją opowieść lub zajmował 
się czymś w odpowiedzi. Dużo mówił. 
Czasem zwracał się do mnie, ale czę-
sto też gdzieś w przestrzeń, do swoich 
wyimaginowanych rozmówców, którzy 
akurat krążyli mu po głowie, albo wprost 
do obrazów i zdjęć wiszących na ścianach 
tratwy. Ludzie byli ważni dla Michała na 
równi z przyrodą wokół. Do ludzi mówił, 
przyrody słuchał. On właściwie nigdy 

nie przerywał metafizycznego kontaktu 
z obiema tymi przestrzeniami. 

W filmie „Gier” mówi, że 
najważniejszy jest pierwszy dźwięk. 
Czy dla reżysera i operatora 
najważniejszy jest pierwszy kadr?
Pierwszy kadr, który powstał, to była foto-
grafia. Portret Michała patrzącego w dal 
i zasłuchanego w dźwięki przyrody. Z kolei 
pierwsze ruchome ujęcia wylądowały 
w koszu. Kręcone były w Katowicach, ale 
film nie chciał przyjąć zdjęć z innej, obcej, 
miejskiej przestrzeni. Pierwszym nakrę-
conym ujęciem, które zostało, był pejzaż. 
Totalny plan Jeziora Solińskiego pomiędzy 
łagodnymi górami Bieszczad. W głowie 
słyszałem wtedy echo perkusji. To „Gier” 
grał w oddali, na swojej tratwie. Szczegól-
nie lubię zdjęcia plenerowe realizowane 
o świcie. Ważna dla mnie była mgła, którą 
obrałem za klucz do świata marzeń boha-

KAŻDY Z NAS PRZEŻYŁ 
30 LAT WYMÓWEK
Rozmowa z Armandem Urbaniakiem, reżyserem filmu 
30 lat wymówek (Międzynarodowy Konkurs Dokumentów 
Muzycznych i Konkurs Polski)

tera, stąpającego po delikatnej materii arty-
sty. Starałem się filmować krajobrazy, które 
korespondowały z jego aktualnym nastro-
jem. Ale jak mówi mój mistrz i opiekun 
artystyczny Jacek Bławut, żadne zdjęcia nie 
zastąpią wewnętrznej siły bohatera, którą 
można dostrzec w jego oczach. W przy-
padku „Giera” siła była wielka. Jego cha-
rakter i charyzma, zmienność i przewrot-
ność, poczucie humoru, cała jego bogata 
osobowość miały swoje odzwierciedlenie 
w niezwykłym spojrzeniu. Zastanawia-
łem się nawet, czy to nie ono najbardziej 
mnie do Michała przyciągnęło. A pierwszy 
dźwięk… Michał – wiecznie poszukujący 
inspiracji, wrażliwy i czujny – mimo pozo-
rów nicnierobienia, był ciągle w procesie 
twórczym. Pierwszy dźwięk to była jego 
wymówka. Najlepsza. Cudowna i niepod-
ważalna. Ludzie pytali go: „Pracujesz już 
nad płytą?”. – „Szukam dźwięków i wymy-
ślam składy muzyków”. A jak dźwięk jest 
trochę krzywy i nie brzmi czysto, to już się 
go nie wyprostuje. Wtedy trzeba pomysł 
porzucić i zacząć od nowa. Tak myślał albo 
tym zasłaniał się Michał. Często powta-
rzał też, że „są rzeczy, których nie da się 
tak na zawołanie zrobić. Trzeba mieć czas, 
klimat, samopoczucie…”. Zachwycał się 
pluskiem wody, miarowym rytmem kapią-
cych kropel, rechotem żab, śpiewem kosa. 
Szukał w tym muzyki i próbował się tych 
melodii nauczyć, po swojemu je przetwo-
rzyć i zawieźć na kolejny koncert. Po dro-
dze z dalekich Bieszczad nuty „gubiły się”, 
a dźwięki traciły kontekst. W mieście nie 
mogły już tak samo wybrzmieć. Między 
innymi dlatego postanowił nagrać swoją 
płytę tam, na tratwie. Był zawsze wyjąt-
kowo twórczym członkiem różnych zespo-
łów. Kiedy wracał na tratwę i miał coś 
nagrać samodzielnie, bywało, że górę brała 
w nim obawa, czy sprosta. Musiał sam 
decydować, bez natychmiastowej infor-
macji zwrotnej: od Leszka Windera, Jana 
Skrzeka czy publiczności. Często widzia-
łem Michała zagubionego i pogrążonego 
w tym trudnym procesie.

Blokada ambitnego perfekcjonisty, 
który chce stworzyć coś idealnego. 
Sam nawet mówił, że przy nagrywa-
niu własnej płyty „nagle jest tysiąc rze-
czy, które chcesz zrobić dobrze i wtedy 
wszystko się pierdoli” (bez tego ostatniego 
słowa nie mogę go zacytować). Zna-
mienne, że te same lęki powstrzymywały 
i mnie przed pracą nad własnym filmem. 
Chciałem, ale… W końcu odważyłem 

się. „Gier” i jego historia mnie do tego 
ostatecznie popchnęły. Myślę, że każdy 
z nas przeżył swoje… 30 lat wymówek. 
Jeździłem po świecie. Myślałem, że jak 
już wszystko zobaczę i przeżyję, to wtedy 
będę mógł wreszcie zrobić coś swojego. 
I tak leciały lata.

A bohater czekał w Bieszczadach… 
Zająłeś się reżyserią, zdjęciami, 
montażem, produkcją. Trudno 
o bardziej autorski projekt.
Ktoś słusznie kiedyś powiedział: „Rób 
filmy tylko wtedy, kiedy musisz je zrobić” 
i ja się z tym zgadzam. Bez wewnętrz-
nego silnego przekonania, byłaby to praca 
w pewnym sensie „niedoinwestowana”. 
W bohaterze „Gierze” po prostu nieprzy-
tomnie się zakochałem i stwierdziłem, że 
muszę podjąć ten wysiłek. Może to niepro-
fesjonalne podejście, emocjonalne i wyni-
kające z głębokiej wewnętrznej potrzeby. 
Ale moje. W pracy zatraciłem się całkowi-
cie. Była to fascynująca przygoda, rodzaj 
transu, który wyciął mnie z „normalnego” 
życia. Dobrze, że siły wyższe pomagały mi 
w tym procesie. Zdjęcia… to był mój teren. 
Czułem się bezpiecznie. Montaż, który 
w dokumencie jest najbardziej fascynu-
jącym i kluczowym etapem kreacji – był 
przygodą. Pracowałem najpierw z Barto-
szem Klimczakiem, potem z Katarzyną 
Boniecką. Oboje proponowali ciekawe, 
inne spojrzenia na historię. Ja jednak cią-
gle czułem rodzaj niepokoju, niespełnienia 

i nie wiedziałem, o co mi chodzi. Uczyłem 
się od innych, aż w końcu postanowiłem, 
że sam zamknę się w montażowni, pozo-
stając w kontakcie z moimi opiekunami. 
Finalną wersję skonsultowałem u Doroty 
Wardęszkiewicz, która nie patyczkuje się 
z takimi początkującymi reżyserami jak ja. 
Odpowiadało mi to. Uporządkowaliśmy 
początek filmu i dokonaliśmy finalnego 
szlifu.

Widz, który szuka typowej biografii, 
może się zawieść. To znacznie 
bardziej uniwersalny film.
To film o człowieku noszącym w sobie 
jakiś projekt-marzenie, którego mamy 
okazję obserwować w decydującym 
momencie, kiedy to marzenie zaczyna 
się spełniać. Myślę, że Michał „Gier” 
Giercuszkiewicz reprezentuje wielu 
z nas: ciekawych, twórczych, kocha-
nych ludzi, noszących w sobie nienaro-
dzone dziecko. Lubię myśleć o 30 latach 
wymówek jak o balladzie o bezkompro-
misowym człowieku, który ma trudny 
charakter, ale piękne serce i potrafi wspa-
niale żyć z ludźmi i przyrodą, całym 
kosmosem. To film o walecznym bohate-
rze, o herosie, który mimo słabości ciała 
i piętrzących się przed nim problemów, 
jednak wygrywa i dotrzymuje obietnicy 
danej sobie i światu 30 lat temu. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Michał „Gier” Giercuszkiewicz 
w filmie 30 lat wymówek,  
reż. Armand Urbaniak
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Armand Urbaniak podczas 
realizacji filmu 30 lat wymówek
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Co sprawiło, że postanowił 
pan przypomnieć postać 
Zbigniewa Seiferta?
Korzenie tego filmu się-

gają jeszcze moich studiów reżyserskich 
w Łodzi. Po części zainspirowany książką 
Krzysztofa Kąkolewskiego „Jak umie-
rają nieśmiertelni”, po części idąc za 
własnymi fascynacjami – wtedy trudno 
było nie żyć muzyką Krzysztofa Komedy 
i jazzem – pomyślałem, że dobrze byłoby 
zrealizować tryptyk dokumentalny o pol-
skich geniuszach, którzy odeszli za wcze-
śnie, u szczytu erupcji swojego talentu. 
Praca nad filmem to zawsze praca 
w zespole, a ja od początku miałem 
szczęście do współpracowników. Kie-
rowniczka produkcji Małgorzata Matu-
szewska zdobyła unikatowe nagrania 
z wąskich taśm, które Krzysztof Komeda 
rejestrował w swojej kawalerce na Żoli-
borzu. Stały się ścieżką dźwiękową Czasu 
Komedy, filmu o samym artyście, ale 
i o jego sukcesie, czasach i środowisku. 
Dokument spodobał się i sądziłem, że 
szybko nakręcę Esencję nastroju o Mie-
czysławie Koszu. Zamknięcie budżetu, 
w ramach którego zobowiązałem się do 
cyfryzacji taśm otrzymanych z Polskiego 
Radia, zajęło jednak kilka lat. Ale było 
warto: Kosz wrócił do obiegu, potem 
powstała fabuła Macieja Pieprzycy (Ikar. 
Legenda Mietka Kosza – przyp. red.). 
Jeszcze więcej lat musiałem czekać na 
nakręcenie filmu o Seifercie, po drodze 
ukończyłem wiele innych dokumentów. 
Pierwsze zdjęcia do Przerwanej podróży 
powstały w 2016 roku, w trakcie Mię-
dzynarodowego Jazzowego Konkursu 
Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta 
w Lusławicach. Potem przyszła pande-
mia, która opóźniła pracę, ale w końcu, 

w 2022, udało mi się zwieńczyć studenc-
kie marzenie.

Przewodnikami po świecie 
Zbigniewa Seiferta uczynił pan jego 
najbliższych – to niezwykle cenne 
świadectwo.
Mam świadomość odpowiedzialności, 
która ciąży na mnie jako na filmowcu 
podejmującym taki temat. Reżyser, który 
zajmie się nim za 20-30 lat, nie będzie 
mógł już zapisać tak intymnej reflek-

sji. Czas biegnie nieubłaganie, a nic nie 
zastąpi bezpośredniego spotkania i roz-
mowy. Dzięki nim Adam Bujak – koja-
rzony głównie ze zdjęciami Jana Pawła II 
i Krakowa – odkrył przed nami unika-
towe fotografie Seiferta, krakowskich piw-
nic i klubów jazzowych, w oparach papie-
rosowego dymu, na strychu, na dachach. 
On też wtedy zaczynał… Tylu świadectw 
nie udałoby się zarejestrować, gdyby nie 
wysiłek całej ekipy i wsparcie ze strony 
pani Anety Norek-Skryckiej z Fundacji 

ZAPOMNIANY GENIUSZ 
POLSKIEGO JAZZU
Rozmowa z Robertem Kaczmarkiem, reżyserem filmu 
Zbigniew Seifert. Przerwana podróż (Międzynarodowy 
Konkurs Dokumentów Muzycznych i Konkurs Polski)

im. Zbigniewa Seiferta, która z pełnym 
oddaniem i wyrozumiałością pomagała 
w kontaktach. Osobiście zresztą przepro-
wadziła wywiady w Niemczech.

Zbigniew Seifert. Przerwana podróż 
to nie jest typowy dokument 
biograficzny. Bawi się pan formą, 
realizuje film drogi przez Polskę, 
Niemcy i USA, ale i love story.
Staram się nie filmować encyklopedii. 
Lubię szperać w życiorysach, pozna-
wać je dogłębnie i precyzyjnie. Wierzę 
też, że w kinie dokumentalnym, także 
biograficznym, potrzebny jest zawsze 
temat wiodący. Przerwana podróż mówi 
o Zbyszku, jego talencie, karierze, oddaje 
cześć jego geniuszowi, ale to również 
opowieść o wielkiej miłości. O uczuciu, 
które nie umarło, mimo upływu lat 
i śmierci. Seifert nadal obecny jest 
w sercu kobiety, którą wybrał. Bez tej 
miłości nie byłoby jego dzieła. Zbyszek 
pisał dla Agnieszki (Seifert-Beck – przyp. 
D.R.). Dla niej grał. To było najistotniej-
sze i dlatego mam nadzieję, że film trafi 
do widzów nie tylko na poziomie inte-
lektualnym, ale i emocjonalnym. 

Czy łatwo było znaleźć materiał 
archiwalny, który nie tylko ilustruje 
opowieść, ale buduje jej klimat? To 
nie tylko prywatne zbiory rodziny 
muzyka?
Razem z Pawłem Suchtą, montażystą 
i współautorem filmu, podeszliśmy do 
wyzwania, jakim są archiwalne zdjęcia, 
z olbrzymią pieczołowitością. Staraliśmy 
się dobrać jak najtrafniejszy materiał 

wizualny. Bywało, że kilkusekundowego 
ujęcia szukaliśmy przez tydzień albo 
dwa, np. ujęcia samolotu. Chodziło o to, 
żeby nie tylko były to zdjęcia z epoki, ale 
i w odpowiednim świetle, współgrające 
z niełatwą przecież muzyką. Szperali-
śmy po profesjonalnych, telewizyjnych 
archiwach, na tzw. stockach i w archi-
wach quasi-zawodowców, którzy kiedyś 
filmowali różne rzeczy na taśmie 16mm, 
a dziś je sprzedają. 

Ważnym elementem filmu jest 
wywiad radiowy, którego Zbigniew 
Seifert udzielił we wrześniu 1978 
roku Antoniemu Krupie. 
To wyjątkowa sytuacja. Nie znam innego 
przypadku, kiedy wywiad radiowy stał 
się integralnym elementem płyty. To 
szczera rozmowa z obu stron, pozba-
wiona póz uznanego muzyka i cenionego 
redaktora, przeprowadzona w czasie, 
kiedy Zbyszek miał już świadomość tego, 
co dzieje się z jego zdrowiem i przyjechał 
do Krakowa, żeby się z nim pożegnać, 
pokazać, do czego doszedł, po raz ostatni 
dać koncert i spotkać się z przyjaciółmi. 
Takiej rozmowy nie da się przecenić. 

Z filmu dowiadujemy się wiele 
o drodze artystycznej Seiferta, 
ale trzonem tej opowieści, obok 
małżeństwa, są jego relacje z rodziną. 
Przybliżają ją nie tylko rozmowy, 
wspomnienia, ale i korespondencja.
Dlaczego dziś ludzie tak pięknie nie 
piszą? Dlaczego wstydzą się zwrotu 
„Kochana Mamusiu”. Rodzina udostęp-
niła nam listy Zbigniewa, które mają 

bardzo osobisty i ciepły charakter. Może 
czasami wydaje się, że wręcz prozaiczny, 
ale w tych prostych słowach i informa-
cjach kryją się bliskość i miłość, troska. 
W filmie budują jego emocjonalną war-
stwę, odsłaniają Seiferta jako syna, męża, 
brata, nie tylko utalentowanego muzyka.

Nie mogę nie zapytać o animację. 
Zawsze dbałem o to, aby moje filmy 
wychodziły poza utarte schematy. Chcę, 
żeby już pierwsze sekundy i minuty wcią-
gnęły widza, zaintrygowały go i urucho-
miły jego uwagę – stąd animacja. Starali-
śmy się, aby miała współczesny charakter, 
ale jednocześnie nawiązywała do epoki. 
Całą wizualną koncepcję filmu opraco-
wałem razem z autorem zdjęć Andrzejem 
Adamczakiem i animatorem Michałem 
Czubakiem. Szukaliśmy inspiracji w zdję-
ciach i grafikach z okresu: wśród plakatów 
filmowych, druków reklamowych, okładek 
płyt. Ważne było też powiązanie muzyki 
i obrazu. „Pamiętasz – powiedziałem kie-
dyś Michałowi – były kiedyś kalejdoskopy, 
ze szkiełkami, które układały się w nie-
powtarzalne wzory”. Muzyka Zbigniewa 
Seiferta też utkana jest z powtarzalnych 
elementów, przekształcających się jed-
nak w niepowtarzalne melodie. To z kolei 
doprowadziło nas do multiplikacji ekranu, 
przetwarzania ujęć i łączenia ich. Wszyst-
kie te działania formalne i artystyczne były 
jednak bezwzględnie podporządkowane 
treści. Zawsze na pierwszym planie muszą 
być bohater oraz narracja. I – oczywiście – 
w tym przypadku: muzyka. 

Chciałabym wrócić jeszcze do 
początku naszej rozmowy. Przerwana 
podróż nie tylko przypomina 
Seiferta. Wielu widzów dzięki panu 
go dopiero odkryje.
Twórczość Zbigniewa Seiferta obecna 
i ceniona jest cały czas w kręgach jazzo-
wych. Wydaje się, że teraz zaczyna żyć 
szerzej. Wchodzi stopniowo w muzyczny 
krwioobieg. Wraca do niego. Wytrzy-
mała próbę czasu i nie straciła nic ze 
swojej świeżości. Jest jak wino i smakuje 
coraz lepiej. Kiedy jej słucham, mam 
wrażenie, że nagrana została wczoraj. 
Bezkompromisowość się opłaca, a tacy 
byli wszyscy moi bohaterowie. Wybierali 
wolność i niezależność. Przypominamy 
ich – są inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Robert Kaczmarek

Zbigniew Seifert. Przerwana 
podróż, reż. Robert Kaczmarek
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Obok dwóch – tradycyjnie już – 
obecnych konkursów, czyli: 
Konkursu Pełnometrażowych 
Debiutów Fabularnych oraz 

Konkursu Krótkometrażowych Debiutów 
Filmowych: Fabularnych, Dokumental-

nych i Animowanych w tym roku pojawi 
się nowość: Konkurs Pełnometrażowych 
Debiutów Dokumentalnych. Zaprezento-
wane w nim zostaną najciekawsze polskie 
debiuty dokumentalne o minimalnym czasie 
projekcji 60 minut. „Jest to wyraz naszego 

uznania wobec twórców kina dokumen-
talnego. Współczesne kino dokumental-
ne to obecnie różnorodność artystyczna, 
formalna i tematyczna: skromne, autorskie 
miniatury, dokumenty obserwacyjne, ale 
także filmy kreacyjne, czy rozbudowane 
narracyjnie produkcje, oferujące epicki 
rozmach dramaturgiczny” – mówi Janusz 
Kijowski, dyrektor programowy „Młodzi 
i Film”. – „Dokumentaliści trzymają rękę na 
pulsie, sięgając po tematy aktualne, a jed-
nocześnie uniwersalne. Poszukują nowo-
czesnego języka: w nawiązaniu do tradycji 
gatunku oferują nowatorskie rozwiązania. 
Przyglądam się temu od dłuższego czasu 
z wielkim podziwem. Nasz festiwal dzięki 
nowemu konkursowi wiele zyskuje: po-
szerza swoją perspektywę, wzbogacając 
się o nowy wymiar wypowiedzi filmowej. 
Kino to uniwersum o niezbadanych i nie-
określonych granicach”.

Nowością jest również inauguracja dzia-
łalności Rady Artystycznej, powołanej 
przez Koło Młodych Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, w składzie reżyserów 
i reżyserek filmów dokumentalnych i fa-
bularnych: Piotr Domalewski, Katarzyna 
Klimkiewicz, Michał Szcześniak, Anna 
Zamecka. Rada Artystyczna będzie głosem 

Zbliża się 41. edycja Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi 
i Film”. W tym roku festiwal potrwa 
od 6 do 11 czerwca. Co tym razem 
znajdziemy w programie?

doradczym MiF przy wyborze filmów do 
sekcji konkursowych. Michał Szcześniak, 
przewodniczący Koła Młodych SFP, tak 
mówi o koszalińskim festiwalu: „»Mło-
dzi i Film« to jeden z najważniejszych fe-
stiwali dla startujących filmowców. Dziś 
przeżywa swoje apogeum, bo debiutów 
powstaje rekordowo dużo. A ich auto-
rzy mają doskonały warsztat, tworzą ki-
no świadome, na światowym poziomie. 
Debiuty kształtują branżę. Tu mogą się 
ze sobą spotkać i konfrontować nie tylko 
filmy, ale też pomysły na przyszłość kina”.

Tegoroczną oprawę graficzną „Młodzi 
i Film” stworzył Patryk Hardziej. „Film 
zawsze był dla mnie ogromną inspiracją, 
dlatego uwielbiam tworzyć plakaty filmo-
we, dają one ogromną okazję do rozwijania 
własnego języka wizualnego i pozwalają 
na różnego rodzaju eksperymenty. Stwo-
rzenie plakatu do festiwalu filmowego jest 
jednak trudniejsze, ponieważ nie mamy tu 
jednej historii, do której się odwołujemy, 
a cały ich zestaw, dlatego trzeba znaleźć 
punkt zaczepienia, znaleźć to, za co film 
kochamy. Zdecydowałem się na patch-
workowy plakat w mocnej kolorystyce 
z jednym motywem fotograficznym – ojca 

pokazującego swojej córeczce świat przez 
obiektyw kamery. To właśnie obiektyw ka-
mery zdolnych twórców wiele nas uczy, 
uwrażliwia i pozwala podróżować po ca-
łym świecie, nie wychodząc z domu” – 
mówił artysta. 

Na gali otwarcia „Młodzi i Film” za-
prezentowana zostanie kronika z 2021 
roku zrealizowana przez Kubę Laskow-
skiego. Istotne będą pokazy pozakonkur-
sowe w sekcjach: „Debiut zagraniczny”, 
„Na dłuższą metę. Debiut dokumentalny”, 
„Retrospektywy” czy pokazy filmów ju-
rorów oraz pokazy specjalne, ale też spo-

tkania „Szczerość za szczerość” z ekipami 
filmów konkursowych. Klub festiwalowy 
będzie się mieścił tym razem w nowym 
koszalińskim Amfiteatrze, tam również 
swoją przestrzeń znajdzie część wyda-
rzeń z programu „Młodzi i Film”. Na sce-
nie muzycznej wystąpią m.in. Bisz/Radex 
oraz Tomasz Mreńca. W ramach wydarzeń 
towarzyszących odbędą się branżowe pa-
nele dyskusyjne poświęcone dystrybucji 
filmowej czy ZAPA. Ciekawie zapowiada 
się również debata o artystycznym i au-
torskim plakacie filmowym z udziałem 
m.in. Julii Mirny, Patryka Hardzieja, Ma-
xa Bereskiego i Oli Niepsuj. Dyskusji tej 
towarzyszyć będzie atrakcyjna oprawa 
w postaci wystawy plakatów. 

Jak informują organizatorzy 41. Kosza-
lińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”, ogromna ilość zgłoszeń 
filmów do konkursów krzepi, ale przede 
wszystkim udowadnia, że festiwal jest po-
trzebny, a sztuka filmowa może wciąż nieść 
ze sobą nadzieję. Kolejna edycja „Młodzi 
i Film” pokaże, kto jest „na fali” w pol-
skim kinie. 

Marcin Radomski 
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Hasło „Młodzi i Film” 
dla każdego z was pew-
nie znaczy coś innego... 
Jestem ciekawa, jakie 

wspomnienia wiążą się dla was 
z tym miejscem i z tym festiwalem? 
Jest jakiś wspólny mianownik?
Katarzyna Klimkiewicz: „Młodzi 
i Film” to festiwal, podczas którego po 
raz pierwszy poczułam, że jestem lub że 
staję się reżyserką. To moje miejsce. 

Przeszłaś taką pełną drogę, coraz 
mocniej zaznaczając tu swoją 
obecność.

BRAWO 
KOSZALIN!
41. edycja festiwalu „Młodzi i Film” 
zainauguruje działalność  
Rady Artystycznej powołanej przez  
Koło Młodych SFP. 

Z twórczyniami i twórcami,  
którzy weszli w skład Rady: 
Piotrem Domalewskim, 
Katarzyną Klimkiewicz, 
Michałem Szcześniakiem 
i Anną Zamecką  
– rozmawia Anna Serdiukow

K.K.: Tak. Najpierw w Koszalinie odebra-
łam nagrodę za swój krótki film Hanoi-
-Warszawa w 2010 roku, trzy lata póź-
niej za pełnometrażowy debiut Zaślepiona 
(Wielki Jantar, Jantar im. Stanisława Róże-
wicza za reżyserię i Nagroda Dziennika-
rzy – przyp. A.S.), następnie zaproszono 
mnie do jury krótkiego metrażu, potem 
oceniałam filmy pełnometrażowe. Festi-
wal „Młodzi i Film” jest częścią mojej 
drogi życiowej. Wpisuje się w bliski sercu 
rodzinny pejzaż – dzisiaj, bo gdy przyje-
chałam tu pierwszy raz, nie znałam nikogo. 
Byłam obca, onieśmielona, niepewna. Ale 
z każdym kolejnym rokiem czułam się 

bardziej na miejscu. Gdy teraz widzę mło-
dych ludzi z ich pierwszymi filmami, gdy 
obserwuję, jak wchodzą w świat filmu, to 
z powrotem czuję tak bliskie jeszcze do 
niedawna mi emocje: niepewność, onie-
śmielenie, wyobcowanie. Ten filmowy 
świat będzie im się poszerzał, tak jak mnie, 
a w pewnym momencie w ogóle okaże się, 
że wszyscy się znamy. To właśnie odkry-
łam w Koszalinie: tutaj wszyscy mogą 
spotkać się w momencie wchodzenia do 
branży. Każdy ma swoje oczekiwania, lęki, 
nadzieje, ambicje, frustracje – w Koszalinie 
wszystko się kumuluje. Krytyka miesza się 
z laurkami, konfrontacje z aplauzem. Ale 

przez to, że to tak życzliwe miejsce, łatwiej 
znieść ewentualną pierwszą porażkę. Do 
tego festiwal odbywa się nad morzem: ten 
morski krajobraz jest ważną częścią pierw-
szego, filmowego doświadczenia. Nie zapo-
mnę nigdy rozmów do rana i szwendania 
się całymi nocami po plaży. To także było 
formacyjne.
Michał Szcześniak: Dla mnie podob-
nie, festiwal „Młodzi i Film” znaczy i zna-
czył bardzo wiele na kilku etapach życia. 
Tak się złożyło, że nie opuściłem żadnej 
edycji od 2014 roku. „Młodzi i Film” był 
dla mnie drugim festiwalem – po MFF 
w Cannes – na który pojechałem. Te dwie Fo
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imprezy to oczywiście totalny kontrast. 
Koszalin to bliskość, ludzie głodni spotkań. 
Tu zobaczyłem, że jesteśmy podobni, że 
mamy wspólne doświadczenie, problemy 
i że chcemy trzymać się razem – jako 
pokolenie.

W 2014 pokazałeś tu swój 
krótkometrażowy debiut pt. Punkt 
wyjścia, za który odebrałeś Jantara 
dla krótkiego filmu dokumentalnego. 
M.S.: Tak, a potem był debiut fabularny, 
Fisheye, i dwa wyróżnienia dla filmu. 
Tu moja żona Wiola przyjechała (będąc 
w ciąży), a potem odwiedzaliśmy to miej-
sce już z dziećmi. W Koszalinie pozna-
łem ludzi, z którymi dziś robię spektakle 
telewizyjne i filmy (m.in. Grześka Hart-
fiela, Pawła Sosnowskiego). Poznawali-
śmy się w kolejce do kina albo na plaży 
w Mielnie, potem szliśmy na seans, a po 
filmie rozmawialiśmy do rana. „Młodzi 
i Film” to dla mnie zawsze bardzo inten-
sywny czas. Człowiek chłonie nie tylko 
filmy, ale też rozmowy i emocje innych 
ludzi. Ferment twórczy najmłodszych głów 
w branży: ogromna niepewność miesza się 
tu z odwagą. Koszalin to jeden wielki dys-
kusyjny klub filmowy. 
Piotr Domalewski: To ja was zasko-
czę. Ten festiwal kojarzy mi się głównie 
z porażkami.

Wieloma, że spytam wprost?
P.D.: Czterema. Na przestrzeni lat byłem 
na „Młodzi i Film” z filmami, które choć 
były zauważane na innych imprezach fil-
mowych, a bywało że i nagradzane, tutaj 
w Koszalinie przemykały bez wyróżnień. 
Kiedy jednak mój piąty film – 60 kilo 
niczego – został uhonorowany Nagrodą 
Dziennikarzy, byłem bardzo szczęśliwy. 

A wcześniej? Czułeś, że to czas stracony?
P.D.: Absolutnie nie. Za każdym razem, 
gdy dostawałem się do selekcji, bardzo się 
cieszyłem. Już na tym etapie to była wielka 
radość i wyróżnienie. Człowiek czuł się pra-
wie filmowcem, był bliżej czegoś ważnego. 
Festiwal „Młodzi i Film” ma mało nagród. 
Nie jest tak, że każdy może dostać kawa-
łek tortu. I dobrze. Mnie ten brak nagród 
w Koszalinie uczył pokory. Tego, jak będzie 
wyglądać moje życie. I w sumie nic w tej 
kwestii się nie zmieniło, tak jest do dzisiaj. 

A wybory jury...? 
P.D.: Wiesz, jury ma swoich faworytów 
w zasadzie od początku. I tak jest wszę-

dzie. Ważne, że Koszalin – choć skupia się 
na młodych – nie cukrzy im, nie zakrzywia 
obrazu rzeczywistości, nie pieści się z nimi. 
Dla mnie „Młodzi i Film” to była twarda 
szkoła, ale szkoła dobra i potrzebna. Festi-
wal kojarzy mi się także z przeglądem tego, 
co się w młodym polskim kinie rokrocz-
nie dzieje. Z takim wejrzeniem w to, co 
jest w zasięgu, co jest możliwe, na co nas 
stać w robieniu filmów na początku drogi. 
To szalenie cenne. Parę rzeczy, które tu 
obejrzałem zainspirowało mnie do dzia-
łań zawodowych, były też takie, które 
uświadomiły mi, czego nie chcę robić lub 
w czym nie chcę brać udziału. I ten festiwal 
po to też jest. No i co mi się zawsze szcze-
gólnie podobało, to że widzami „Młodzi 
i Film” są mieszkańcy miasta. Na seansach 
jest bardzo dużo lokalnej młodzieży, ale 
przychodzi również wierna grupa doro-
słych widzów. To dość wyjątkowe i nieco-
dzienne. Większość festiwali jest pod tym 
względem nieco ekskluzywna – organi-
zowane są głównie dla środowiska, czyli 
dla branży, która wynajmuje miasto pod 
swoją imprezę i przez tydzień robi przegląd 
swojej twórczości. A ja widzę za każdym 
razem, że Koszalin bierze czynny udział 
w festiwalu.
Anna Zamecka: Ja nie mam tak boga-
tych wspomnień. W Koszalinie na „Mło-
dzi i Film” byłam raz, z Komunią, czyli 
ze swoim pełnometrażowym debiutem 
dokumentalnym. I jak tylko przyjecha-
łam na festiwal, to dość szybko zdałam 
sobie sprawę z tego, że kino dokumen-
talne nikogo tu nie obchodzi. Wtedy jesz-
cze, a był to rok 2017, nie było spotkań 
po projekcjach dokumentalnych, nie było 
rozmów, ta pozakonkursowa sekcja doku-
mentalna była tak „na doczepkę”. Odnio-
słam wrażenie, że Koszalin – no cóż – nie 
idzie z duchem czasu. Pamiętam jeszcze, że 
było ciepło, kąpałam się w morzu, ale wyje-
chałam z poczuciem sporego niedosytu. 

I tegoroczną edycją chcemy to 
zmienić.
A.Z.: Konkurs Pełnometrażowych Debiu-
tów Dokumentalnych to początek zmian. 
I te zmiany idą w dobrym kierunku: mamy 
niecodzienną na polskim gruncie szansę, 
by filmy dokumentalne zaistniały na tych 
samych prawach, co produkcje fabularne. 
Być może moja opinia wielu osobom wyda 
się radykalna, ale osobiście w ogóle nie 
uznaję podziału na fabułę i dokument. 
W jednym i drugim przypadku to tylko 
film, „kit”, który wciskamy widzom. Należy 

kłamać tak, aby widz uwierzył. I żeby go 
poruszyć i dać do myślenia – taka jest rola 
sztuki. Czasem się to udaje, a czasem nie, 
bez względu na gatunek. Trzeba ekspono-
wać to, co dobre i wartościowe. Dla mnie 
samo pojawienie się Konkursu Pełnome-
trażowych Debiutów Dokumentalnych 
w programie „Młodzi i Film”, to sygnał, że 
festiwal docenił kino dokumentalne. Tym-
czasem mamy nie tylko nagrodę Wielkiego 
Jantara za najlepszy film dokumentalny. 
W Koszalinie dostrzeżono, że dokument 
ma reżysera i autora zdjęć, czyli opowie-
dzenie historii nie polega na tym – jak 
chcą wierzyć niektórzy – że ustawia się 
kamerę i ona rejestruje wszystko, co przed 
nią i tyle. I uwaga – film dokumentalny 
ma również autora scenariusza i aktorów, 
o czym na pewno będziemy w Koszalinie 
rozmawiać. Cieszę się, że nagrody, jakie 
mogą otrzymać dokumentaliści, są niemal 
dokładnym odbiciem tych nagród – także 
w wymiarze finansowym – które mogą 
wygrać fabularzyści. Brawo Koszalin! 
M.S.: „Młodzi i Film” to już półtora poko-
lenia wychowanków od czasu, kiedy festi-
wal wrócił – po dłuższej przerwie – na 
mapę filmowych wydarzeń w Polsce. Dla 
nich stał się bardzo ważnym miejscem. 
Pytałaś nas o wspólny mianownik i tym 
wspólnym mianownikiem, już dla całej 
generacji, na pewno jest właśnie sam festi-
wal. On – nawet jeśli dzieli, inicjuje spory, 
doprowadza do konfrontacji – to ostatecz-
nie sprawia, że rozmawiamy ze sobą.

W tym roku wracacie do Koszalina 
w charakterze... mentorów? 
Autorytetów? Jak to widzicie jako 
członkowie Rady Artystycznej? 
K.K.: Nie widzę siebie jako mentorki, auto-
rytetu, nie czuję się mądrzejsza po tych 
kilku latach, nie wiem dużo więcej. Wciąż 
mam pełno wątpliwości i świadomość, 
że przede mną jeszcze wiele do odkrycia. 
I nadal dobrze pamiętam początek tzw. 
kariery i uczucie, które pojawia się, gdy 
bierze się udział w festiwalu po raz pierw-
szy. Ono wciąż we mnie jest. I dobrze. Jeśli 
chodzi o bycie w Radzie, to cieszę się, że 
jesteśmy w grupie, w fajnym zespole. Jeste-
śmy w tym razem i to jest wzmacniające. 
Gdy wykładałam w Krakowskiej Szkole 
Filmowej, czasami czułam się nazbyt sama, 
czy wręcz samotna. Brakowało mi kompe-
tencji, bywało, że trudno było mi przeka-
zać wiedzę. Dla odmiany w Szkole Wajdy 
prowadzimy zajęcia razem z Leszkiem 
Dawidem, Sławomirem Fabickim i Deni-

jalem Hasanovićem. Tworzymy wspól-
notę i rolę Rady widzę podobnie. Kino 
to wspólnota, współdziałanie, wspieranie 
siebie nawzajem. Chciałabym stworzyć 
przestrzeń do demokratycznych rozmów 
na temat samego festiwalu, tego, jak powi-
nien wyglądać w przyszłości i co zrobić, 
by zachował prestiż. 
P.D.: Ja mam podobnie, robiąc festiwalową 
selekcję, czuję dużą odpowiedzialność, jeśli 
chodzi o naszą obecność w Radzie. Pamię-
tam, że sam takiej odpowiedzialności 
wymagałem od tych, którzy oceniali mnie 
i moje filmy przy okazji różnych wydarzeń 
i festiwali. Zależy mi na tym, żeby było 
uczciwie. 
K.K.: No właśnie, z jednej strony selek-
cja musi być ostra, z drugiej nikomu nie 
wolno podcinać skrzydeł. Ważne, aby 
nasze działania i doświadczenia działały na 
korzyść festiwalu. 
A.Z.: Nie czuję się – i na pewno dla 
nikogo też nie jestem – ani men-
torką, ani autorytetem. Swoją rolę 
w Radzie Artystycznej traktuję 
serio, na pewno nie chciałabym 
nikogo skrzywdzić. Poważnie myślę 
o każdym wyborze, zresztą wszyst-
kie filmy oglądam na dużym ekra-
nie, z dobrym dźwiękiem. Wyłą-
czam światło i telefon, skupiam 
się tylko na obrazie, nie wychodzę 
nigdzie, nie robię w tym czasie kilku 
innych rzeczy naraz. Czuję misję. Zależy 
mi na tym, by było o czym na festiwalu 
rozmawiać, czyli o dobrym, aktualnym, 
nowoczesnym kinie.
M.S.: Wiesz, cała nasza czwórka lubi 
pomagać innym i dokładnie tak widzę 
swoją, czy też naszą, rolę. Słowo „mentor” 
zastąpiłbym określeniem „partner”: do 
rozmowy, do pomocy. Ja również wynio-
słem dobre doświadczenia i dobre praktyki 
ze Szkoły Wajdy. Tam kadrę profesorską 
współtworzyły osoby, które były naszymi 
mentorami, autorytetami, ale w pierw-
szej kolejności czułem, że to przyjaciele, 
powiernicy, partnerzy. Osoby takie, jak 
Marcel Łoziński, Jacek Bławut czy Vita 
Żelakeviciute nie tworzyły dystansu, barier. 
Siedzieliśmy przy jednym okrągłym stole, 
pokazywaliśmy swoje materiały filmowe, 
wszyscy rozmawiali jak równi z równymi, 
mimo różnic w wieku czy w doświadcze-
niu. W Koszalinie wszyscy jesteśmy, albo 
za moment będziemy, kumplami. Naszą 
rolą jest doradzić, ale też podtrzymać 
pewien ferment twórczy. I dla mnie bar-
dzo ważna jest świadomość, że nie tylko 

ja daję coś młodszym, ale otrzymuję od 
nich bardzo dużo. Już jestem im wdzięczny 
za dobre filmy, które teraz oglądamy po 
preselekcji. Wszyscy jesteśmy wciąż rela-
tywnie młodzi, nadal w uderzeniu. Każde 
spojrzenie jest cenne. 

Czujecie, że rola i pozycja festiwali 
zmieniła się w ostatnim czasie? 
A może festiwal „Młodzi i Film” 
spełnia dziś inną funkcję niż pięć lat 
temu?
K.K.: Wszystko się zmienia. Ostatnie dwa 
lata to jeden wielki proces, jakaś trans-
formacja. Nic nie jest pewne i oczywiste. 
Jeszcze dwa lata temu pojawienie się filmu 
w selekcji prestiżowego festiwalu i odebra-
nie nagrody to był wyznacznik. Wiadomo, 
że małe artystyczne filmy nie biją rekordów 
box office’u, ale festiwale i wyróżnienia 

pomagały w promocji czy w przebijaniu się 
do świadomości widzów. A dzisiaj? Więk-
szość osób ogląda wszystko na platfor-
mach, a rola festiwali uległa marginaliza-
cji. Festiwale nie kreują gustów jak kiedyś. 
Pytanie, jak się odnaleźć w tej rzeczywisto-
ści – nam twórcom, dystrybutorom i orga-
nizatorom festiwali, wreszcie widzom? 
Na pewno w momencie, gdy ulega zmia-
nie cały system dystrybucji, festiwale to 
przestrzenie wciąż przyjazne twórcom 
i filmom. I niekoniecznie chodzi o same 
nagrody. Wiadomo, nie wszyscy wyjadą 
zauważeni i uhonorowani, dziś liczą się 
przede wszystkim zdobyte znajomości, 
które w przyszłości zaowocują nowymi 
projektami. Ja stojąc w kolejce po piwo, 
spotkałam chłopaka, z którym później zre-
alizowałam film. Festiwale są potrzebne 
chociażby po to, by wyjść z pokoju: do 
ludzi i do świata. 
P.D.: A ja mam nadzieję, że ten festiwal 
nie będzie nikogo wykluczał, będzie szedł 
z duchem czasów. Jestem po doświadcze-
niu z Orłami, z filmem Hiacynt, który nie 
został dopuszczony do nagród Polskiej 

Akademii Filmowej. Obraz padł ofiarą 
regulacji z dawnych czasów, dziś już nie-
aktualnych, nieprzystających do potrzeb 
i wyzwań współczesnej kinematografii. 
Festiwal „Młodzi i Film” widzę jako wyda-
rzenie, które nikogo nie marginalizuje 
i nie dyskryminuje. Współczesna branża 
filmowa – co widać chociażby po Osca-
rach – zbyt często pozwala na to, by kino 
ustępowało polityce. Mam nadzieję, że 
w Koszalinie nigdy tak nie będzie. 
M.S.: Ja cały czas wierzę – chcę wierzyć – 
że żyjemy w tradycji festiwali. To pewnie 
już nie jest kult, ale to wciąż świat, w któ-
rym ludzie chcą się spotkać, pogadać, 
wymienić obserwacjami, gustami, wizją. 
Być może za chwilę to będzie nisza, i jeśli 
tak, tym bardziej pozwólmy jej trwać. Kul-
tywujmy ją. Myślę, że wielkie zmiany wciąż 
przed nami. A koszaliński festiwal pewnie 

stanie się w krótkim czasie bastio-
nem dla filmów niezależnych, 
mocno autorskich. Platformy 
ukierunkowane są na mało arty-
styczny format, działają według 
algorytmów – zarówno jeśli cho-
dzi o filmy, jak i seriale – takie 
wydarzenia jak „Młodzi i Film” 
muszą przetrwać, by promować 
i krzewić niekomercyjne projekty 
i idee. One też mają frekwencyjny 
potencjał, festiwale pomagają go 
wydobyć, zauważyć. 

A.Z.: Myślę podobnie. Nie znam się na 
tym, zresztą teraz wszystko się zmienia, 
ale chyba wciąż łatwiej jest sprzedać film, 
który miał premierę na dużym, ważnym 
festiwalu – tak samo dotyczy to fabuły, 
jak i dokumentu – niż bez takiego wspar-
cia. Tylko dzięki obecności na festiwalu 
w Yamagacie (Yamagata International 
Documentary Film Festival – najbardziej 
prestiżowy festiwal kina dokumentalnego 
w Azji, odbywający się co dwa lata, poka-
zujący do 20 filmów w konkursie; Komu-
nia zdobyła tam Nagrodę Główną w 2017 
roku – przyp. A.S.), mój film miał dystry-
bucję kinową w całej Japonii. 
M.S.: Dlatego tak ważne jest, aby Kosza-
liński Festiwal Debiutów Filmowych prze-
trwał jako miejsce, które działa wbrew 
oczekiwaniom i schematom, rozwija 
się, rezonuje z potrzebami filmowców 
i widzów, inicjuje wśród nich dyskusje. 
Platformy odzwyczajają nas od kina. Festi-
wale mają szansę podtrzymać pewien 
rytuał wspólnego przeżywania i mogą real-
nie pomóc w promowaniu i szerzeniu wie-
dzy o artystycznym, autorskim kinie. Fo
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PIOTR TROJAN
Jantar za rolę męską w filmie 
25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy, 2020

Debiutant to człowiek jednocześnie prze-
rażony i szczęśliwy. Niedowierzający i uf-
ny. Jeszcze wierzy – a może dopiero zaczy-
na wierzyć na sto procent – we własne siły, 
możliwości, perspektywy, marzenia. Nagrody, 
które odbiera, szczególnie te pierwsze, są ni-
czym bilet w pierwszej klasie. Co ja mówię, to 
extraklasa! Przed debiutantem długa podróż, 
więc cieszy się, że rozpoczął ją w komforcie. 
W jakim stylu odbędzie tę wyprawę, będzie 
jednak zależeć tylko od niego samego. I ta 
wiedza dopiero przed nim, ale prędzej czy 
później debiutant pojmie i to. Jak również 
fakt, że nagrody o niczym nie przesądzają.

MARTYNA MAJEWSKA
Jantar za krótkometrażowy film 
fabularny Maria nie żyje, 2020

Debiutować – to poszukiwać, zadawać 
pytania, błądzić, prowokować. A Kosza-

liński Festiwal Debiutów Filmowych uczy 
rozmowy: o tym wszystkim, ale też o suk-
cesach i o porażkach. Być debiutantem, 
to często prosić o pomoc – nie wszyscy 
to wiedzą, robiąc pierwszy film, nie każ-
dy potrafi. Festiwal na pewno uczy dia-
logu, także tego międzypokoleniowego. 
Sankcjonuje zmiany obyczajowe, kultu-
rowe. Dziewczyny, które tu przyjeżdża-
ją nie walczą już o należne im miejsce, 
one się go spodziewają, wiedzą, że ono 
im się należy, znają swą wartość. Panuje 
bardzo dobra, równościowa atmosfera, 
i nawet jeśli nie odczuwa się tego zawsze 
w nagrodach, to nie ma się poczucia, 
że wszystko jest przesądzone. „Młodzi 
i Film” to festiwal, który nagradza brak 
pokory i nie karci za brak ogłady. Wszyst-
ko przyjdzie z czasem. Lub nie.

JULIA ORLIK
Jantary za krótkometrażowe  
filmy animowane: Bankiet, 
2017; Mój dziwny starszy brat, 
2019; Jestem tutaj, 2021
Trzykrotnie odbierałam nagrodę w Kosza-
linie, więc pewnie znajdą się tacy, którzy 
to skrytykują. Bo przecież debiut to de-
biut. Zadebiutować można raz... Sama nie 
wiem, jak odpowiadać na takie zarzuty. Czy 
ktokolwiek na moim miejscu, mając szan-
sę na kolejne nagrody, ale też prezentację 
pośród innych młodych twórców swoich 
szkolnych filmów, zrezygnowałby z tego? 
W imię czego? Skromności? Pokory? Cie-
szę się ze wszystkich nagród tak samo. Ale 
uszczęśliwiają mnie przede wszystkim dlate-
go, że są ważnym dowodem, że coś takiego 
jak najlepszy film w dorobku nie istnieje. 
I to jest naprawdę krzepiące. 

PAWEŁ MAŚLONA
Jantar im. Stanisława  
Różewicza za reżyserię filmu 
Atak paniki, 2018

Oczywiście nagroda bardzo mnie ucie-
szyła, ale też pomyślałem sobie, że coś się 
kończy: już nigdy nie zadebiutuję. Że to 
już to: debiut mam za sobą, teraz idzie 
„bycie częścią” środowiska. Ja w ogóle 
przez długi czas myślałem o sobie, jak 
o kimś, kto reprezentuje pokolenie naj-
młodszych filmowców, debiutantów wła-
śnie, i ta nagroda zapoczątkowała u mnie 
inne myślenie o sobie. I potem, gdy zapro-

SZYMON WYSOCKI
Jantar za muzykę  
do filmu Każdy ma swoje lato, 
2021
Twórcy muzyki filmowej często są pomi-
jani wśród tych osób, które mogą ubie-
gać się o nagrody. Kino to obraz, nie je-
steśmy tak widoczni jak operatorzy, nie 
mamy swojego lobby, nie przeprowadza 
się z nami wywiadów jak z gwiazdami. 
I dobrze. Nas można usłyszeć, a najlepiej 
poprzez muzykę, którą tworzymy. A usły-
szeć film za pomocą muzyki przez nas 
skomponowanej – to największa nagroda. 
Ja tworzę raczej proste rzeczy. Do filmu 
Tomka Jurkiewicza napisałem coś, co – 
jak sądziłem – przemknie niezauważone. 
Jak to dobrze, że się myliłem, że muzy-
ka żyje w filmie, a film dzięki muzyce. 
A praca z debiutantem była taka sama jak 
z każdym innym twórcą. Nie widziałem 
różnicy, a może widziałem – na korzyść 
Tomka i swojej z nim współpracy. To 
oczywiście nie była moja pierwsza mu-
zyka filmowa, ale na pewno pierwsza do 
tak autorskiego filmu. 

Wiele i wielu z nich było jeszcze na studiach lub tuż po. 
Inni swój debiut mieli już dawno za sobą! Bywało, że 
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych był pierwszym 
wydarzeniem branżowym w ich życiu. Lub że na tym 
festiwalu odżywały emocje sprzed lat. Przyjeżdżali 
tu z krótkimi metrażami – fabułami, dokumentami, 
animacjami – były to filmy zaliczeniowe, egzaminacyjne, 
dyplomowe. Odwiedzali Koszalin z pierwszymi wiodącymi 
rolami w filmach fabularnych, ale także debiutując jako 
reżyserzy, autorzy scenariuszy, zdjęć, muzyki. Wśród nich 
byli artyści z dorobkiem, którzy – za sprawą współpracy 
z debiutującym twórcą – gościli w Koszalinie. Każdy 
z laureatów i każda z laureatek Jantara ma własną definicję 
debiutu, za każdym razem oznacza on coś innego: to nie 
tylko pierwszy publiczny seans na dużym ekranie, ale często 
pierwsze wystąpienie, pierwszy wywiad i pierwsza nagroda; 
pierwsze otwarte spotkanie z widzami, pierwsza owacja 
na stojąco lub słowa krytyki. Są i tacy oczywiście, którzy 
traktują debiut bardzo symbolicznie.

DEBIUTANT…   CZYLI KTO?
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Laureaci 40. festiwalu  
„Młodzi i Film”

Julia Orlik 
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ponowano mi bycie w jury w Koszalinie, 
poczułem ukłucie żalu. Dumy także, ale 
i żalu: czyli już nie jestem na starcie, nie 
jestem młody, nie jestem nadzieją pol-
skiego kina... Już nie przynależę do tej 
młodej, najciekawszej fali. No cóż, tak 
to już bywa. Choćbyśmy chcieli, choćby 
nie wiem jak nam było przykro i żal, te-
go nie da się powtórzyć. I może dobrze. 

NIKOLAS PRZYGODA 
Jantar za odkrycie aktorskie 
w filmie Plac zabaw, 2017 

Plac zabaw był moim pierwszym filmem. 
Pierwszy film i od razu taka rola! Nie dość, 
że duża, to taka... Czułem, że biorę udział 
w ważnym projekcie, wiedziałem, jaki to 
temat, a jednocześnie nie zdawałem sobie 
do końca sprawy, dlaczego ten film jest 
tak ważny. Trochę myślałem o tym, co bę-
dzie ze mną dalej, a trochę nie chciałem 
o tym myśleć. Marzyłem po cichu o tym, 
by „zostać w przyszłości aktorem”, a jed-
nocześnie nie wiedziałem, czy mi wolno, 
czy wypada, czy się nie ośmieszam. I gdy 

Czuć za to (i wtedy też tak było) świeżość, 
poruszenie, a w zasadzie wzruszenie: ra-
dość z możliwości obcowania z kinem, ze 
współuczestnictwa, z możliwości przyna-
leżenia do bardzo konkretnej społeczno-
ści. Jak tego nie zgubić? – pytałam siebie. 
Co zrobić, aby towarzyszyła mi zawsze ta 
niepewność względem tego, jak film czy 
spektakl zostanie odebrany i zaskoczenie, 
odnośnie nagród w finale. Tamten Kosza-
lin, tamto wejście na „filmowe salony” – 
trochę po cichu, bez czerwonego dywanu, 
poza systemem – pokazało mi, co się liczy. 
Talent, pomysł, ludzie wokół. I że niepokój 
to dobra, inspirująca emocja, która nieko-
niecznie należy się wyłącznie debiutan-
tom. Ja debiutuję za każdym razem, sama 
przed sobą, gdy chcę powiedzieć coś waż-
nego innym. 

ARKADIUSZ TOMIAK
Jantary za zdjęcia do filmów: 
Daas, 2011; Stacja Warszawa, 
2013

Ani Daas, ani Stacja Warszawa nie były 
moimi debiutami, ale za sprawą ich twór-
ców, kolejno: Adriana Panka oraz Macieja 
Cuske, Kaspra Lisowskiego, Nenada Miko-
vića, Mateusza Rakowicza i Tymona Wy-

ciszkiewicza (Stacja Warszawa 
była dziełem nowelowym, zbio-
rowym – przyp. A.S) mogłem 
znów spojrzeć na świat i kino 
oczami debiutantów. To było 
cenne, bo spojrzenie młodego 
twórcy nie jest jeszcze zmanie-
rowane, koniunkturalne, ruty-
niarskie. Przypomina o tym, 
jak powinno się podchodzić do 
każdej produkcji – jak do tego 
pierwszego, wyczekiwanego, 
najważniejszego dzieła. Czę-
sto w tej robocie o tym zapo-
minamy. Szkoda. Debiutanci 
uczą nas odwagi, ciekawości 
ludzi i pracy. Przypominają, że 
nigdy nie wie się za dużo. I że 
trzeba umieć prosić o pomoc 
i pytać. Najważniejsze, to umieć 
się porozumieć. A przecież wal-
ka – o siebie, o własną wizję 
i o niezależność – trwa przez 
cały czas, nie tylko na starcie.

Wysłuchała 
i opracowała  
Anna Serdiukow

zem, gdy myślę, że nie mam szans albo 
mam niewielkie, lub wtedy, gdy chcę się 
poddać. Wiara w niemożliwe, upór, a jed-
nocześnie zuchwałość, prostolinijność 
i naiwność debiutujących twórców – to 
ich największa siła.

KATARZYNA HERMAN
Jantar za rolę kobiecą w filmie 
W sypialni, 2011

Do Koszalina przyjechałam, bo nieznany 
wówczas nikomu Tomek Wasilewski poka-
zywał tu swój pierwszy film, w którym gra-
łam główną rolę. Był to bardzo niezależny 
debiut. Dostał się do konkursu bez konek-
sji, bez znajomości, bez układów. Wezwano 
mnie do Koszalina – nie do końca mówiąc, 
po co mam przyjechać – z prośbą o stawie-
nie się na zakończeniu. Każdy w takiej sytu-
acji ma jakieś nadzieje, ambicje, marzenia. 
Ja wówczas swoją przygodę z nagrodami 
filmowymi dopiero zaczynałam. Nie zna-
łam procedur. Nie wiedziałam, czego mo-
gę się spodziewać. Zobaczyłam i poznałam 
wspaniałych ludzi, którzy też byli pełni 
nadziei, ambicji, marzeń. Przyjechali do 
Koszalina, tyle że niekoniecznie po na-
grody... Zwykle każdy chce wygrać, ale na 
„Młodzi i Film” trochę się o tym zapomina. 

TEMAT NUMERU

być wszystkim, mogę być wszędzie, mogę 
wszystko, a jednocześnie wydaje się sobie 
głupi, naiwny, nie dość dobry. Z czasem 
stajemy się częścią jakiegoś pejzażu – to 
naturalne. Ważne jednak, by nie osiąść 
w przewidywalności. 

MARIA SADOWSKA
Jantar za scenariusz filmu 
Dzień kobiet, 2012 

Dzień kobiet był dla mnie ważny, bo utwier-
dził mnie w tym, jakie kino chcę robić: 
feminizujące, w ważkiej sprawie, z moc-
nym tłem społecznym, które z różnych 
perspektyw będzie opowiadać o współ-
czesnych kobietach i ich egzystencji. Tego 
byłam pewna, ale też pytałam samą siebie: 
kogo to interesuje? Pamiętajmy, że był to 
rok 2012 i emancypacja środowiska filmo-
wego w Polsce – zresztą jakiegokolwiek 
środowiska – nie była tak oczywistą spra-
wą: wtedy jeszcze scenariusze i gremia fi-
nansujące kino zdominowane były przez 
męski punkt widzenia, męskie problemy, 
męskie aspekty bytu. Koszalin dość rewo-
lucyjnie – jak na tamten czas – przyznał mi 
nagrodę za historię, która mogła pozostać 
zmarginalizowana. Uzasadnienie brzmia-
ło: „Nagroda za scenariusz – za wrażliwe 
i poruszające opisanie wstydliwych 
fragmentów polskiej rzeczywistości”. 
Dziś mogę powiedzieć, że Koszalin 
nie tyle nauczył mnie marzyć, co re-
alizować te marzenia. Nie ma histo-
rii, która nie byłaby dość dobra na 
to, by ją opowiedzieć.

ANNA WIECZUR-
-BLUSZCZ
Wielki Jantar za film Być 
jak Kazimierz Deyna, 2012
Pamiętam, że nie mogłam uwie-
rzyć w to, że zdobyliśmy Wielkie-
go Jantara. Tym bardziej, że debiu-
towałam wtedy na kilku różnych 
poziomach: w pełnym metrażu fil-
mem kinowym, jako reżyserka, ale 
też współscenarzystka, jako kobieta 
filmowiec, która pokonuje innych 
filmowców – mężczyzn, wreszcie – 
jako twórczyni bez kontaktów w tej 
branży. I tak zostało do dzisiaj. Tam-
ten debiut mnie zahartował, dlatego 
trwam w tym zawodzie. Przypomi-
nam sobie festiwal za każdym ra-

okazało się, że otrzymuję nagrodę w Ko-
szalinie za odkrycie aktorskie – że mam 
„to”, czyli ten cały talent – to poczułem, że 
mogę iść po więcej w kinie. Po Koszalinie 
powiedziałem rodzicom, co tak naprawdę 
chciałbym robić w życiu. Festiwal „Mło-
dzi i Film” przesądził sprawę, a nagroda 
pomogła przekonać rodziców.

KUBA CZEKAJ 
Jantar za krótkometrażowy film 
fabularny Twist&Blood 2011; 
Jantar im. Stanisława  
Różewicza za reżyserię filmu 
Baby Bump, 2016
W jakimś sensie czuję się wychowankiem 
tego festiwalu. Byłem tu z każdym filmem – 
krótkim i pełnym metrażem – i choć każda 
edycja była inna, to czułem się tak, jak-
bym wracał w bardzo dobrze mi znane 
miejsce. Do czegoś, co jest znajome, gdzie 
człowiek czuje się jak u siebie, choć ktoś 
poprzestawiał rzeczy w jego pokoju, a za-
bawki z dzieciństwa pochował do pudła. 
Nostalgia i śmiech mieszają się z fascy-
nacją względem samego siebie sprzed lat. 

ZOFIA KOWALEWSKA
Jantar za krótkometrażowy film 
dokumentalny Więzi, 2016

Byłam bardzo szczęśliwa. Mój film był 
wart tej nagrody, tego byłam pewna, mi-
mo wielkiej konkurencji, ale chwilę za-
jęło mi, by poczuć w pełni, że nie tylko 
mój film został uhonorowany Jantarem, 
ale ja – jego twórczyni – również. I chyba 
to był ten moment, gdy zaczęłam myśleć 
o sobie: reżyserka. 

ADAM WORONOWICZ
Jantar za rolę męską w filmie  
Między nami dobrze jest, 2015

Byłem już po trzydziestce, gdy odebrałem 
nagrodę na Koszalińskim Festiwalu De-
biutów Filmowych. Najpierw poczułem, 
że to niestosowne – ja, aktor z jakimś już 
dorobkiem, dostaję trofeum, które powinno 
przypaść znacznie młodszemu aktorowi, 
na początku drogi, tak zupełnie na starcie. 
Ale później koledzy z teatru uświadomi-
li mi coś bardzo ciekawego, a mianowi-
cie, że jeśli miałem szansę w starciu z siłą 
debiutującego aktorskiego pokolenia, to 

znaczy, że szczęśliwie czegoś tam nie zgu-
biłem. Że mam w sobie może wciąż pewną 
świeżość, może jakąś czułość względem 
emocji ważnych z punktu widzenia mło-
dości. A potem w ogóle pomyślałem sobie, 
jak to dobrze, gdy w sztuce nie liczy się 
metryka. Każdy może zdobyć nagrodę na 
festiwalu debiutów – mędrcem może oka-
zać się żółtodziób, aktorską perłą wśród 
nowicjuszy facet grający od dawna w te-
atrze i w kinie. I to jest świetne, że wszy-
scy – choć przez moment – jesteśmy równi.

ITA ZBRONIEC-ZAJT
Jantar za zdjęcia do filmu Małe 
stłuczki, 2014

Debiutować to znaczy nie mieć oczekiwań, 
a jednocześnie mieć wielkie nadzieje. Nie 
bać się, a przy tym nie być niczego pew-
ną czy pewnym. To taki dreszczyk emocji: 
z jednej strony wielka buta, bezczelność, 
a z drugiej nieśmiałość, zagubienie. Bycie 
w jakiejś próbie, w ogromnej chęci spraw-
dzenia się, w potrzebie przynależenia do 
określonej struktury, przy nazbyt częstych 
zrywach niezależności, manifestacyjnych 
wręcz – czy nawet samobójczych – aktach 
walki o wolność i niepodległość. Kolosal-
na ambicja, ale też zawalanie tego wszyst-
kiego dla różnych mniej istotnych spraw, 
ale zaraz, zaraz…, jak to mniej istotnych – 
przecież kluczowych, fundamentalnych, 
bez nich nie byłoby nas!

KLARA BIELAWKA
Jantar za debiut aktorski  
w filmie Stacja Warszawa, 2013 

Odkryciem można być przez moment. 
I albo człowiek spełnia pokładane w nim 
nadzieje, albo nie. Często też po prostu 
idzie własną drogą, trochę pod prąd, a tro-
chę bywa w kompromisie. Cieszę się, że 
ktoś dostrzegł tę chwilę mojego wcho-
dzenia w kino. Dostrzegł i docenił. Choć 
nie był to mój filmowy debiut, na pewno 
był to pewien próg: pierwsza tak duża ro-
la. Bardzo świadomie byłam w tamtym 
momencie aktorką, a jednocześnie sobą. 
Chłonęłam wszystko, wszystko było po-
trzebne. Aż pewnego dnia pomyślałam: 
już nie jestem odkryciem, jestem częścią 
kompozycji. I to też było fajne, choć już 
mniej niepokojące, pociągające, motywu-
jące i mobilizujące. Trochę tęsknię za tym 
początkiem, gdy człowiek myśli: mogę Fo
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Arkadiusz Tomiak



Jak narodził się pomysł na Dzień 
Matki?
Jest to pierwszoroczny film zre-
alizowany w Szkole Filmowej 

w Katowicach. Za zadanie otrzymali-
śmy realizację „czystego kina”, skupio-
nego na obrazie. Szukałem historii, 
w której brak dialogu nie wydawałby 
się widzowi nienaturalny, a zarazem 
takiej, która miałaby uniwersalny cha-
rakter. W ten sposób moje myśli zwró-
ciły się w kierunku zderzenia świata 
zwierząt i ludzi. Uznałem, że obecność 
lisicy otwiera nową perspektywę i daje 
oryginalny punkt widzenia. 

Pokazujesz dwie matki: lisią i ludzką. 
To ciekawa konfrontacja. 
Chciałem, żeby mój film był w pewnym 
sensie filmową bajką. Od tego wysze-
dłem w pracy nad scenariuszem. Pomysł 
na wprowadzenie do historii lisa poja-
wił się, kiedy zobaczyłem w programie 
telewizyjnym leśniczego fotografującego 
lisicę z młodymi. Potrzeba zapewnienia 
bezpieczeństwa dla potomstwa to pod-
stawowy instynkt zarówno dla ludzi, jak 
i zwierząt. Poczułem, że będzie to wyjąt-
kowo poruszające zestawienie. 

Praca ze zwierzętami, zwłaszcza dzi-
kimi, jest szczególnie wymagająca. 

Czy udało ci się zrealizować wszyst-
kie pierwotne zamierzenia ze scena-
riusza?
Razem z operatorem, Patrykiem 
Romanem, bardzo dokładnie się 
przygotowaliśmy. Rozrysowaliśmy 
historię na storyboardach, zrobili-
śmy prewizualizację. Nie udało się 
przełożyć ich jeden do jeden w fil-
mie, ale osiągnęliśmy zamierzony 
efekt dzięki połączeniu zrealizowa-
nych ujęć z narzędziami postproduk-
cji. Najwięcej zmieniło się w trakcie 
montażu. Dążyliśmy do osiągnięcia 
najczystszej i najprostszej w odbio-
rze formy. 

 DZIEŃ MATKISHORT MIESIĄCA

Rozmowa z Patrykiem Kaflowskim, 
reżyserem filmu Dzień Matki

A jak wyglądała praca z lisem?
Na festiwalu w Londynie część 
z widzów zastanawiała się, czy nasza 
lisica została wygenerowana kompu-
terowo. A to prawdziwa lisia aktorka, 
Freya, która ma już nawet kilka „ról” 
na koncie, choć w Dniu Matki po raz 
pierwszy zagrała tę główną. Zanim 
zaczęliśmy z nią pracę, nakręciłem uję-
cie z młodymi, dzikimi liskami. Bez 
niego nie byłoby tego filmu. Gdy się 
udało, mogłem zadzwonić do ekipy 
i aktorów: Aliny Szczegielniak i Wie-
sława Kupczaka, i rozpocząć pracę 
z nimi oraz z psem Furią. Furia i Freya 
nigdy na planie się nie spotkały, cho-
ciaż dzięki postprodukcji widz będzie 
miał odmienne wrażenie. Freya została 
adoptowana z lisiej farmy, od lat jest 
pod opieką ludzi, ale nie oznacza to, 
że można z nią pracować jak z psem, 
którego wielu rzeczy można nauczyć. 
Ze względów bezpieczeństwa – ludzi 
i jej samej – była cały czas na smy-
czy, a to wymagało takiego ustawia-
nia kadru, aby potem można było te 
atrybuty wyciąć w postprodukcji. Sto-
sowaliśmy też wiele sztuczek, np. za 
pomocą jedzenia próbowaliśmy nakło-
nić ją do patrzenia w danym kierunku. 
Nie zawsze się to udawało. To całkiem 
niezależna aktorka. Po dwóch dniach 
zdjęciowych z nią powstało jednak 
wystarczająco dużo różnorodnych 
ujęć, aby móc z nich skomponować 
czytelną opowieść. 

Ważną rolę odgrywają w Dniu Matki 
czarno-białe zdjęcia. Skąd ta decyzja?
Razem z Patrykiem Romanem testo-
waliśmy wiele palet kolorystycznych 
i żadna z nich nie pasowała do tej 
opowieści tak jak czerń i biel. Źró-
dłem inspiracji był m.in. Koń turyński 
Béli Tarra, który uświadomił nam, jak 
wspaniale w tej palecie można wygrać, 
na rzecz historii i jej klimatu, elementy 
zmieniającej się pogody. 

Nad czym teraz pracujesz?
Przygotowuję scenariusz komedii 
na motywach opowiadań Sławomira 
Mrożka. Uważam, że to najtrudniejszy 
gatunek i chcę się w nim sprawdzić. 
Okres szkoły filmowej to najlepszy 
czas na takie próby.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

DWIE MATKI
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Dzień Matki,  
reż. Patryk Kaflowski

Patryk Kaflowski
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FUCKING BORNHOLM

Wywozisz ich na wyspę położoną 
ponad sto kilometrów od duńskiego 
wybrzeża. To sprawia, że bohatero-
wie znajdują się niejako w potrzasku, 
są na siebie skazani, emocje zaczy-
nają buzować.
Ta metafora, semantyka figury wyspy, 
była pożywką dla mojej wyobraźni. 
Pomyślałam: co się stanie, jeśli wyślemy 
bohaterów do miejsca, z którego nie ma 
prostego wyjścia i powrotu? Nie da się 
przecież wyjść i zatrzasnąć drzwi, nie 
można się nigdzie schować. To zresztą 
motyw, który zawsze działa na mnie na 
wyższym poziomie, poziomie meta i jest 
bardzo mi bliski – kolejny projekt, nad 
którym właśnie pracuję, również dzieje 
się na wyspie.

Bohaterami filmu są dwie pary: 
Maja i Hubert oraz Nina i Dawid. 
Pierwsi są małżeństwem z długim 
stażem, drudzy – dopiero co poznali 
się na Tinderze, po tym jak Dawid 
się rozwiódł. Poruszasz temat kry-
zysu w związku, zmęczenia oczekiwa-
niami innych.
Ten film porusza kilka tematów, waż-
nym jest kryzys wieku średniego. Nie 
jest to może odkrywcze, niemniej cie-
kawił mnie w tym przypadku punkt 
widzenia kobiety. Bolączki i zmagania 
charakterystyczne dla wieku średniego 
są zazwyczaj w kinie zarezerwowane 
dla mężczyzn, mimo że przechodzimy 
przez to wszyscy, niezależnie od płci. 
Każdy z nas w okolicy czterdziestki, 
czyli mniej więcej w połowie życia, 
zaczyna patrzeć wstecz, robić podsu-
mowania i zadaje sobie pytanie, czy ma 
jeszcze szansę zmienić coś na lepsze. 
Takimi ludźmi są moi bohaterowie – 

dwie pary, reprezentujące dwa modele 
związku. Każde z nich ma swoje marze-
nia, potencjał, choć widać, że ich życie 
utknęło trochę w miejscu. 

Jedna z bohaterek w pewnym 
momencie mówi: „dość” i próbuje 
wyrwać się z zaklętego kręgu swojego 
życia.
Maja postawiła na rodzinę i dzieci, 
a mężczyźni wokół niej rozwijali swoje 
kariery. Ważne jest, że zaczęłam pisać 
ten film w 2014 roku, czyli przed #metoo 
i Strajkiem Kobiet. Sprawy, które teraz 
wydają nam się oczywiste, jeszcze nie-
dawno takie nie były. Wtedy panował 
model tradycyjny, niedopuszczający 
w zasadzie kobiecej optyki. Nie chciałam 
tym filmem uderzać w feministyczne 
tony, bardziej zależało mi, żeby pokazać, 
że Matka Polka to też człowiek. Nie tylko 
rola, w jaką jesteśmy spychane. Kobieta 
ma prawo dokonywać wyborów. Jeśli 
wynikają z jej osobistej, świadomej decy-
zji, musimy je szanować.

W Polsce na takich postawach wciąż 
jeszcze ciąży piętno. Dania pod tym 
względem – jeśli chodzi o podejmo-
wanie decyzji o rozpoczęciu nowego 
życia, ale także w przeżywaniu 
tego rodzaju emocji – jest bardziej 
otwarta.
Tak, widziałam to w Kopenhadze. 
Ludzie układali sobie nowe relacje 
w kontekście tych starych, dzieci z jed-
nych związków naturalnie wchodziły 
w kontakt z tymi z kolejnych. Powiem 
szczerze, że wydawało mi się to nie-
znane. Doświadczenie znanych mi 
z otoczenia rozstań było dużo bardziej 
dramatyczne. Nie chcę przez to powie-

dzieć, że jesteśmy daleko za Duńczy-
kami, ale jest w tym trochę prawdy, 
co zresztą żartobliwie sugeruję w fil-
mie, pokazując nas jako takich barba-
rzyńców w ogrodzie. Ten komediowy 
ton, oparty na chwilach niezręczności 
i nieadekwatności pewnych reakcji, ma 
wskazywać na te różnice. Nasza men-
talność jest inna niż mentalność społe-
czeństw skandynawskich. Nasza edu-
kacja też przebiega inaczej, a szansa na 
to, żeby przebiegała szybciej i we wła-
ściwym kierunku, została – niestety – 
zaprzepaszczona przez ludzi takich jak 
minister Czarnek.

À propos – między wierszami tej 
historii pojawia się temat edukacji 
seksualnej, przede wszystkim temat 
rozmowy z dzieckiem, komunikacji 
w obrębie rodziny. To umiejętność, 
której nie przyswoiły poprzednie 
pokolenia, mam wrażenie, że roz-
mowa i otwartość na emocje to sto-
sunkowo nowy temat.
Siłą rzeczy ludzie patrzą teraz inaczej na 
świat. Wiedzą, że relacje rodzinne trzeba 
stale budować, pielęgnować. Że trzeba 
rozmawiać – pytać o potrzeby innych 
osób, próbować je zrozumieć, a nie tylko 
żyć w przeświadczeniu, że przysięga zło-
żona 20 lat wcześniej będzie nas na całe 
życie trzymała przy sobie. Jeśli chodzi 
o dzieci w filmie – są one w zasadzie 
cichymi obserwatorami całej sytuacji, 
ale zarazem kołem zamachowym dla 
historii. Przede wszystkim są jak lustro, 
w którym dorośli powinni się wreszcie 
przejrzeć. 

Rozmawiał  
Mateusz Demski

KOBIETA MA 
PRAWO WYBORU

Znajomi z dziećmi na 
majówce w Danii. Plaża, 
camping, wycieczki rowe-
rowe. Poza tym słowa, słowa, 

słowa, bo film składa się głównie 
z rozmów między bohaterami. To 
musiało być wyzwanie, aby budulcem 
opowieści uczynić wyłącznie dialogi.
Opowiadanie słowem jest często para-
doksalnie o wiele trudniejsze niż opo-
wiadanie obrazem. Bazując tylko na 
dialogach, trzeba pilnować wyrazistości 
postaci, relacje między nimi muszą być 
potoczyste, mieć swoje zwroty i dostar-
czać paliwa na całą długość filmu. Praca 
nad takim scenariuszem wymaga więk-
szej dbałości o dyscyplinę i precyzję, 
dlatego ten tekst powstawał długo. Wraz 
z Filipem Kasperaszkiem rozwijaliśmy 
go na międzynarodowych programach. 
Historia wzbudzała entuzjastyczne reak-
cje za granicą. Inaczej było w Polsce.

Dlaczego?
Scenariusz spotykał się z entuzjazmem 
niektórych recenzentów, ale też z bra-
kiem zaufania innych. Nie chcę wyty-
kać palcem, chodzi jednak głównie 
o ludzi ze starszego pokolenia, którzy 
kompletnie nie rozumieli tej konwen-
cji i bohaterów. Przez to stanęliśmy 
w miejscu, jeśli chodzi o finansowa-
nie projektu. Wtedy zgłosił się do mnie 
Empik Go i powstał serial audio według 
mojego pomysłu. Nie reżyserowałam 
go, chciałam za to zobaczyć, jaki jest 
potencjał tego tekstu. Pomysł z seria-
lem wystrzelił – był chętnie słuchany, 
zbierał świetne recenzje od ludzi, którzy 
odnaleźli się w tych postaciach. Nieza-
leżnie od opinii jednego czy drugiego 
eksperta, upewniłam się, że mam dobry 
tekst, który się broni.

A skąd Bornholm?
Geneza projektu jest odległa. Napisałam 
treatment w 2014 roku, zaraz po ukoń-
czeniu Obietnicy, nad której postproduk-
cją pracowałam w Danii. Mieszkałam 
tam, spędzałam dużo czasu w Kopenha-
dze i zaczęłam widzieć różnice między 
Duńczykami a nami. Przede wszystkim 
związane ze sferą seksu. W Polsce panuje 
tabuizacja, nieumiejętność rozmowy 
o relacjach i uczuciach. Duńczycy w tych 
tematach są o wiele dalej niż my. Stąd też 
się wziął pomysł na Bornholm – chcia-
łam wywieźć bohaterów z Polski, wsa-
dzić ich w inną kulturę. 
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Rozmowa z Anną Kazejak,  
reżyserką filmu Fucking Bornholm 

Maciej Stuhr i Grzegorz Damięcki  
w filmie Fucking Bornholm,  

reż. Anna Kazejak

Anna Kazejak
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D etektyw Bruno to wasz 
trzeci pełnometrażowy 
film dla młodej publicz-
ności. Co dwa poprzednie 

powiedziały wam o tej widowni?
Magdalena Nieć: Zawsze mieliśmy do 
tej publiczności ogromne zaufanie. Klu-
czowe dla nas jest to, by mówić w filmach 
o czymś ważnym. W tym wypadku istotną 
rolę odegrały okoliczności. Czas pandemii 
był dla nas wszystkich, ale przede wszyst-
kim dla dzieci tak trudny, że poczuliśmy, 
iż potrzebują odpoczynku. Dlatego bardzo 
świadomie zdecydowaliśmy się na lżejszą 
formę, choć wciąż mówimy o poważnych 
tematach. Uznaliśmy, że śmiech może być 
równie oczyszczający jak łzy. Myślę, że 
przez ten czas publiczność nauczyła nas 
tego, co w pewnym sensie przeczuwali-
śmy. Sprawdzało się partnerskie podejście, 
dialog, wymiana doświadczeń. Nawzajem 
czegoś się od siebie uczymy. My od nich na 
pewno tego, czego poniekąd w filmie uczy 
się tytułowy bohater – szczerości, bezpre-
tensjonalności, wiary w drugiego czło-
wieka. Ze swojej strony prosimy jednak 
młodych ludzi, by przez moment zastano-
wili się, kogo tym zaufaniem obdarzają, 
by nie dali się zwieść powierzchowno-
ści. Zwłaszcza że dorośli świetnie potrafią 
zakłamywać rzeczywistość. 

Dorośli to też często rozbuchane ego, 
jak w przypadku głównego boha-
tera, serialowego aktora, który na 
początku jest egoistą, obsesyjnie 
wręcz dbającym o swój wizerunek.
Mariusz Palej: To w ogóle opowieść 
o dwóch chłopcach. Imię jednego z nich 
to Oskar i ma on osiem lat, drugi to Bruno 
i ma czterdziestkę. Paradoksalnie to ten 
drugi musi odnaleźć siebie. W mocno sko-
mercjalizowanej rzeczywistości, żyjąc pod 
niezwykłą presją ekonomiczną, każdy ma 
prawo zbłądzić. Jest jednak nadzieja, że 
możemy wrócić do siebie, pierwotnych 
ambicji i tego, co stanowi kwintesencję 
człowieczeństwa. Właśnie taką drogę prze-
chodzi nasz bohater. Przypomina sobie, 
kim był, jakie przyświecały mu ideały, staje 
się lepszym człowiekiem. Myślę, że w kinie 
chodzi o to, żeby dać nadzieję, panaceum. 
Chcemy powiedzieć w naszym filmie, że 
możemy się zatrzymać, zrzucić cały ten 
blichtr i pozostać sobą. 

Fasadowość, ułuda celebryckiego 
świata, którą pokazujecie w filmie,  
to coś, co was mierzi?
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DETEKTYW BRUNO

śmy jakiegoś klucza, bo z jednej strony 
chcieliśmy zrobić komedię, a z dru-
giej pragnęliśmy pozostać wierni sobie 
i komunikować się z widzami w mądry 
sposób. Przez śmiech chcieliśmy też cze-
goś naszych widzów nauczyć. Ważne 
były w tym kontekście dwie rzeczy – to, 
jak ludzie mogą na siebie wzajemnie 
wpływać oraz lekka drwina z naszego 
środowiska. Ukuliśmy nawet takie hasło: 
„Nieważne, ile masz lajków, ale to, jakim 
jesteś człowiekiem”. Na te kwestie poło-
żyliśmy duży nacisk, przygotowując 
reżyserską adaptację scenariusza. 
M.N.: W poprzednich dwóch przypad-
kach byłam współscenarzystką, zatem 
pracowałam nad historią od pomysłu 
aż do draftu realizacyjnego. Tym razem 
było zupełnie inaczej. Bardzo chcia-
łam zrobić komedię, poza tym miałam 
poczucie, że dzieci już teraz jej potrze-
bują. Czyli znacznie szybciej niż w sytu-
acji, gdy coś tworzymy zupełnie od 
nowa. Spodobało mi się mocne umoco-
wanie scenariusza we współczesności. Po 
wcześniejszych doświadczeniach i wielu 
spotkaniach z publicznością czuliśmy, 
że jesteśmy gotowi na spotkanie w tak 
konkretnej rzeczywistości. Problemy, 
na które zwracał uwagę scenariusz, były 
nam znane, dostrzegaliśmy je i czuliśmy. 
To wszystko było w nas, czekaliśmy tylko 
na moment, kiedy będziemy mogli o tym 
opowiedzieć. Dlatego mieliśmy poczu-

cie, że ten scenariusz nigdy nie był nam 
obcy. Frajda przy pracy była duża, rów-
nież dlatego, że tekst Detektywa Bruna 
był lżejszy, niż te, przy których pracowa-
łam do tej pory i dla nas również obcią-
żenie emocjonalne było mniejsze. 

Udało wam się zebrać znakomitą 
obsadę, z wcielającym się w postać 
Bruna Piotrem Głowackim na czele. 
Jak doświadczeni aktorzy reagują na 
takie propozycje?
M.P.: Wszyscy przyjęli je z dużym 
entuzjazmem. Mieliśmy na planie nasz 
wymarzony aktorski garnitur. Pamiętam, 
że z Piotrem spotkaliśmy się na 
zdjęciach próbnych, porozmawialiśmy 
i poszło. To bardzo inteligentny aktor 
i dobry rozmówca. Jednocześnie 
jest wymagający, bo podobnie jak 
dziecko, musi wiedzieć wszystko. Po 
doświadczeniach poprzednich produkcji, 
gdzie nie było w ogóle jakiegokolwiek 
marginesu niewiedzy ze strony reżysera, 
byliśmy jednak na to przygotowani. 
Odpowiedzieliśmy mu zatem na 
wszystkie pytania, bo z mojego punktu 
widzenia Piotr przygotowuje się do 
roli bardziej rozumowo niż intuicyjnie. 
Bardzo spodobało mi się, jak na 
półtonach przeprowadził postać Bruna. 

Zakładam, że współpraca na planie 
z młodym aktorem, jakim był wciela-

jący się w postać Oskara Iwo Rajski, 
wymaga z kolei od aktora doświad-
czonego pewnych interpersonalnych 
umiejętności?
M.N.: Dzięki mojemu doświadczeniu 
w pracy z dziećmi dostrzegałam takie 
małe rzeczy na planie, jak choćby to, 
że kiedy Piotr witał się z chłopcem, to 
schodził do jego poziomu. To nie Iwo 
musiał podnosić głowę. Piotr był na 
planie niezwykle otwarty, wiedział, jak 
wiele zależy od młodego aktora i że ich 
relacji nie zbuduje się tylko na warsz-
tacie. Kluczowe było to, by dał dziecku 
poczucie bezpieczeństwa, bo tylko wtedy 
Iwo mógł się otworzyć. Podobało mi 
się też, że Piotr – co wcale nieczęsto się 
zdarza – wyjątkowo poważnie traktuje 
kino familijne. Być może dlatego, że sam 
ma dzieci. Od pierwszego spotkania na 
castingu aż do teraz, gdy jesteśmy tuż 
przed premierą, czułam, że jest dumny 
ze swojej pracy i wkłada w nią całe serce. 
I nie traktuje tego typu kina po maco-
szemu. Na planie Piotr miał świetne 
podejście do partnerów dziecięcych. Nie 
infantylizował ich, wymagał, ale też zda-
wał sobie sprawę z tego, że młody aktor 
może potrzebować czasu. Potraktował 
ten rodzaj kina bardzo poważnie. Tak 
poważnie jak my.

Rozmawiał  
Kuba Armata

M.N.: Żyjemy w czasach gloryfikacji 
indywidualizmu, który często jednak 
trafia w ślepą uliczkę narcyzmu i ego-
izmu. To dzisiaj bardzo powszechne rze-
czy. Bruno jest przedstawicielem cele-
bryckiego, skupionego na sobie świata. 
Dzięki młodemu bohaterowi dojrzewa 
do budowania relacji, które okazują się 
dużo trudniejsze niż Facebook czy Insta-
gram, bo wymagają autentycznej obec-
ności i zweryfikowania priorytetów. 
Chodzi o to, by być dla kogoś partne-
rem, a nie tylko idolem. Nie udajemy, że 
ta relacja jest bezkosztowa. Ona wymaga 
od nas wiele. Ale to ważne, żeby nie iść 
na skróty. Lajki nie dają poczucia speł-
nienia i sensu, który można odnaleźć 

w relacji z drugim człowiekiem. Kto 
by się spodziewał, ale w dzisiejszych cza-
sach zrezygnowanie z tego całego retuszu 
wymaga sporej odwagi.  

Dwa poprzednie filmy to adaptacje 
literatury Marcina Szczygielskiego, 
nad scenariuszami których praco-
wała Magda. Tym razem trafił do was 
gotowy tekst, autorstwa Marcina Cia-
stonia i Ewy Rozenbajgier. Co wam 
się w nim spodobało?
M.P.: Znałem wcześniej Marcina i od 
jakiegoś czasu ostrzyłem sobie zęby 
na jego tekst. W przypadku Detektywa 
Bruna, który zaproponowała nam pro-
ducentka Joanna Szymańska, szukali-
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Rozmowa z Magdaleną Nieć 
i Mariuszem Palejem,  
reżyserami filmu Detektyw Bruno

LAJKI NIE DAJĄ  
POCZUCIA 
SPEŁNIENIA

Iwo Rajski w filmie  
Detektyw Bruno,  

reż. Magdalena Nieć,  
Mariusz Palej

Mariusz Palej i Magdalena Nieć 
na planie filmu Detektyw Bruno
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POLSKIE PREMIERY – SERIALE 

Serial Zachowaj spokój to pierw-
sza wasza współpraca. Jak do 
niej doszło i jak przebiegała?
Michał Gazda: Znamy się z Bart-

kiem jeszcze ze szkoły i z sympatią śle-
dzimy swoje dotychczasowe dokonania, 
ale powierzenie serialu akurat naszej 
dwójce to była decyzja producencka, tak 
naprawdę od nas niezależna. Wydaje się, 
że wybór Bartka był tu oczywisty – reży-
serował wcześniej W głębi lasu, którego 
nasz serial jest swoistym sequelem. Tam 
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Harlan Coben był także jednym z pro-
ducentów serialu. Jaka była jego rola 
podczas realizacji Zachowaj spokój?
B.K.: Harlan jest bardzo aktywny i bie-
rze udział na każdym etapie produkcji. 
Zwracał uwagę szczególnie przy ważnych 
rozwiązaniach do wykończenia wątków 
albo na pewne rzeczy, które wynikają 
z książki. Mało który autor tak inten-
sywnie uczestniczy w pracach na planie 
i przy montażu.

Zebraliście na planie debiutantów, 
młodzież, dzieci i znanych polskich 
aktorów. Jak wyglądały castingi?
M.G.: Casting to zawsze pierwsza 
i zupełnie podstawowa praca reżyser-
ska. Tym razem scenariusz wymagał, 
aby obsadę doświadczonych aktorów 
solidnie „uzupełnić” o autentyczną mło-
dzież. Szukaliśmy jej wśród studentów 
wydziałów aktorskich. Z wielką frajdą 
patrzyłem na ich pracę – profesjonalizm, 
bezpretensjonalność, zaraźliwy entu-
zjazm i ewidentny talent. Było to dla 
mnie prawdziwie wampiryczne doświad-
czenie.
B.K.: Duża w tym zasługa Violi Bor-
cuch, reżyserki castingu, która wykonała 
ogromną pracę.

Jakie było największe wyzwanie przy 
realizacji tego serialu? Czy coś was 
szczególnie zaskoczyło?

M.G.: Cieszyłem się na większą (niż to 
bywa w „standardowym”, rodzimym 
serialu) ilość dni zdjęciowych na odci-
nek. Jednak rygory i ograniczenia pan-
demiczne wpisane w codzienność planu 
zdjęciowego potrafiły skutecznie mi tę 
radość odebrać.
B.K.: Dodałbym do tego jeszcze, że mie-
liśmy pierwowzór literacki, który zawsze 
będzie bogatszy i pełniejszy, przez co 
mieliśmy kłopot, bo ciągle chcieliśmy 
coś poszerzać, opowiadać o sytuacji 
psychologicznej, o ludziach, ich wza-
jemnych relacjach. Tu była walka: jak 
znaleźć balans pomiędzy gatunkami – 
kryminałem, akcją a dramatem z istot-
nymi wątkami społecznymi? Toczyliśmy 
rozmowy i dyskusje, także na planie. To 
było ważne, żeby zbudować głębię, bo to 
jest dla widzów najciekawsze.

Czy macie dzieci? Jeśli tak, to czy 
borykacie się z tymi problemami, 
które są pokazane w serialu?
M.G.: W serialu pokazujemy najciekaw-
sze – w sensie ekranowym – skrajne, 
ekstremalne przypadki licealnej rze-
czywistości, mam nadzieję, że takowe 
ominą moje nastoletnie córki. Oczy-
wiście doświadczam tu rodzicielskich 
lęków, z całym dobrodziejstwem inwen-
tarza.
B.K.: Mam córki, 17-letnią i 12-letnią. 
Serial zaczyna się stwierdzeniem Magdy 

Boczarskiej, że na początku jesteśmy 
dla dzieci bogami. Dajemy im wspar-
cie, a potem, nie wiadomo kiedy, oni już 
są przeciwko nam. Taka jest naturalna 
kolej rzeczy, ale wydaje mi się, że dzisiaj 
to o wiele trudniejsze. Dlatego ta histo-
ria jest wiarygodna, że może się zdarzyć, 
że nasze dzieci 17-letnie prowadzą już 
swoje życie, o którym nie mamy poję-
cia. I na ile można w nie ingerować? Czy 
można szpiegować?
M.G.: Przyznam się, że już na etapie czy-
tania powieści trudno mi było zrozumieć 
główną bohaterkę. Nie wyobrażam sobie, 
co takiego musiałoby się wydarzyć, 
żebym zdobył się na tak totalną inwigi-
lację własnego dziecka. To odbieranie 
fundamentalnego prawa do posiadania 
tajemnicy. To dla mnie nienaruszalna 
granica. 
B.K.: Ten dylemat pojawia się na 
początku, w pierwszym odcinku, nie 
ma jednoznacznej odpowiedzi i bardzo 
trudno go rozstrzygnąć. Ale ja trochę 
bardziej rozumiem matkę.

Co czerpiecie z seriali i czy myślicie, 
że są przyszłością kina?
B.K.: Olga Tokarczuk powiedziała, że 
seriale służą hipnozie widza, a filmy 
służą przeżyciu. Pewnemu katharsis, 
to znaczy zrozumieniu świata i ludzi 
w bar dziej otwartej formie. Ja się z tym 
zgadzam. W filmie zamykamy życie 
w formie dwugodzinnej i to jest łatwiej-
sze w przeżywaniu historii. Natomiast 
w serialu ta przyjemność jest ciągle 
odraczana. Uczę się tego, żeby wielo-
wątkową opowieść przeszczepiać do fil-
mów krótkich, do fabuł czy do autor-
skich rzeczy.
M.G.: Serial serialowi nierówny. Zacho-
waj spokój i W głębi lasu to akurat 
zamknięte opowieści z wyrazistymi fina-
łami. Świetnie radzą sobie bez drama-
turgicznego alibi, nie kreują na siłę clif-
fhangerów, które otwierają furtki do 
kolejnych sezonów. Dlatego jest w nich 
coś z doświadczenia stricte filmowego. 
Jeśli Bartek mówi o katharsis w ostatnim 
akcie, to w naszym serialu może się ono 
przydarzyć – w ostatnim odcinku. Przy 
życzliwym zrozumieniu dla serialowej 
/ streamingowej rewolucji, której teraz 
doświadczamy, wciąż mam na  dzieję oglą-
dać filmy w pełnych salach kinowych.

Rozmawiała  
Anna Michalska

gdzie ja mogłem zaproponować tzw. 
świeże spojrzenie, Bartek pilnował spój-
ności Cobenowskiego świata. Podejrze-
wam, że takie właśnie mogły być moty-
wacje naszych producentów.
Bartosz Konopka: Dla mnie to było bar-
dzo ciekawe doświadczenie. Myślę, że 
nawzajem się uzupełniliśmy i pracowali-
śmy, nie wchodząc w spory czy konflikty.
M.G.: Nawet jeśli zdarzały się jakieś 
intensywniejsze dyskusje (najczęściej 
obsadowe), to były twórcze i inspirujące, 

nigdy ambicjonalne czy destrukcyjne 
dla projektu. Jeśli zaś chodzi o insceni-
zację, przyjęliśmy ortodoksyjną zasadę, 
że każdy odpowiada za swoją część 
serialu – trzy odcinki. Mieliśmy przy-
zwolenie, aby każdy z nas zachował wła-
sny „charakter pisma”. Zdarzało się, że 
czasami musieliśmy realizować sobie 
nawzajem sceny, ale to tylko z powodów 
produkcyjno-logistycznych, generalnie 
odcinki mają charakter autorski.
B.K.: Dzięki temu mieliśmy wolną rękę 
w wyborze stylistyki czy konwencji, bo 
Harlan Coben w swojej książce odwo-
łuje się do różnych gatunków. Z jednej 
strony to kryminał, z drugiej jest trochę 
 thril lera psychologicznego, więc wybór 
stylistyki rodził się w trakcie wybiera-
nia obiektów, castingu, kolejnych roz-
mów. Mieliśmy ustalone, że nie musimy 
się bardzo pilnować, żeby wszystko było 
podobne. Michał robi swoje odcinki, ja 
robię swoje i one mogą się różnić pew-
nymi wyborami.

Harlan Coben jest jednym z najbar-
dziej popularnych autorów, których 
książki są adaptowane przez Netflix. 
Czy zmierzyliście się z jego prozą, 
zanim zaczęliście pracować?
M.G.: Chyba nie da się być w naszym 
wieku i nie przeczytać po drodze „jakie-
goś Cobena”. Oczywiście Zachowaj spo-
kój znamy na wyrwki. Ale adaptowany 
scenariusz, siłą rzeczy, nieco różni się od 
powieści – fabuła jest istotnie uzupeł-
niona o postaci z W głębi lasu. Co oczy-
wiste, scenarzyści musieli też „przepisać” 
rzeczywistość amerykańskiego przed-
mieścia „na nasze”. Jednak nie byliśmy 
z Bartkiem zaangażowani w proces pisa-
nia scenariusza.
B.K.: Oczywiście mogliśmy zgłaszać 
uwagi, walczyliśmy o pewne rzeczy. Uda-
wało się też dokonywać zmian nawet 
w trakcie realizacji. Cieszę się, że udało 
mi się pociągnąć mocniej wątek z piątego 
odcinka, gdzie pojawia się ważny twist 
w relacjach rodzinnych między Anną 
a Michałem, który daje inną perspektywę 
na całą opowieść. Ale rzeczywiście, to jest 
inne podejście, bo jesteśmy przyzwycza-
jeni do tego, że możemy uczestniczyć na 
etapie tworzenia scenariusza.
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Rozmowa z Michałem Gazdą 
i Bartoszem Konopką, reżyserami 
serialu Zachowaj spokój

Krzysztof Oleksyn, Magdalena Boczarska,  
Leszek Lichota i Dominika Krzemińska w serialu Zachowaj 

spokój, reż. Michał Gazda, Bartosz Konopka

Grzegorz Damięcki i Michał Gazda  
na planie serialu Zachowaj spokój,  

reż. Michał Gazda, Bartosz Konopka

Bartosz Konopka i Agata Łabno 
 na planie serialu Zachowaj spokój,  

reż. Michał Gazda, Bartosz Konopka
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Szpiegostwo, jak 
i inne formy 
destrukcji skiero-
wane przeciwko 

wrogom czy przeciwnikom 
funkcjonują od zarania 
dziejów. Dlaczego wybrał 
pan lata 70. i 80. ubiegłego 
wieku w PRL na umiejsco-
wienie akcji filmu?
Jan Holoubek: Myślę, że 
to okres wyjątkowo ważny 
i jednocześnie ciekawy 
w najnowszej historii Pol-
ski. Wiele fundamentalnych 
wydarzeń – powstanie „Soli-
darności”, fale niespotyka-
nych w historii Polski straj-
ków, stan wojenny, wreszcie 
transformacja ustrojowa 
i początek wymiany elit dają 
możliwość umiejscowienia 
akcji filmu na interesującym 
tle zarówno historycznym, 
jak i estetycznym. 

Obserwacja ludz-
kiej natury, psychiki, 
samoświadomości czy 
morale to trudne, a przy 
tym odpowiedzialne zada-
nie dla twórcy filmowego. 
Dlaczego pana kolejny 
obraz, w którym wiodą-
cym tematem jest szpie-
gostwo, zgłębia również 
ludzką duszę i jak nazwać 
ten gatunek?
Będzie to na pewno film 
szpiegowski, ale mówiący 
także o ludzkich słabościach 
oraz namiętnościach. W każ-
dym filmie – czy to kryminał, 
obraz obyczajowy, szpiegow-
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ski – trudno jest nie sięgać do 
ludzkiego wnętrza – to nadaje 
opowieści prawdziwy sens. 
Gatunek jest tylko opakowa-
niem do opowiadania o ludz-
kich wzlotach i upadkach. 
Pogłębiając stronę psycholo-
giczną, obraz Doppelgänger. 
Sobowtór staje się w pewnym 
stopniu również thrillerem 
psychologicznym. Dwóch 
głównych bohaterów prowa-
dzi walkę nie tylko ze swo-
imi przeciwnikami, ale także 
z samym sobą.

Czy znaczący sukces pana 
debiutanckiego kinowego 
filmu 25 lat niewinności. 
Sprawa Tomka Komendy 
pomaga przy tworzeniu 
kolejnego obrazu, czy sta-
nowi pewnego rodzaju 
obciążenie?
Obecnie realizowany film to 
już właściwie mój szósty, ale 
biorąc pod uwagę obowiązu-
jącą nomenklaturę, to drugi 
film kinowy. Osiągnięcie 
pewnych sukcesów w moim 
debiucie jest dla mnie abso-
lutnie wspierające i moty-
wujące. Nie przeszkadza mi, 
a wręcz pomaga przy reali-
zacji Doppelgängera. Sobo-
wtóra. Skupiam się na kolej-
nym dniu zdjęciowym, na 
kolejnej scenie i to stanowi 
dla mnie rzecz najważniej-
szą. Nie mam z tyłu głowy 
syndromu sukcesu czy sławy, 
a wręcz przeciwnie, czuję, 
że mam przed sobą kolejne 
zadanie twórcze, które 

wymaga ode mnie pełnego 
skupienia i oddania się.

To pani kolejna produk-
cja z Janem Holoubkiem. 
Co może pani opowiedzieć 
o współpracy z tym już 
utytułowanym, ale jeszcze 
młodym reżyserem?
Anna Waśniewska: Janek 
odkąd zaczął reżyserować… 
nie przestaje. Przez ostat-

nie kilka lat jest nieustan-
nie na planie zdjęciowym, 
w montażowniach, studiach 
dźwiękowych itp. różnych 
produkcji, a to oznacza, że 
przyswaja nowe doświad-
czenia, wiedzę zawodową 
i kolejne umiejętności. 
Dostaje bardzo dużo różnych 
propozycji filmowych, więc 
cieszymy się, że możemy 
z nim współpracować przy 

kolejnym dziele w Grupie 
TVN. Aktorzy zarówno pol-
scy, jak i zagraniczni wspa-
niale się z nim kontaktują 
i porozumiewają, bo wiedzą 
dokładnie, czego od nich 
oczekuje. Taka komunikacja 
to dar.

Co w filmie Doppelgän-
ger. Sobowtór wydaje się 
najbardziej nośne,  
czym ten obraz nas zasko-
czy i co przyczyni się – 
mam nadzieję – do kolej-
nego sukcesu waszej 
produkcji?
Doppelgänger. Sobowtór to 
historia człowieka, który 
chce zawrócić, cofnąć się, 
zmienić swoje życie, ale 
z drogi, którą obrał, nie 
ma już odwrotu. Pomimo 
że historia dotyczy agenta 
służb specjalnych w latach 
70., czyli wyspecjalizowa-
nego indywidualisty, zawiera 

uniwersalne prawdy o toż-
samości człowieka, wpły-
wie rodziny na nasze decy-
zje na wczesnym etapie 
naszego życia, oraz zna-
czeniu namiętności, miło-
ści i innych towarzyszących 
młodości uczuć. Fascynu-
jąca, choć bardzo niebez-
pieczna praca oraz towarzy-
szące jej konsekwencje, gdzie 
bohater zapomina, kim wła-
ściwie jest i jednocześnie nie 
zważa, ile cierpienia przy-
sparza innym – jest historią, 
którą scenarzysta Andrzej 
Gołda stworzył inspirowany 
prawdziwymi historiami 
agentów i szpiegów PRL-u. 
To inne czasy, inne warunki 
działania, inne cele, ale dyle-
maty, które targają człowie-
kiem – odwieczne. Mam 
nadzieję, że Jakub Gierszał 
„uwiedzie” nas na ekranie, 
przeniesie w inny świat – dla 
wielu kompletnie nieznany – 
z jednej strony niesamo-
witych emocji i wyzwań, 
a z drugiej strony pokaże 
ludzki wymiar pewnego typu 
zachowań i decyzji. I to roz-
darcie będzie pociągające 
i nietuzinkowe. Lubimy na 
ekranie niesamowite historie, 
ale tylko te, które poruszają 
w nas pokłady uczuć i wła-
snych skojarzeń, zgłębiają 
naszą wyobraźnię, są pełne 
emocji, także tych trudnych 
i męczących. Zaglądanie do 
świata, który nie jest „nasz”, 
ekscytująca przygoda, a przy 
tym bohater, który przeżywa 
znane każdemu człowiekowi 
dylematy – powodują, że taki 
obraz staje nam się szcze-
gólnie bliski. Zderzenie tzw. 
Zachodu z ówczesną Polską 
stanowi doskonałe tło sceno-
graficzne do opowiedzenia 
historii przejścia tak skom-
plikowanej drogi naszego 
narodu.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

Trwają zdjęcia do najnowszego filmu Jana Holoubka Dop-
pelgänger. Sobowtór. Obraz, pozycjonowany w ramach 

gatunku szpiegowskiego, ma podejść do tej problematyki 
nie tylko z kierunku sensacji, ale również zgłębić uwarunko-
wania i psychologiczne aspekty zachowań głównych boha-
terów. Akcja filmu rozgrywa się w latach 70. i 80. ubiegłego 
wieku w PRL. Po sukcesach obu serii Rojsta oraz obrazu 
kinowego 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy, Jan 
Holoubek wchodzi w problematykę rzadko pokazywaną 
w polskim kinie. Zdjęcia realizowane są w Warszawie, Trój-
mieście, Bydgoszczy, Wrocławiu oraz Rydze na Łotwie. Pro-
ducentem filmu jest Grupa TVN Warner Bros. Discovery 
(Anna Waśniewska). Autorem scenariusza jest Andrzej 
Gołda, przy współpracy Jana Holoubka. Zdjęcia realizuje 
Bartłomiej Kaczmarek, scenografię przygotował Marek 
Warszewski, a autorką kostiumów jest Weronika Orlińska. 
W rolach głównych zobaczymy Jakuba Gierszała, Tomasza 
Schuchardta, Andrzeja Seweryna, Wiktorię Gorodeckają, 
Katarzynę Herman, Sławomirę Łozińską, Krzysztofa Dra-
cza, Adama Ferencego, Zofię Stafiej, Emily Kusche, Natha-
lie Richard, Joachima Raafa, Jesicę McIntyre. Dystrybucją 
zajmie się Next Film. Obraz jest współfinansowany przez 
PISF. S.N.

NA PLANIE FILMU 
DOPPELGÄNGER. SOBOWTÓR
Rozmowa z reżyserem Janem Holoubkiem i producentką 
Anną Waśniewską
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Jakub Gierszał w filmie 
Doppelgänger. Sobowtór,  

reż. Jan Holoubek
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Jan Holoubek i Jakub Gierszał  
na planie filmu Doppelgänger.  

Sobowtór 
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FESTIWALE ZA GRANICĄ

Na festiwalu Kinoteka byłem 
wiele lat temu jako student. 
Bardzo miło jest tutaj wrócić 
z własnym filmem” – mówi Jan 

P. Matuszyński. Jego Żeby nie było śladów 
to jeden z 26 tytułów, które znalazły się 
w programie londyńskiej imprezy (obok 
m.in. Cichej ziemi Agi Woszczyńskiej, 
Zupy nic Kingi Dębskiej, Teściów Jakuba 
Michalczuka czy Sonaty Bartosza Bla-
schke). To dzięki festiwalowi Brytyjczycy 
(część festiwalu odbywa się w Edynburgu) 
mogą być na bieżąco z najnowszymi pol-
skimi osiągnięciami, ale też zapoznawać 
się z klasyką nadwiślańskiego kina. 

Jednym z  ważniejszych wydarzeń 
tegorocznej edycji był seans Cesarzowej 
(1924) Ernsta Lubitcha. „To film szcze-
gólny z wielu powodów, przede wszystkim 
dlatego, że to najlepszy amerykański film 
Poli Negri” – przekonuje historyczka kina 
Katarzyna Wajda. W Londynie pokazano 
odnowioną wersję tego niemal stulet-
niego klasyka. Do restauracji przyczyniło 
się kilka instytucji – wśród nich Hobson 
Lucas Family Foundation. Pokaz uświetnił 
ceremonię zamknięcia festiwalu, a towa-
rzyszyła mu muzyka na żywo w wykona-
niu Marcina Pukaluka.

W Londynie obejrzałem choćby Innych 
ludzi Aleksandry Terpińskiej (film poka-
zano tutaj zanim trafił do kin w Polsce) 
i pośród licznej widowni w Prince Charles  
Cinema dało się słyszeć głównie roz-
mowy prowadzone w języku angielskim. 

z Ukrainą. „Odkąd wybuchła, mój film 
odczytywany jest w nowym kontekście” – 
mówi Woszczyńska.

Sukcesem Kinoteki jest niewątpli-
wie rozpiętość tematyczna prezento-
wanych tytułów. Organizatorzy propo-
nują widzom spotkania z fabularnymi 
hitami festiwali, jak filmy Matuszyńskiego 
i Woszczyńskiej, ale też z dokumen-
tem (choćby 1970 Tomasza Wolskiego) 
i VR-em (projekt Noccc w reżyserii Wero-
niki Lewandowskiej i Sandry Frydry-
siak, który premierowo pokazany był na 
festiwalu Sundance). Przebojowe nowo-
ści spotykają się z klasyką – Andrzejem 
Wajdą, Agnieszką Holland, Piotrem Szul-
kinem czy Wojciechem Jerzym Hasem, co 
jest dowodem na to, że włodarze myślą 
o polskim kinie kompleksowo, a nie tylko 
przez pryzmat tego, o czym aktualnie 
głośno.

Artur Zaborski

KINOTEKA CMU – PITTSBURGH

To oczywiście nie musi o niczym świad-
czyć, ale pozwala założyć, że nawet jeżeli 
odbiorcami są Polacy na emigracji, to 
zabierają ze sobą na pokazy brytyjskich 
przyjaciół, co już jest znaczącą pracą na 
rzecz polskiej kultury.

Marlena Łukasik, dyrektorka Kinoteki, 
zwraca uwagę, że ta polska impreza przy-
gotowywana jest z myślą przede wszyst-
kim o Brytyjczykach, którzy przed pan-
demią kupowali nawet 10 tys. biletów. 
Polonia stanowi zaledwie 30 proc. odbior-
ców wydarzenia. W tym roku, pierwszym 
po pandemii, Wyspiarzy na seansach nie 
brakowało.

Jak Brytyjczycy radzą sobie z odbio-
rem naszego kina? „Jeżeli pokazujemy 
film, który mógłby być niezrozumiały 
przez Brytyjczyków, albo wymaga wpro-
wadzenia szerszego kontekstu politycz-
nego albo kulturowego, wtedy organizu-
jemy po projekcji spotkanie” – mówiła 
mi Marlena Łukasik. W tym roku takie 
spotkania odbywały się m.in. po filmach 
Jana P. Matuszyńskiego czy Agi Wosz-
czyńskiej, którzy w swoich obrazach 
podejmują tematy polityczne. W Żeby 
nie było śladów reżyser zabiera nas do 
lat 80., na krótko przed zakończeniem 
stanu wojennego, zaś w Cichej ziemi reży-
serka portretuje Europejczyków głuchych 
na tragedię imigrantów z Afryki i Bli-
skiego Wschodu ginących u wybrzeży 
Lampedusy. Oba spotkania były burz-
liwe i odbyły się w cieniu wojny Rosji 
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Kinoteka (9 marca – 3 kwietnia)  
to już festiwal z tradycjami. W tym 
roku impreza świętowała swoje 20-lecie. 
Przez dwie dekady zdążyła umościć 
się na mapie Londynu i pozyskać 
wiernych widzów, także spoza kręgów 
polonijnych. 

POLSKIE KINO 
DLA BRYTYJCZYKÓW
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Marta de Zuniga,  
dyrektorka Instytutu Kultury 
Polskiej w Londynie

Liczący 300 tys. mieszkańców Pitts-
burgh w stanie Pensylwania cha-
rakteryzuje się tym, że składa się 
z wielu małych społeczności. Jest 

tu dzielnica polska, czeska, słowacka, ukra-
ińska, węgierska, holenderska itd. Oczy-
wiście, społeczności te się ze sobą płynnie 
przenikają, wymieniając kapitałem kul-
turowym – choćby kulinariami. Dlatego 
jeśli robić w tym mieście festiwal, to taki, 
który pozwoli mieszkańcom jeszcze lepiej 
poznać siebie nawzajem.

I taki właśnie był zamysł CMU Inter-
national Film Festival, gdy zakładała go 
Jolanta Lion, Polka, która przyjechała tutaj 
na początku XXI wieku. Zorientowała się 
wówczas, jak niewiele jest w Pittsburghu 
polskiej kultury. Od tamtej pory skutecz-
nie się nią dzieli – uczy języka polskiego, 
prowadzi na Carnegie Mellon University 
kurs z kina Krzysztofa Kieślowskiego i sze-
fuje festiwalowi, który sama powołała. Co 
roku angażuje do pracy nad nim swoich 
studentów, którzy zasilają imprezę młodą 
energią i świeżymi pomysłami.

Na CMU prezentowane jest kino arty-
styczne, głównie z Europy, ale dorobek 
amerykańskich twórców tworzących poza 
fabryką snów ma tu swoje stałe miejsce. 
Lion dba, żeby program był zróżnico-
wany – podczas tegorocznej edycji (24 
marca – 9 kwietnia), która odbyła się 
pod hasłem „Faces Behind the Masks”, 
mieliśmy okazję posłuchać rapujących 
Marokanek (Rytmy Casablanki Nabila 
Ayoucha), zapoznać się z ostrą krytyką 
izraelskiego społeczeństwa (Kolano Ahed 
Nadava Lapida), czy też spojrzeć, jak 
młodzi Europejczycy postrzegają kry-
zys uchodźczy na kontynencie (Cicha zie-
mia Agi Woszczyńskiej).

Pittsburski festiwal ma jednak większą 
ambicję, niż tylko ściągać gorące prze-
boje z pierwszoligowych imprez. Orga-
nizatorzy po każdej z projekcji organizują 
debaty, które przybierają dwie formy: sesji 
Q&A z którymś z twórców (tak było choćby 
po projekcji Cichej ziemi, o której reży-
serka opowiedziała na Zoomie) albo dys-
kusji, w której panelistami są specjaliści 
w danym temacie (po Kolanie Ahed roz-
mawiali ze sobą Ralph Vituccio, profesor 
CMU Entertainment Technology Center, 
oraz rezydujący w House of Asylum pisarz 
z Algierii Anouar Rahmani, którzy w fascy-
nujący sposób rozprawili się z tematem 
niechęci artysty do własnego społeczeń-
stwa i ojczyzny – Algierczyk też musiał ze 
swojego kraju uciekać).

Byłem zaskoczony, jak wiele osób bie-
rze udział w tych dyskusjach. W kame-
ralnym kinie Harris w centrum miasta 
przedstawiciele różnych ras i kultur, lice-
aliści oraz emeryci, zostają mimo późnej 
pory i rozmawiają. Te spotkania mają dość 
specyficzny charakter, bo nie są podzie-
lone na autorytety i adeptów. Wszyscy 
traktują siebie jak równych, a spoiwem 
jest ciekawość.

Nic dziwnego, że festiwalem zauroczyli 
się tacy twórcy, jak Spike Lee, Jonathan 
Demme, Krzysztof Zanussi, Wojciech 

Marczewski czy Jerzy Stuhr, którzy gościli 
w Pittsburghu podczas poprzednich edycji. 
W tym roku obecnych fizycznie na wyda-
rzeniu gości było mniej, impreza dopiero 
wraca do działania po pandemii. Publicz-
ność jednak nie zawiodła, co jest jasnym 
dowodem na to, że filmów prezentowanych 
na festiwalu nie da się znaleźć w serwisach 
streamingwych. A nawet jeśli tam są, to 
co z tego, skoro platformy nie oferują tak 
fascynujących dyskusji.

Artur Zaborski

Najmocniejszym punktem CMU 
(Carnegie Mellon University) 
International Film Festival są odbywające 
się po seansach dyskusje, które pozwalają 
widzom nie tyle lepiej odczytać film,  
co raczej bardziej się poznać. 

FILM JAKO PUNKT 
ZAPALNY DYSKUSJI

Jolanta Lion (druga od prawej) 
i jej studenci
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STAGNANT 
NAJLEPSZY 
WE FRANCJI 

Krótkometrażowa fabuła 
Konrada Kultysa została 
doceniona na francuskim 
ÉCU The European Inde-
pendent Film Festival 
w Paryżu (8-10 kwietnia). 
To festiwal, którego głów-
nym celem jest odkrywa-
nie i promocja niezależ-
nych produkcji filmowych 
z całego świata. Organizato-
rzy aspirują do tego, by pro-
gramowo być europejskim 
odpowiednikiem amery-
kańskiego festiwalu Sun-
dance – otwartym na nowe, 
interesujące produkcje, ale 
też dostępnym dla publicz-
ności i filmowców. W tym 
roku w programie imprezy 
znalazł się polski Stagnant, 
który na tyle się spodobał, 
że został uznany najlepszym 
filmem studenckim imprezy. 
Bohaterem nagrodzonej pro-
dukcji jest twardy skinhead 
Adam, który ignoruje swoją 
niepełnosprawność, stara-
jąc się dominować nad bli-
skimi. Decyzja opiekującego 
się bohaterem brata, doty-
cząca zmiany pracy, zmusza 
Adama do ponownego prze-
analizowania swojej sytuacji 
i zmierzenia się z własnymi 
ograniczeniami.

TRZY POLSKIE 
PROJEKTY 
NAGRODZONE 
W CZECHACH

Poznaliśmy laureatów nagród 
East Doc Platform. Wśród 
nagrodzonych znalazły się aż 
trzy polskie projekty – The 
World is Not (a) Mine Nata-
lii Koniarz, Pianoforte Jakuba 
Piątka oraz 5 Pills Away 
Karoliny Domagalskiej. East 
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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POLSKI PROJEKT 
VR NA FESTIWALU 
W PARYŻU

Doświadczenie VR Kosmo-
gonik w reżyserii Pawła 
Szarzyńskiego jest pierwszym 
polskim projektem, który 
zostanie zaprezentowany 
w konkursie prestiżowego 
festiwalu NewImages. Selek-
cję konkursową będzie można 
obejrzeć od 8 do 12 czerwca 
w Paryżu oraz za pośrednic-
twem stworzonej na potrzeby 
festiwalu wirtualnej platformy 
Alexandria. Festiwal, orga-
nizowany od 2018 roku, jest 
jednym z najważniejszych 
tego typu wydarzeń poświęco-
nych dziełom XR w Europie. 
Powstał, aby rozpowszechniać 
nowe technologie i udo-
stępniać nowatorskie formy 
twórczości. Poza konkursem, 

ważną częścią NewImages jest 
również The XR Development 
Market, czyli dedykowane 
branży wydarzenie networ-
kingowe, na którym prezento-
wane są wchodzące na rynek 
utwory immersyjne. Kosmo-
gonik to pierwsze doświadcze-
nie VR inspirowane twórczo-
ścią polskiego pisarza science 
fiction Stanisława Lema. To 
adaptacja opowiadania „Ura-
nowe uszy” z 1965 roku. 
Przedstawia historię odległej 
planety, na której walka dobra 
ze złem jest równocześnie star-
ciem zacofania i naukowego 
rozwoju. Utwór opowiada 
o korumpującej naturze wła-
dzy i potrzebie wolności, którą 
niesie ze sobą racjonalizm. 
Doświadczenie VR Kosmo-
gonik jest współfinansowane 
przez PISF, powstało w kopro-

dukcji Kinhouse Studio 
z Instytutem Adama Mickie-
wicza, Narodowym Centrum 
Kultury, Mazowieckim i War-
szawskim Funduszem Filmo-
wym oraz Aura Films. W 2020 
było prezentowane w ramach 
Cannes XR Development 
Showcase.

PROMOCJA 
POLSKIEGO SYSTEMU 
TZW. ZACHĘT W USA

Polski Instytut Sztuki Fil-
mowej wspólnie z Deadline 
Hollywood był organizato-
rem wydarzenia, które odbyło 
się 16 marca w Los Angeles. 
Celem spotkania była pro-
mocja systemu wsparcia pro-
dukcji audiowizualnej, tzw. 
„zachęt”, wśród amerykańskiej 
branży filmowej. Na spotka-

niu obecny był dyrektor PISF 
Radosław Śmigulski, a także 
twórcy filmu Sukienka nomi-
nowanego do nagród Ame-
rykańskiej Akademii Sztuki 
i Wiedzy Filmowej.

ŻEBY NIE BYŁO 
ŚLADÓW 
Z NAGRODAMI 
W BELGII

Najnowsze dzieło w reżyserii 
Jana P. Matuszyńskiego – Żeby 
nie było śladów – niezwykle 
poruszyło jurorów Festi-
walu Filmowego w Ostendzie 
i otrzymało nagrody w kate-
goriach: Najlepszy Film oraz 
Najlepsza Scenografia. Ta pol-
sko-francusko-czeska kopro-
dukcja już 11 maja wejdzie do 
kin w Belgii i Luksemburgu. 
Obraz Matuszyńskiego był 
polskim kandydatem do tego-
rocznych Nagród Amerykań-
skiej Akademii Sztuki i Wie-
dzy Filmowej.

FIGURY NIEMOŻLIWE 
I INNE HISTORIE I 
Z WYGRANĄ 
NA LITWIE

Najnowszy film Marty Pajek 
wygrał konkurs krótkome-
trażowy litewskiego Vilnius 
International Film Festival 
„Kino pavasaris” (28 marca – 
3 kwietnia). Wileński festiwal 
to największe i najbardziej roz-
poznawalne wydarzenie fil-
mowe na Litwie. Powstał 27 lat 
temu i od tego czasu stał się 
nieodłącznym elementem na 
mapie kulturalnej kraju. Pol-
scy twórcy ze swoimi dziełami 
często goszczą w programie 
imprezy. Zwycięstwo animacji 
Figury niemożliwe i inne histo-
rie I w konkursie krótkome-
trażowym festiwalu to kolejny 
znaczący sukces tego filmu.

Doc Platform to poświęcona 
filmowi dokumentalnemu 
impreza branżowa organi-
zowana przez Institute of 
Documentary Film w Pra-
dze, towarzysząca One World 
International Human Rights 
Documentary Film Festival. 
Tegoroczna edycja odby-
wała się w dniach 26 marca – 
1 kwietnia. W tym roku 
trzy polskie projekty zostały 
nagrodzone aż czterokrot-
nie. The World is Not (a) Mine 
otrzymał główną nagrodę, 
czyli East Doc Platform 
Award dla najlepszego pitchu, 
a Pianoforte zdobył Leipzig 
Preview Award oraz Pitch the 
Doc Award. Oba dokumenty 
produkuje Maciej Kubicki 
z Telemarku. Z kolei 5 Pills 
Away otrzymał DAE Pitch 
Talent Encouragement Prize. 
Za jego produkcję odpowia-
dają Anna Stylińska i Kata-
rzyna Ślesicka z My Way Stu-
dio.

FILM BALKONOWY
I 1970 WYRÓŻNIONE 
W CHORWACJI

Tegoroczna edycja MFF 
ZagrebDox (3-10 kwiet-
nia) była wyjątkowo udana 
dla polskich dokumentów. 
W stolicy Chorwacji specjal-
nymi wyróżnieniami nagro-
dzono Film balkonowy Pawła 
Łozińskiego oraz 1970 Toma-
sza Wolskiego. ZagrebDox 
to festiwal odbywający się 
w stolicy Chorwacji od 2005 
roku. Organizatorzy imprezy 
obrali sobie za cel promowa-
nie wśród widzów najciekaw-
szych produkcji dokumen-
talnych z kraju i ze świata. 
Obok pokazów konkurso-
wych w programie imprezy 
znajdziemy też retrospektywy 
i liczne sekcje specjalne.

Reżyserski debiut kinowy Jana Holoubka 25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy 
otrzymał najważniejszą nagrodę festiwalu Cinémas d’Europe sans Frontières w Stras-
burgu (24 marca – 4 kwietnia) – „Europe Without Borders Prize”. W uzasadnieniu juror-

skim napisano: „Chcieliśmy uhonorować film, który przypomniał nam o kruchości najbardziej 
humanistycznych wartości, o fundamentalnych zasadach funkcjonowania. Ten film wzywa do 
zachowania równowagi moralnej, do niepoddawania się przemocy”. 

Współfinansowany przez PISF obraz Infinite Storm 
w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała 
Englerta, z Naomi Watts w roli głównej, znalazł się 

na wysokim, 10. miejscu amerykańskiego box office’u, plasu-
jąc się za takimi superprodukcjami, jak Batman czy Zaginione 
miasto. Film wszedł do kin w USA 25 marca, podczas pre-
mierowego weekendu był wyświetlany w ponad 1500 kinach, 
a wpływy ze sprzedaży biletów sięgnęły prawie 800 tys. dola-
rów. Warto podkreślić, że tak szerokiej dystrybucji w Stanach 
Zjednoczonych nie miał od lat żaden film polskiego twórcy. Ta 
niezależna i niskobudżetowa produkcja zbiera również bardzo 
dobre recenzje w najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych 
amerykańskich tytułach prasowych i portalach interneto-
wych („Variety”, „Los Angeles Times”, „New York Times”, „The 
Wrap”, „Boston Herald”). „To odważny i zapadający w pamięć 
obraz traumy, współczucia i nieprawdopodobnej siły. Szumow-
ska sprawnie tworzy przejmujące kino akcji, a wysmakowane 
zdjęcia Michała Englerta (współreżysera) potęgują emocje” – 
pisze w swojej recenzji Gary Goldstein, krytyk „Los Angeles 
Times”. Z kolei Manohla Dargis z „New York Times” zachwyca 
się kreacją głównej bohaterki: „Watts w niesamowity sposób 
wydobywa głęboko skrywane emocje swojej postaci”. Choć 
Infinite Storm jest międzynarodową produkcją, to Polacy sta-
nowili trzon ekipy realizacyjnej. Za pion zdjęciowy odpowia-
dał Michał Englert, za dźwięk – Marcin Jachyra, za kostiumy – 
Katarzyna Lewińska, za efekty specjalne na planie – Marek 
Subocz, za pracę dublerów i kaskaderów – Tomasz Krzemie-
niecki. Po polskiej stronie była też cała postprodukcja – czyli 
montażyści: Agata Cierniak i Jarosław Kamiński, a także efekty 
specjalne – Szymon Kania. Polskimi koproducentami obrazu 
są Magdalena Zimecka, Radosława Bardes i Jacek Kulczycki 
(Studio Produkcyjne Orka). Scenariusz filmu – autorstwa 
Joshuy Rollinsa – został oparty na artykule prasowym „High 
Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue”. 
Jego bohaterką jest doświadczona górska przewodniczka Pam 
Bales. „Pam to niezwykła i odważna kobieta, której historia 
jest fascynująca i pełna nadziei. To bardzo mocna i emocjo-
nalna opowieść o niezwykle potrzebnej w tych mrocznych  
czasach sile przetrwania” – mówi Małgorzata Szumowska.  
Infinity Storm w polskich kinach pojawi się 27 maja.

FILM SZUMOWSKIEJ I ENGLERTA 
W TOP 10 W USA
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25 LAT NIEWINNOŚCI Z NAGRODĄ W STRASBURGU

25 lat niewinności. Sprawa 
Tomka Komendy,  
reż. Jan Holoubek 

Infinite Storm,  
reż. Małgorzata Szumowska, 
Michał Englert
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POLSKIE FILMY 
W KONKURSACH 
75. MFF W CANNES

Współfinansowane przez 
PISF filmy IO Jerzego Skoli-
mowskiego oraz Silent Twins 
Agnieszki Smoczyńskiej 
zostaną zaprezentowane na 
tegorocznym, 75. Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym 
w Cannes. Pierwszy z nich 
powalczy w Konkursie Głów-
nym o Złotą Palmę, a drugi 
w konkursowej sekcji Un Cer-
tain Regard. W opisie filmu IO 
(angielski tytuł EO) czytamy, że 
to „historia prostego osiołka, 
w coraz bardziej zawiłej rze-
czywistości. Przekazywane 
z rąk do rąk zwierzę spotyka 
na swej drodze zarówno ludzi 
dobrych, jak i złych. Historia 
jest filmową alegorią, a tytuł 
filmu nawiązuje do dźwięku, 
jaki wydają osły”. Obraz jest 
polsko-włoską koprodukcją. 
Współautorką scenariusza 
obok Jerzego Skolimowskiego 
jest Ewa Piaskowska. Auto-

W dniach 10-20 marca odbyła się 26. edycja MFF w Sofii – największego wydarze-
nia filmowego w Bułgarii i jednego z najważniejszych festiwali w Europie Środko-
wo-Wschodniej, akredytowanego przez prestiżową organizację FIAPF. Od 25 lat 

goszczą tam najbardziej uznani twórcy z całego świata. W tegorocznej edycji o nagrody rywa-
lizowało 165 filmów z 56 krajów. Wielki sukces odniósł pełnometrażowy debiut fabularny 
Bartosza Blaschke – Sonata. Obraz otrzymał tytuł Najlepszego Filmu Festiwalu. Oprócz tego 
Sonata zyskała również uznanie widzów, zdobywając Nagrodę Publiczności. Film od 4 marca 
można oglądać w polskich kinach. 

od 1996 roku w São Paulo i Rio 
de Janeiro. Założycielem festi-
walu jest Amir Labaki, który 
zamarzył sobie stworzyć nowo-
czesną imprezę, która będzie 
prezentować najciekawsze filmy 
dokumentalne z całego świata. 
Poza nowościami, w progra-
mie festiwalu znajdziemy rów-
nież klasyki gatunku. W tym 
roku produkcja w reżyserii 
Pawła Łozińskiego zwycię-
żyła w konkursie na najlepszy 
międzynarodowy pełno- lub 
średniometrażowy film festi-
walu. Wygrana na brazylijskim 
festiwalu kwalifikuje film do 
Oscarów.

HOLLAND I KULIG 
JURORKAMI 
W CANNES

Aktorka Joanna Kulig została 
zaproszona do jury sekcji Un 
Certain Regard podczas tego-
rocznego, 75. MFF w Cannes. 
W konkursie tym wystar-
tuje najnowszy film Agnieszki 
Smoczyńskiej The Silent Twins. 
Polska aktorka zasiądzie w jury 
razem z włoską reżyserką, 

aktorką i producentką Vale-
rią Golino (przewodniczącą), 
amerykańską reżyserką Debrą 
Granik, francuskim autorem 
tekstów, piosenkarzem i akto-
rem Benjaminem Biolayem 
oraz wenezuelskim akto-
rem i producentem Édgarem 
Ramírezem. Z kolei reżyserka 
Agnieszka Holland została 
zaproszona do przewodnicze-
nia jury przyznającego nagrodę 
w dziedzinie dokumentu: L’Œil 
d’Or – le prix du documen-
taire – Cannes. 

PRODUKCJE 
TEATROTEKI 
W RZYMIE

Przez trzy dni (28-30 kwiet-
nia) w słynnym rzymskim kinie 
Farnese Arthouse (przy placu 
Campo de’ Fiori), w ramach 
wydarzenia „Teatroteka w Rzy-
mie. Nowa polska dramaturgia 
na dużym ekranie” zaprezento-
wano 11 adaptacji współczesnej 
polskiej dramaturgii, zrealizo-
wanych przez młodych pol-
skich twórców przy użyciu naj-
nowocześniejszych technologii. 

Pokazom towarzyszyły spotka-
nia i debaty z publicznością. 
W ramach przeglądu widzo-
wie w Rzymie mogli obejrzeć 
m.in. takie spektakle, jak Wasza 
Wysokość w reżyserii Agnieszki 
Smoczyńskiej (zainspirowany 
postacią Wandy Rutkiewicz, 
która jest patronem roku 2022), 
Alicja w krainie koszmarów 
Piotra Domalewskiego czy 
Walizka Wawrzyńca Kostrzew-
skiego. Wydarzenie cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród włoskich mediów. 
Organizatorem przedsięwzięcia 
była Wytwórnia Filmów Doku-
mentalnych i Fabularnych, 
współorganizował je Polski 
Instytut w Rzymie, a projekt 
dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach pro-
gramu Kultura Inspirująca.

MARIOLA WIKTOR 
W JURY FIPRESCI 
W CANNES

Dziennikarka Mariola Wik-
tor, członkini Koła Piśmien-
nictwa w Stowarzyszeniu Fil-

mowców Polskich, zasiądzie 
w Jury FIPRESCI Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego 
w Cannes. Będzie oceniać filmy 
z Konkursu Głównego. Mię-
dzynarodowa Federacja Kry-
tyków Filmowych FIPRESCI 
to najpoważniejsza organizacja 
zrzeszająca krytyków filmo-
wych z całego świata. Powstała 
w 1925 roku, dziś zrzesza 
48 narodowych sekcji i przy-
znaje swoje prestiżowe nagrody 
na 78 festiwalach. Polska sekcja 
FIPRESCI działa w strukturach 
Koła Piśmiennictwa Filmowego 
SFP. Pełen skład Jury FIPRE-
SCI podczas tegorocznego 
MFF w Cannes przedstawia 
się następująco: Mariola Wik-
tor (Polska), Ahmed Shawky 
(Egipt), Emanuel Levy (USA), 
Simone Sorana (Włochy), Jihan 
Bougrain (Maroko), Bidan 
Ribeir (Banglades), Yousso-
ufa Halidou Haruna (Nigeria), 
Nathalie Chevalier oraz Magali 
van Reeth (Francja).

Oprac. Julia  
Michałowska

towa produkcja Kłyszewicz 
znalazła się w wybranej szes-
nastce jako jedna z zaledwie 
trzech animacji i będzie kon-
kurować z filmami z Australii, 
Francji, Włoch, USA, Izraela, 
Indii, Chin, Portugalii, Danii, 
Wielkiej Brytanii, Słowacji 
i Węgier. Oprócz tego, w towa-
rzyszącej MFF w Cannes  
sekcji Quinzaine des Réali-
sateurs, zostanie zaprezento-
wana koprodukcja czterech 
państw: Ukrainy, Polski, Fran-
cji i Chile – Pamfir w reżyserii 
Dmytro Sukholytkyy’ego-Sob-
chuka. Producentami tego 
pełnometrażowego debiutu 
ukraińskiego reżysera, ze 
strony polskiej, są Bogna 
Szewczyk i Klaudia Śmieja-
Rostworowska (Madants). Za 
montaż Pamfira odpowiada 
Nikodem Chabior. Film jest 
współfinansowany przez PISF. 
Warto przypomnieć, że Dmy-
tro Sukholytkyy-Sobchuk 
debiutował krótkim metra-
żem Sztangista wyprodukowa-
nym przez Studio Munka-SFP 
w 2018 roku. Obraz ten zdobył 
kilkanaście nagród na festi-
walach w Polsce i za granicą. 
Tegoroczny, 75. MFF w Cannes  
odbędzie się w dniach 
17-28 maja.

DOKUMENT PAWŁA 
ŁOZIŃSKIEGO 
Z SZANSĄ 
NA NOMINACJĘ 
OSCAROWĄ

Film balkonowy w swoim festi-
walowym tournée zdobywa 
kolejne prestiżowe nagrody. 
Tym razem zachwycił jurorów 
brazylijskiego Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmów Doku-
mentalnych It’s All True, zna-
nego również pod nazwą  
É Tudo Verdade. To wydarze-
nie odbywające się corocznie 

rami zdjęć są: Michał Dymek, 
Michał Englert i Paweł Edel-
man, kierownikiem produkcji 
Tomasz Morawski, a za montaż 
odpowiedzialna jest Agnieszka 
Glińska. W obsadzie filmu 
znaleźli się m.in. Lorenzo 
Zurzolo, Sandra Drzymal-
ska, Mateusz Kościukiewicz 
i Tomasz Organek. Z kolei naj-
nowszy film Agnieszki Smo-
czyńskiej to prawdziwa historia 
June i Jennifer Gibbons – czar-
noskórych bliźniaczek, które 
będąc dziećmi, umilkły dla 
świata zewnętrznego. Jedno-
cześnie w odosobnieniu swo-
jego pokoju prowadziły kre-
atywny dialog literacki, jednak 
„z czasem ich relacja przero-
dziła się w toksyczny zwią-
zek – niebezpieczny zarówno 
dla nich, jak i dla ich oto-
czenia”. Anglojęzyczny film 
jest polsko-brytyjską kopro-
dukcją, dystrybuowaną na 
świat przez Focus Features. 
W rolach głównych wystę-
pują: Letitia Wright i Tamara 

Lawrance. Za produkcję Silent 
Twins odpowiadają Klaudia 
Śmieja-Rostworowska i Bogna 
Szewczyk (Madants), a także 
Ewa Puszczyńska (Extreme 
Emiotions). Muzykę skom-
ponowali Marcin Macuk oraz 
Zuzanna Wrońska. Auto-
rem zdjęć jest Jakub Kijowski, 
a montażystką (podobnie jak 
w przypadku filmu Skolimow-
skiego) Agnieszka Glińska. 
Scenariusz Andrei Seigel jest 
adaptacją książki „The Silent 
Twins” autorstwa Marjorie 
Wallace. Polskim dystrybuto-
rem obrazu jest Gutek Film. 
To nie koniec polskich akcen-
tów w tegorocznym programie 
festiwalu w Cannes. W sekcji 
konkursowej Cinéfondation 
znalazła się polska etiuda ani-
mowana ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi – Jutro nas tam nie ma 
w reżyserii Olgi Kłyszewicz. 
Do tego prestiżowego studenc-
kiego konkursu zgłoszono aż 
1528 etiud ze szkół filmowych 
z całego świata. Ośmiominu-

SONATA WYGRYWA W BUŁGARII

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
Animacja Karoliny Kajeta-

nowicz otrzymała kolejną 
nagrodę. Tym razem Zieleń 

zdobyła Best Jamie Bolio Award 
na KABOOM Animation Festi-
val w Amsterdamie (28 marca – 
3 kwietnia). Ta holenderska 
impreza to wydarzenie stworzone 
przez pasjonatów dla prawdziwych 
entuzjastów animacji. Organiza-
torzy festiwalu stawiają na pomy-
słowość twórców, zapraszając do 
programu różnorodne formy i nie-
zwykłe opowieści filmowe z całego 
świata. Nie brakuje miejsca dla dzieł 
prowokujących, odważnych, ale też 
tych kameralnych i bardzo autor-
skich, wśród których świetnie odna-
lazła się polska Zieleń.

ZIELEŃ NAJLEPSZA W HOLANDII

Sonata,  
reż. Bartosz Blaschke
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Zieleń,  
reż. Karolina Kajetanowicz
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KINO FRANKOFOŃSKIE
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RYNEK FILMOWY

Francuskie motywy, 
kultura,  obyczajo-
wość i język, przefil-
trowane przez różne 

nacje i obecne w prezentowa-
nych filmach w różnej skali, 
to pretekst do rozmowy na 
temat europejskiego dzie-
dzictwa, z całą różnorodno-
ścią pewnego cywilizacyjnego 
porządku. Ten porządek wła-
śnie zostaje zdekonstruowany 
przez wojnę. 

Kino frankofońskie jest 
kinem w wiecznym procesie, 
w poszukiwaniu, w zadawa-

stylu, głosząc iż „choć kino jako 
takie jest skończone, to kino 
francuskie jest nieśmiertelne. 
Nic nie jest w stanie zagrozić 
jego pozycji, podobnie jak fran-
cuskiej kuchni, no chyba że pro-
dukty »bio«”. Ciekawe, co miał 
na myśli... Czym w kinie byłby 
lub jest ów składnik „bio”, do 
którego żartobliwie odnosił się 
Godard? 

Kino frankofońskie od lat 
stanowi ciekawą przeciwwagę 
dla szeroko pojętego kina fran-
cuskiego. Przeciwwagę, ale też 
czasami suplement, ekwiwa-
lent. Bywa wentylem bezpie-
czeństwa, ale i sumieniem (choć 
jak twierdzą niektórzy, m.in. 
Jacques Chirac, jedynym sumie-
niem, jakie posiadali Francuzi 
był abbé Pierre – francuski 
ksiądz katolicki, ortodoksyjny 
teolog, członek zakonu kapucy-
nów, którego celem była pomoc 
najuboższym, w tym bezdom-
nym; abbé Pierre zmarł w 2007 
roku). Oba terminy: kino fran-
cuskie i frankofońskie – trudno 
jednoznacznie zdefiniować 
i określić. Francja, jako kraj 
dawnych kolonizatorów, to 
przede wszystkim bogactwo 
kulturowe i językowe. Tygiel 
obyczajowy. To zawsze znaj-
dowało odbicie w sztuce, także 
tej filmowej: przede wszystkim 
widoczna mnogość wpływów 
w każdej dziedzinie i sferze 
życia. O czym się opowiada 
i jak – narzucał fakt miesza-
nia się kultur, religii, wierzeń, 
języków, przypraw. Kino fran-
kofońskie poszerza kontek-
sty narracyjne w budowaniu 
obrazu współczesnej Francji 
i kultury francuskiej nie tylko 
o wątki historyczne, ubogaca 
obraz pewnego kręgu kulturo-
wego o motywy często pomi-
jane przez oficjalne instytucje, 
podejmując tematy niewygodne 
czy marginalizowane. Dlatego 
pewnie kino frankofońskie jest 
tak ważne dla samych Francu-
zów – w niektórych szkołach 
wprowadzono je do systemu 
edukacji na bardzo wczesnym 
etapie (3 klasa podstawówki). 

A trzeba pamiętać, że francu-
skie dzieci rozpoczynają eduka-
cję szkolną, gdy kończą sześć lat.

PARLAMENTARYZM, 
APERITIF 
I MAGHREB
Czym jest kino frankofońskie? 
Jakie kryteria powinna speł-
niać dana produkcja, by znaleźć 
się w tym gronie? Podstawowy 
wyznacznik mówi o języku – 
film powinien być francuskoję-
zyczny (w całości lub w jakimś 
stopniu), ale jego akcja 
raczej osadzona poza gra-
nicami Francji (w cało-
ści lub w jakimś stop-
niu). Kino frankofońskie 
to również te filmy, które 
w swoim przesłaniu lub 
założeniu honorują ele-
ment krzewienia kultury 
francuskiej, szeroko poję-
tego dorobku artystów 
związanych z Francją, 
lub przybliżają spuści-
znę jeszcze nieznanych 
twórców. Stają się plat-
formą dla ekspozycji wie-
dzy o Francji: jej historii, 
języku, wartościach i zja-
wiskach kulturowych czy 
systemie politycznym, ale 
także wydarzeniach, oby-
czajach albo np. rodzimej 
kuchni (uznanej przez 
Francuzów za dobro naro-
dowe). W pierwszym odru-
chu na pewno do grona filmów 
frankofońskich mają szansę tra-
fić – i trafiają – filmy (kopro-
dukcje) z europejskich krajów, 
w których francuski jest obo-
wiązującym językiem lub dru-
gim albo trzecim co do waż-
ności: z Belgii, z Monako, ze 
Szwajcarii (mimo jej podziału), 
z Luksemburga. Do tego docho-
dzą na pewno kraje frankofil-
skie, takie jak Rumunia, Bułga-
ria, Mołdawia. A spoza Europy 
będzie to Kanada, a właściwie 
Quebec. Pochodzący z Mon-
trealu Xavier Dolan – chyba 
najbardziej znany i uznany 
przedstawiciel kina franko-
fońskiego – tak mówił kilka lat 
temu o swoim poczuciu przy-

należności i o tym, co według 
niego stanowi rdzeń frankofoń-
skiej twórczości: „Kino franko-
fońskie nie oznacza kina fran-
cuskiego. To są dwa zupełnie 
inne zjawiska. Język, którym 
ja się posługuję, nie jest języ-
kiem francuskim. Mój akcent 
jest inny i nie chciałbym go 
zatracić. Uważam, że nie można 
łączyć kultury frankofońskiej 
z francuską – one stoją blisko, 
ale nie są tożsame. Mówimy 
jednak o dwóch różnych poję-

ciach. Kręgi frankofońskie są 
zróżnicowane, bardzo auto-
nomiczne, każde państwo czy 
społeczność danego franko-
fońskiego kraju broni swojej 
odrębności i prawa do niej. Ma 
własną kulturę, język, obyczaje. 
Łączą nas pewne aspekty – fran-
cuskie korzenie, parlamenta-
ryzm, aperitif pijany w naszych 
domach przed kolacją – ale 
równie mocno, jak podobnie 
brzmiący, ale nie taki sam język, 
jednoczy nas poczucie odręb-
ności, pragnienie autonomii 
i szacunek dla różnic pomię-
dzy nami. Jednak moich kole-
gów z Belgii łączą inne pokole-
niowe doświadczenia niż mnie 
i moich kumpli z okresu dora-
stania. Dzisiaj mocniej niż fran-
cuskie korzenie spaja nas dostęp 

do Netflixa i zakupy na eBayu”.
Obecnie językiem francuskim 

posługuje się 220 mln ludzi na 
całym świecie. Najwięcej fran-
kofonów, prawie 97 mln, żyje 
na kontynencie afrykańskim. 
W Algierii, Maroku, Tunezji, 
gdzie język francuski nie ma 
statusu języka urzędowego, jest 
bardziej rozpowszechniony niż 
na innych afrykańskich teryto-
riach, gdzie jest jedynym ofi-
cjalnym językiem. 

W krajach afrykańskich – 
by łych  f ranc usk ich 
koloniach – a także na 
wyspach, m.in. na Mau-
ritiusie i na Madagaska-
rze, realizuje się sporo 
filmów dokumental-
nych. Zwykle za francu-
skie pieniądze i sądząc 
po nagrodach, jakie te 
filmy zdobywają, fun-
dusze są dobrze inwesto-
wane. Jeszcze 10 lat temu 
powstawały głównie 
reportaże dla takich sta-
cji, jak Arte czy Canal+, 
dzisiaj francuscy fil-
mowcy o afrykańskich 
korzeniach realizują 
bardziej złożone formy 
dokumentalne: często 
wciąż dokumenty obser-
wacyjne, ale zdarzają się 
także kreacyjne, rozbu-

dowane projekty. Francuzów 
zawsze interesował Maghreb – 
północno-zachodnia Afryka 
miała też lepszy dostęp do 
narzędzi i  technologii. Ale 
filmy dokumentalne, i  nie 
tylko, powstają na kontynen-
cie niemal wszędzie. Często 
dotykają spraw ekologii, inwa-
zji zachodniego świata, biedy, 
eksploracji dóbr naturalnych, 
postkolonializmu etc. Dzi-
siaj zwykle to wygląda tak, że 
urodzeni/urodzone we Fran-
cji potomkowie i potomkinie 
dawnych emigrantów, po ukoń-
czonych filmowych studiach, 
kierują kamery na ojczyznę 
dziadków i babć. Wracają do 
miejsc, z którymi wciąż czują, 
że łączą ich korzenie. Mówiąc 
o kinie frankofońskim, nie 

niu pytań: o dom, o tożsamość, 
o spokój, o rodzinę, o pojęcie 
przynależności, o bagaż post-
kolonialny. To kino naznaczone 
traumą tułaczki, wędrówki, 
emigracji, konfliktu, ale i obu-
dowane w szeroko pojętą wol-
ność i nadzieję, w niebywałą 
ciekawość względem drugiego 
człowieka, w szansę na porozu-
mienie, szacunek dla demokra-
tycznych wartości, dla inności 
i różnorodności, chęć zrozu-
mienia tego, co nienazwane, 
dalekie, a jednocześnie dziw-
nie bliskie.

TAJEMNY 
SKŁADNIK „BIO”
„Czy kino frankofońskie ura-
tuje, czy pogrąży kino fran-
cuskie?” – to pytanie, zadane 
na chwilę przed wybuchem 
pandemii, traktowano przede 
wszystkim jako prowokację. We 
Francji, mniej więcej od 2014, 
sukcesywnie wzrastała, do 2020, 
roczna produkcja filmów. Pan-
demia zaburzyła dodatkowo 
skalę, ale według statystyk rok-
rocznie powstawało około 300 
tytułów pełnometrażowych, 
poczynając od 2015 roku. 

W 2016 francuscy filmowcy 
zaliczyli mniejszą wydolność 
(choć prawdziwy spadek przy-
szedł dopiero w 2020 roku, ale 
skąd mogli wiedzieć), i wtedy 
właśnie dziennikarze oraz kry-
tycy filmowi jednego z niezależ-
nych pism poświęconych kul-
turze filmowej, dopuścili się 
wyżej wymienionej prowoka-
cji. Głos zabrał sam Jean-Luc 
Godard, urodzony w 1930 roku 
francuski reżyser i scenarzy-
sta, przedstawiciel Nowej Fali – 
słowem – chodząca awangarda, 
który studził spory w swoim 
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Festiwal Filmów Frankofońskich na portalu Ninateka.pl  
(18-25 marca) był dobrą okazją, by przyjrzeć się kinu 
o przebogatych tradycjach. Otrzymaliśmy ciekawe historie, 
których twórcy nadają nowe konteksty wielu współczesnym 
i uniwersalnym zjawiskom. 
Anna Serdiukow

KINO BEZ JEDNEGO DOMU

Czerwony żółw,  
reż. Michael Dudok de Wit
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można zapominać o tym seg-
mencie, o takich filmach doku-
mentalnych, jak Morning Star 
w reżyserii Nantenainy Lovy 
z Madagaskaru (reżyser ukoń-
czył studia we Francji, a nie-
dawno powrócił do ojczyzny 
przodków) czy francusko-nige-
ryjskiej koprodukcji Nad wodą 
w reżyserii francuskiej aktorki 
Aïssy Maïgi, która postanowiła 
wyreżyserować film dotykający 
suszy i biedy w kraju swego ojca. 
Wreszcie są też frankofońskie 
fabuły, jak francusko-tunezyj-
ska koprodukcja nagrodzona na 
festiwalu w Wenecji, w reżyserii 
Manele Labidi – Arab Blues. To 
tylko niektóre z przykładów. 
Dziś Afryka to też prężny festi-
walowy rynek, coraz lepiej zor-
ganizowana sieć dystrybucyjna 
i większa dostępność do ekra-
nów. 

FRANCJA  
Á REBOUR 
Festiwal Filmów Frankofońskich 
w Ninatece to siedem bardzo róż-
nych produkcji i koprodukcji. 
Dziesiąta odsłona święta fran-
kofońskiej kultury filmowej to 
przede wszystkim podróż do 
różnych epok, ale też bardzo 
silne postaci kobiece, nawet jeśli 
w zamyśle drugoplanowe, to sku-
tecznie kradnące uwagę widza: 
tak było choćby w biograficznym, 
zrealizowanym z rozmachem 
inscenizacyjnym filmie Obietnica 

poranka Erica Barbiera o pisarzu 
i lotniku Romainie Garym, któ-
rego przez całe życie łączyła nie-
zwykle silna więź z matką (nie-
samowita w tej roli, mówiąca po 
polsku, Charlotte Gainsbourg). 
Równoważnią dla tej fabularnej 
biografii okazał się film doku-
mentalny Jörga Bundschuha – 
Eileen Gray – o irlandzkiej archi-
tektce i projektantce, której wkład 
we współczesną sztukę użytkową 
pozostawał przez lata niedoce-
niony, a dziś jej projekty osią-
gają na aukcjach gigantyczne 
kwoty. To też opowieść o femi-
nistce – która pewnie siebie tak 
nie definiowała, ale na pewno 
wyprzedzała czasy w sposobie 
i stylu pracy oraz życia – a przy 
okazji ukazana jak w soczewce 
historia zmieniającej się pozycji 
kobiet w na pozór wyzwolonych, 
francuskich kręgach towarzysko-
-zawodowych. Wreszcie, filmowy 
portret samej Francji, nakreślony 
á rebour – kraj muzeów, gale-
rii, ekskluzywnych przestrzeni 
wystawienniczych i najznamie-
nitszych dzieł sztuki, ojczyzna 
impresjonistów, czy miejsce dla 
szczytowych osiągnięć w zakre-
sie architektury, rzeźby i cera-
miki – pokazany jako obszar 
nienowoczesnej, skostniałej 
i biurokratycznej enklawy. Nie 
każdy artysta może liczyć tu na 
równe traktowanie i szacunek. 
Część z wybitnych dzieł sztuki 
leży zapomniana, zaniedbana, 

uwięziona pod kluczem, na ubo-
czu, bo francuskie instytucje nie 
mają pomysłu na to, jak po latach 
rozmawiać o tej spuściźnie, jak 
ją pozycjonować, z jakich fun-
duszy poddawać renowacji. Jakiś 
wyimek z europejskiego dzie-
dzictwa leży zatem odłogiem 
i niszczeje – o takiej Francji nie 
dowiemy się z oficjalnego obiegu.

Kobiety wiodły prym również 
w takich filmach, jak kanadyjska 
Bogini świetlików – była to nasą-
czona, wręcz tętniąca muzyką 
podróż do buntowniczego okresu 
z życia 16-letniej Catherine, a przy 
okazji obraz pokolenia jej rodzi-
ców, próba zdefiniowania świato-
poglądowego rozjazdu pomiędzy 
nastoletnią bohaterką a jej matką. 
Reżyserka i autorka scenariusza, 
ale też powieściopisarka, Anaïs 
Barbeau-Lavalette, staje po stro-
nie nieletnich bohaterów, jej film 
mógłby się wręcz stać manifestem 
generacji – rzadko kiedy filmo-
wiec/filmowczyni przyjmują aż 
tak mocno empatyczną, party-
cypacyjną postawę w kreśleniu 
postaw i zachowań przedstawia-
nych przez siebie postaci. Barbe-
au-Lavalette czerpała z własnych 
doświadczeń, jednak minęły 
lata... Szczęśliwie bagaż zdoby-
tych doświadczeń nie zaważył 
na sposobie narracji. To nie film 
ku przestrodze, a jeśli nawet, to 
przestrzegający dorosłych, którzy 
po drodze tracą ideały, naiwność, 
odwagę, kreację, szczerość. 

Do tego zbioru dorzucono 
belgijski obraz Zatrzymać (reż. 
Guillaume Senez) – o nastolat-
kach, którzy mają szansę w opie-
kuńczym, wolnościowym pań-
stwie niespiesznie zdecydować, 
czy wczesna, nieplanowana ciąża 
ma być początkiem ich przyszłej 
rodziny. Chłopak, który stawiał 
na karierę sportową i dziew-
czyna bez sprecyzowanych pla-
nów na przyszłość, muszą stawić 
czoła nie tylko własnym, często 
sprzecznym emocjom, ale i rodzi-
nom. Tu też mamy do czynie-
nia z rozjazdem pokoleniowym 
i z ciekawymi, pękniętymi por-
tretami dorosłych matek, które 
w różny sposób definiują swoje 
rodzicielskie powinności, a co 
dopiero perspektywę zostania 
babcią w dość młodym jeszcze 
wieku. Pod względem socjolo-
gicznym to bardzo ciekawy obraz 
ukazujący zmieniającą się rolę 
i znaczenie postawy emancypa-
cyjnej u kobiet pochodzących 
z różnych środowisk. 

I na koniec szwajcarski obraz 
Olga (reż. Elie Grappe) – fil-

mowy szkic nastoletnich tarć, 
kiedy w życiu wydaje się wszystko 
czarne albo białe. Wspaniale 
obsadzone i zagrane filmy trak-
tują o dorastaniu w różnych krę-
gach kulturowych i o tym, jak 
okoliczności wokół potrafią zmie-
nić bieg naszego życia. Olga tra-
fiła dość mocno w „tu i teraz”, 
to obraz, który przenosi nas do 
2013 roku – początek ukraińskiej 
rewolucji w Kijowie, migawki 
z Euromajdanu, czyli wstęp do 
wydarzeń, dla których tragiczny 
finał napisało samo życie poza 
kinem. Pisze wciąż. To arcycie-
kawa historia o definiowaniu 
siebie w obliczu wojny, o życiu 
na emigracji, o stawianiu trud-
nych pytań: kim jestem i czy mam 
prawo do realizowania własnych 
ambicji, gdy bliscy giną kilkana-
ście kilometrów dalej? Jakie miary 
moralne będą stosować młodzi, 
katapultowani na fali ewakuacji 
w nowe miejsca i w nowe egzy-
stencje? To bardzo aktualny film, 
którego lektura poprzez bieżące 
wydarzenia w Ukrainie, staje 
się prawdziwie przejmującym 

doznaniem. „Wyjeżdżam na 
chwilę” – mówi tytułowa Olga 
w 2013 roku. Czy kiedyś nastąpi 
powrót? Czy będzie chciała wró-
cić? I do czego? Jeśli widzimy tu 
bunt, to nie wobec rodziców 
czy narzucanych odgórnie obo-
wiązków, ale wobec niesprawie-
dliwości współczesnego świata 
i wojen rozpętanych przez for-
macje, i ludzi, którzy odchodzą 
w zapomnienie, pozostawiając 
po sobie bałagan na skalę świa-
tową: chaos, z którym przyjdzie 
się zmierzyć takim dziewczynom 
jak Olga oraz jej rówieśnikom. 
O ile przeżyją. 

Inne ważne tytuły festiwalu 
to na pewno Czerwony żółw 
(reż. Michael Dudok de Wit) – 
francuska animacja nagrodzona 
na festiwalu w Cannes i nomi-
nowana do Oscara, ale nade 
wszystko uniwersalna opo-
wieść o życiu poza schematem, 
poza cywilizacją i poza czasem. 
Traktat redefiniujący takie poję-
cia, jak natura, ekosystem, dom. 
Koegzystencja człowieka i przy-
rody – jak się okazuje – to kwestia 

umowna. Liczmy na łaskawość 
żywiołów... Gdy bohater trafia 
na bezludną wyspę, najpierw 
ocenia to w kategoriach zesła-
nia. Dopiero po czasie dostrzega 
w tym szansę. To film, który udo-
wadnia, że esencją życia jest wol-
ność, ale trzeba wiedzieć, jak ją 
spożytkować i do czego wykorzy-
stać. Na koniec: historia bohate-
rów rumuńskiej komedii Masz ci 
los Paula Negoescu – kino drogi, 
pełne wyboistych absurdów, ale 
też przy okazji ironiczna filmowa 
metafora dla skorumpowanego 
społeczeństwa.

***
Michel Hazanavicius, potomek 

litewskich imigrantów, autor słyn-
nego czarno-białego filmu Arty-
sta z 2011 roku, nawiązał kilka 
lat później do słów Jean-Luca 
Godarda, mówiąc że „Wszyscy 
francuscy artyści pochodzą skądś 
i nie jest to Francja. Są naznaczeni 
migracjami dziadków, uchodź-
stwem prababek, walką o prze-
trwanie przeszłych pokoleń. 
Sztuka to odzwierciedla”. Mówił: 

„Martwi mnie jednak kres róż-
norodności: wszystko ujedno-
lici nadmierna poprawność tak 
polityczna, jak i kulturowa. Kino 
francuskie żyje, dopóki żyje ulica. 
Francuscy twórcy coraz rzadziej 
wychodzą na ulicę, siedzą pocho-
wani po domach, oglądając filmy 
na platformach streamingowych. 
Stąd uczą się kina. I życia. Myśmy 
jednak w młodości częściej zary-
wali noce. I na pewno nie oglą-
daliśmy wtedy filmów. Dopiero 
potem zaczęliśmy je robić”.

Być może ten tajemny skład-
nik „bio”, o którym wspominał 
Godard, to właśnie ta wygoda. 
Brak przeżyć, obojętność wzglę-
dem doświadczania. Zresztą nie 
tylko to, ale też cenzura i auto-
cenzura, nadmierna popraw-
ność, nieznośna intencjonalność 
kina i lenistwo samych filmow-
ców. Uśrednianie. W prasie fran-
cuskiej często słychać głosy, że 
to artyści spoza Francji – ale 
przynależący do frankofońskiej 
wspólnoty – wykazują się więk-
szą czujnością wobec wydarzeń, 
współczesnych zjawisk i cywi-
lizacyjnych zagrożeń niż ich 
koledzy znad Sekwany. Przed-
stawiciele frankofońskiego kina 
sprawniej poszukują tematów 
i tropów, ich moralny kompas 
nie pozawala im lekceważyć bie-
żących zdarzeń, ale też mobili-
zuje do rozrachunku z przeszło-
ścią. Nierzadko oni wystawiają 
celniejsze, bardziej analityczne, 
obiektywne, jak również kry-
tyczne świadectwo Francji, jako 
że patrzą z zewnątrz – nie mogąc 
zasiedzieć się w domu, jako że 
tego (jednego) domu nie posia-
dają. Kwestie tożsamościowe, na 
równi z motywami postkolonial-
nymi, to wciąż mocny impuls 
dla kina frankofońskiego. Sza-
cuje się, że w kolejnych latach 
temat tożsamości i przynależno-
ści będzie dominował w kinema-
tografii europejskiej. Być może 
właśnie to (frankofońskie) kino 
będzie wyznaczać drogę. Nie-
koniecznie do domu, po pro-
stu drogę istotnych – z punktu 
widzenia człowieczeństwa – 
poszukiwań. 

Pierre Niney  
i Charlotte Gainsbourg  

w filmie Obietnica poranka,  
reż. Eric Barbier

Morning Star,  
reż. Nantenaina Lova
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W 2021 roku 
rekonstruk-
cję Ostat-
niego etapu 

Wandy Jakubowskiej, prze-
prowadzoną przez FINA we 
współpracy ze Studiem Fil-
mowym „Tor”, wyróżniono 
na arenie międzynarodo-
wej: FOCAL International 
Award oraz FIAT-IFTA, 
w kategorii Excellence 
in Media Preservation 
Award. Ważne nagrody 
dla ważnego w historii 
polskiego kina filmu.
To niezwykle istotne nagrody 
dla zespołów, które pracowały 

strukcji dźwięku stał się ten 
sam dupnegatyw, wyróżniał 
się bowiem najlepszą jako-
ścią. Nie wchodząc w szcze-
góły, powiem tylko, że skorzy-
staliśmy z oprogramowania 
analizującego skany widma 
dźwięku, pionierskiej techno-
logii Image to Sound, która 
pozwala zeskanować ścieżkę 
dźwiękową w formie plików 
graficznych. Zeskanowali-
śmy materiał w 4K, usunęliśmy 
zanieczyszczenia i zredukowa-
liśmy szumy. Przy produkcji 
Ostatniego etapu zastosowano 
nowatorski w tamtych czasach 
szwedzki system dźwiękowy 
Aga-Baltic. Tyle że polscy fil-
mowcy nie mieli z nim więk-

szego doświadczenia, a jak 
wynika z zebranych przez 
nas informacji, system został 
wykorzystany ogółem przy 
zaledwie siedmiu filmach. Co 
w połączeniu z tym, że Ostat-
niego etapu nie kręcono w stu-
diu, lecz w Oświęcimiu, spra-
wiło, że efekt dźwiękowy był 
bardzo zróżnicowany.

Wiadomo coś więcej 
o decyzji, by tak znaczący 
film o traumie drugiej 
wojny światowej kręcić 
w 1947 roku przy użyciu 
niewypróbowanego sys-
temu dźwiękowego?
Niestety nie. Szkoda, bo to 
z pewnością ciekawa histo-

ria. Możemy tylko zakładać, 
że system szwedzki wybrano 
po to, by ułatwić sobie życie 
w zdjęciach plenerowych, ale 
wyszło inaczej, niż zakła-
dano. Historia powstawa-
nia Ostatniego etapu pełna 
jest różnych problemów 
technicznych. Nowością dla 
ekipy było także wykorzysta-
nie technologii postsynchro-
nów. Proszę pamiętać, że na 
ekranie słychać aż sześć języ-
ków, a autorzy filmu kładli 
duży nacisk na zachowanie 
ekspresji dźwiękowej. Stara-
jąc się odtworzyć ją w trak-
cie rekonstrukcji cyfrowej, 
cały czas słyszeliśmy różnice 
w barwie dźwięku i dialogów 

zarejestrowanych na żywo na 
planie, oraz tych dogranych 
w postprodukcji przy nagry-
waniu postsynchronów.

W pewnym momencie 
należało więc powiedzieć 
sobie „dość” i kontynu-
ować prace?
Nie udało się faktycznie zre-
konstruować dźwięku ideal-
nie, jednak mamy wrażenie, 
że więcej nie mogliśmy zro-
bić. Na polu dźwiękowym 
i tak odnieśliśmy sukces. Gdy 
nasz specjalista zaczął podbi-
jać poziom dźwięku, okazało 
się, że słyszalne stały się wypo-
wiadane przez aktorów zda-
nia, które w wersjach 35mm 
i SD nie istniały, a istotne były 
dla zrozumienia losów jednej 
z postaci. Zatem dzięki rekon-
strukcji uzyskaliśmy nową wie-
dzę na temat fabuły Ostatniego 
etapu. Inny przykład: nasz fil-
mograf, specjalista w zakresie 
filmów powojennych, ziden-
tyfikował w nowej wersji dzie-
więciu aktorów, których twarzy 
wcześniej nie było widać, bo 
obraz był zbyt ciemny. Takich 
elementów utwierdzających 
nas w przekonaniu, że nawet 
widzowie, którym wydaje 
się, że dobrze Ostatni etap 
znają, obejrzą go na nowo, jest 
znacznie więcej. I co więcej, 
dzięki rekonstrukcji cyfrowej 
możemy się przekonać, jak 
niesprawiedliwe były opinie 
o Ostatnim etapie jako filmie 
niezbyt dobrym technicz-
nie, bo teraz widać i słychać, 
że był pod tym względem 
naprawdę solidną produk-
cją. A odbiór zrekonstruowa-
nej wersji zarówno w Pol-
sce, jak i na zagranicznych 
festiwalach – choćby pod-
czas repremiery na Berlinale 
2020 – pokazuje, że nasza 
praca miała sens. Dzięki niej 
Ostatni etap na dobre zaczął 
kolejny etap swojego kino-
wego życia.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

nad przywróceniem świetno-
ści temu poruszającemu fil-
mowi. Z jednej strony dlatego, 
że doceniono naszą pracę – 
wśród nominowanych było 
kilku pionierów rynku cyfrowej 
rekonstrukcji, którzy dosta-
wali te nagrody przez kilka lat 
z rzędu – ale przede wszystkim 
z tego względu, że udało nam 
się przywrócić jakość oraz wagę 
Ostatniego etapu w świadomości 
polskich widzów.

Ostatni etap to mimo 
wszystko film dość znany.
Znany, ale niestety rzadko 
prezentowany. A ci, którzy go 

znają, to znają przede wszyst-
kim z seansów w dość słabej 
jakości. Przez ostatnie dekady 
był dostępny jedynie na 
wyeksploatowanej kopii poka-
zowej 35mm albo w wykona-
nej z telekina cyfrowej kopii 
SD, która na większym ekra-
nie nie była jakościowo dużo 
lepsza od tej z kaset VHS. 
A prawda jest taka, że trudne 
filmy jeszcze trudniej ogląda 
się w złej jakości. Pamiętam, 
że gdy obejrzałam Ostatni etap 
w wersji SD, była to dla mnie 
straszna męczarnia. Różnice 
w jakości dźwięku i obrazu 
między tą a naszą odrestau-
rowaną wersją są ogromne. 
Gdy zapowiadam teraz pro-
jekcję, nie mogę powiedzieć, 
że życzę widzom miłego 
seansu, ponieważ to nie jest 
film tego rodzaju, ale z pełną 
świadomością życzę im waż-
nego kinowego doświadcze-
nia. Uważam, że po rekon-
strukcji Ostatni etap daje 
wreszcie widzowi możli-
wość przeżycia kinowego 
doświadczenia zgodnego 
z intencjami reżyserki.  Dla-
tego mam wielką nadzieję, 
że rekonstrukcja cyfrowa 
dała filmowi szansę na nowe 
życie, że będą mogły go 
poznawać – i doceniać – 
kolejne pokolenia kinoma-
nów, a te prestiżowe nagrody 
dodatkowo go spopularyzują 
na świecie. 

Skoro przed rekonstrukcją 
cyfrową film funkcjonował 
w kopiach marnej jakości, 
z jakich materiałów korzy-
stał zespół?
W przypadku klasyków pol-
skiego kina z lat 50. czy 60. 
XX wieku zazwyczaj zacho-
wał się oryginalny negatyw 
kamerowy, jednakże w tym 
przypadku tak nie było: został 
prawdopodobnie zniszczony. 
Mieliśmy jednak sześć mate-
riałów pozytywowych i nega-
tywowych: duppozytyw, 
dupnegatyw i cztery kopie 
pokazowe. Zeskanowaliśmy 

wszystkie w jakości 4K, żeby 
mieć jak najlepszą podstawę 
rekonstrukcji, gdyż dopiero po 
digitalizacji możemy dostrzec 
różne niuanse związane 
z ostrością obrazu, ziarnem, 
kwestiami dźwiękowymi. Po 
dokładnej analizie okazało 
się, że żaden z posiadanych 
przez nas materiałów nie był 
wystarczająco dobry, w każ-
dym były liczne ubytki w klat-
kach, a dźwięk był czasami 
wręcz fatalny, dlatego podjęli-
śmy decyzję, by wziąć za pod-
stawę dupnegatyw i uzupełnić 
ubytki z kopii pokazowych.

Zgaduję, że proces nie był 
łatwy…
Był rzeczywiście trudny 
zarówno przez wzgląd na 
wyjątkowy status Ostatniego 
etapu w historii polskiego 
kina, jak i jakość materiałów 
wyjściowych. Dupnegatyw 
charakteryzował się silnym 
naświetleniem z prawej strony, 
które było wynikiem błęd-
nego kopiowania z oryginal-
nej taśmy łatwopalnej. Kopie 
pokazowe już tego nie miały, 
lecz zawierały inne ubytki. Nie 
mogliśmy jednak pozwolić 
sobie na zbyt duże mieszanie 
elementów z różnych kopii, 
ponieważ były one odmien-
nej jakości. Unifikacja musiała 
być kompletna i przepro-
wadzona tak, by nie budziła 
wątpliwości. Projekt rozpo-
czął się w 2018 roku, gdy Stu-
dio Filmowe „Tor” otrzymało 
dofinansowanie w kolejnej 
edycji projektu operacyjnego 
Polska Cyfrowa, ale faktyczne 
prace ruszyły w czerwcu 2019 
i trwały sześć intensywnych 
miesięcy.

A jak było z tym dźwię-
kiem? Użyła pani określe-
nia „fatalny”.
Chodziło mi zarówno o jakość 
dźwięku zachowanego w mate-
riałach, których używaliśmy, 
jak i sposób, w jaki został 
zarejestrowany na planie fil-
mowym. Podstawą rekon-
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Rozmowa z Igą 
Harasimowicz z FINA, 
odpowiedzialną za proces 
digitalizacji podczas procesu 
rekonstrukcji cyfrowej filmu 
Ostatni etap 

NOWY ETAP 
ŻYCIA FILMU

Iga Harasimowicz

Barbara Drapińska  
w filmie Ostatni etap,  
reż. Wanda Jakubowska

Maria Winogradowa, Tatiana 
Górecka, Wanda Bartówna 
i Antonina Gordon-Górecka 
w filmie Ostatni etap,  
reż. Wanda Jakubowska
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Czy z pani perspektywy izo-
lacja pandemiczna sprzyja 
tworzeniu, czy wręcz prze-
ciwnie, prowokuje ciągłą 

niepewność i kryzys?
Przede wszystkim ten czas konfrontuje 
z wielkimi pytaniami metafizycznymi, 
które do tej pory widzieliśmy w kinie Anto-
nioniego, gdzie dobrze wyglądające, bogate 
osoby dyskutowały o przemijaniu. Teraz 
śmierć podeszła bardzo blisko nas. I nie 
wiem, czy pandemia sprzyja tworzeniu, 
ale jeśli artysta traktuje swą pracę poważ-
nie, prędzej czy później musi się zmie-
rzyć z tematem śmierci. Pytanie brzmi, co 
reżyser może zaproponować widzom tu 
i teraz. W 2020 roku odbyłam rozmowę 
z dyrektorem Netherlands Film Fund 
w sprawie tego, jak realizować filmy, które 
będą szybko reagować na rzeczywistość za 
oknem. Jeśli finansowanie projektu zajmuje 
3 lata, wydaje się to prawie niemożliwe. 
Holendrzy wpadli więc na pomysł, aby 
szybciej udostępniać środki finansowe na 

produkcje niskobudżetowe. Program działa 
prężnie już 2 lata i w ramach niego zabra-
łam się za realizację Splendid Isolation, czyli 
filmu niedotyczącego bezpośrednio koro-
nawirusa, ale mającego zapewnić kathar-
sis. Artysta zawsze powinien dążyć do tego, 
by dać widzom oczyszczenie. A ponieważ 
w ciągu ostatnich miesięcy wszystko kręci 
się wokół tematu umierania, naturalnie 
skierowałam się w tę stronę. Chciałam zde-
rzyć się ze strachem przed śmiercią, zbliżyć 
do niej w bezpieczny sposób i egzorcyzmo-
wać ją.

Skąd wziął się zatem pomysł na tytuł, 
który brzmi dość ironicznie?
W tytule zawarłam element klasowy. 
W 2020 roku, gdy zaczął się lockdown, 
wszyscy przebywaliśmy w domach. Nie-
którzy byli jednak w niewielkich miesz-
kaniach w środku miasta, a inni w pięk-
nych willach na prowincji lub w górach, 
z widokiem ciągnącym się po horyzont. 
Pomyślałam sobie: „tak wygląda splen-

did isolation”. Czym innym jest izolacja 
od ludzi, a czym innym sytuacja, w której 
zostawiamy cały świat za sobą i budujemy 
własną oazę. Bohaterki mojego filmu 
wyglądają prawie jak uchodźcy: wylą-
dowały na plaży, nie wiadomo, skąd się 
wzięły na opustoszałej wyspie. Znajdują 
jednak nieopodal pusty dom tylko dla 
siebie i rozpoczynają taką splendid isola-
tion. Sama marzyłam o czymś podobnym, 
bo w mieszkaniu w Amsterdamie słyszę 
sąsiedzkie dźwięki ze wszystkich stron. 

Dlaczego zdecydowała się pani na 
alegoryczną formę? Chodzi o uniwer-
salizację filmowej opowieści?
Z początku rozpisałam scenariusz bar-
dziej tradycyjnie. Trzecią postacią zjawia-
jącą się na wyspie był atrakcyjny mężczy-
zna ocalały z katastrofy. Taki przybysz 
zawsze testuje relację dwóch osób, której 
rozwój śledzimy w pierwszej części histo-
rii. Myślałam o opowieści w klimacie 
thrillera, bliskiej wrażliwości Polańskiego. 
Niestety nie mogłam nawiązywać współ-
pracy z pasującym do tej roli aktorem. 
Zaczęłam się więc ponownie zastanawiać, 
kim jest owa trzecia osoba. Postanowiłam 
pójść tropem Siódmej pieczęci Bergmana. 
Tajemniczy przybysz przynosi ze sobą 
możliwość śmierci, ale jeśli ma ją repre-
zentować na ekranie, trzeba się zastano-
wić: jak ona wygląda? Ta refleksja ustawia 
perspektywę na to, jaki świat konstruuję. 
Ponadto, dla reżysera najważniejsza jest 
pełna kontrola nad wszystkimi elemen-
tami dzieła, nawet jeśli robi artystyczny 
film za małe pieniądze. Inaczej nie może 
powiedzieć, że jego projekt jest autorski. 
W ramach niewielkiego budżetu mogłam 
sobie na to pozwolić, a alegoria wydała 
mi się najodpowiedniejszą formą do opo-
wiadania o śmierci. Tworzenie alegorii 
wyzwala też dużą kreatywność i zmusza 
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do zastanowienia, co jest w opowiadanej 
historii najważniejsze. 

W Splendid Isolation ważna wydaje 
się atmosfera. Skupienie na zagęsz-
czaniu specyficznego nastroju, ale 
także dobór lokacji nasuwają sko-
jarzenia z kinem grozy lub filmami 
postapokaliptycznymi – inspirowała 
się pani tymi gatunkami? 
Tak naprawdę uważam, że wszystkie moje 
filmy są gatunkowe. Code Blue traktuję jak 
mieszankę hardcorowego giallo z horro-
rem egzystencjalnym. Śmierć jest przecież 

egzystencjalnym koszmarem, rodzajem 
monstrum. W połowie kręcenie Splendid 
Isolation zdecydowałyśmy razem z opera-
torką Myrthe Mosterman, że ten film musi 
być też horrorem, bo opowiada o odcho-
dzeniu. Pytanie tylko jakim? Postawiłyśmy 
na moody horror, w którym pierwiastek 
obcości jest wszędzie: w domu, na wyspie, 
w przyrodzie, w dźwięku. Jeśli przyjrzysz 
się fakturze obrazu w Splendid Isolation, 
masz wrażenie obcowania z czymś sen-
sualnym, bliskim, łatwo rozpoznawal-
nym. Ten efekt zapewnia taśma, zwłaszcza 
16mm, imitująca percepcję oka. Z drugiej 
strony na ścieżce dźwiękowej pojawia się 
ludzki głos. Postanowiłam się nim posłu-
żyć za radą mojej montażystki, Milenii 
Fiedler, która pomyślała, że on się świetnie 
skomponuje z barokową muzyką. Połącze-
nie wzniosłości i liryzmu, wypływającego 

z muzyki, z konkretnością filmowanego na 
taśmie miejsca, którą podbija dźwięk, rodzi 
pewne napięcie. Jest w tym zestawieniu coś 
niepokojącego, jakaś sprzeczność.

Pociągnę jeszcze wątek muzyczny – 
dlaczego wybrała pani barokowe 
kompozycje Henry’ego Purcella?
W barokowej muzyce śmierć zaskakująco 
splatała się z liryzmem. Była opakowana 
w kunsztowną formę. Pozwalało to odbior-
com na wyżalenie się, swobodny płacz 
i podejście do kwestii śmierci bez paniki, 
chaosu, szału. Chciałam osiągnąć podobny 

efekt w Splendid Isolation. Chodziło mi 
też o wprowadzenie pierwiastka delikat-
ności, miękkości w ekranową rzeczywi-
stość, która jest dość chłodna i odpycha-
jąca. Utwory Purcella podpowiedziała mi 
wspomniana już Milenia Fiedler. Wybrała 
wszystkie fragmenty i miała świetne 
wyczucie, że w filmie potrzeba głosu 
operowego. Padło na kontralt, czyli głos 
brzmiący kobieco, ale należący do mężczy-
zny. Wprowadził on ambiwalencję płciową, 
którą reprezentuje sama śmierć. Nie chcia-
łam oczywiście zamieniać filmu w operę, 
ale opera zawsze dotyczy wzniosłych 
emocji, wielkich kwestii, choć ma prostą 
historię. Na wzór biblijnych przypowieści 
zawierających morał. 

Na koniec zapytam, jak wyglądała 
pani praca z aktorkami, Anneke Slui-

ters i Khadiją El Kharraz Alami, które 
wcielają się w tajemnicze bohaterki? 
Obie aktorki nie grały jeszcze dużych ról 
w filmach, więc były przygotowane, że 
kreują postacie od podstaw, dopisują ich 
fikcyjny życiorys. Przekazałam im jednak 
coś, co kiedyś powiedziała o aktorstwie 
Isabelle Huppert. Artystka stwierdziła, że 
można je porównać do malarstwa figura-
tywnego, ale na drugim biegunie leży też 
inny typ – abstrakcja. Malarstwo figura-
tywne występuje wtedy, gdy aktor tworzy 
całą historię odgrywanego bohatera. Może 
dojść do tych samych efektów, co w dru-

gim modelu, ale korzysta z innego warsz-
tatu. Aktorstwo w typie malarstwa abs-
trakcyjnego polega zaś na wykreowaniu 
w sobie i wyrażeniu pewnych emocji, które 
reżyser-demiurg umieści w określonym 
kontekście. Emocja sama w sobie nie może 
stanowić o wspaniałym aktorstwie, dopiero 
ulokowanie jej w odpowiednim kontek-
ście daje na to szansę. Dodam jeszcze, że 
nie wierzę w kreowanie postaci z aktorem 
oparte na narzucaniu mu wizji. Po prostu 
informuję go, co chcę osiągnąć, a potem 
pytam, co jest mu do tego potrzebne. Cza-
sem mogę pójść za daleko w inspirowaniu 
lub nakierowywaniu kogoś. Albo daję za 
dużo wolności i aktor czuje się lekko zagu-
biony. W przypadku alegorii trudno mi 
jednak wyobrazić sobie inny scenariusz.

Rozmawiał Wojciech Tutaj

ŚMIERĆ PODESZŁA 
BARDZO BLISKO NAS
Rozmowa z Urszulą Antoniak, reżyserką filmu 
Splendid Isolation

Abke Haring i Anneke Sluiters 
w filmie Splendid Isolation,  

reż. Urszula Antoniak

Urszula Antoniak

Fo
t. 

M
ac

ie
j Z

ie
nk

ie
w

ic
z/F

or
um

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



PIOTR NIEMYJSKI

80 81

RYNEK FILMOWY

W zeszłym roku do 
japońskich kin tra-
fił Arc, trzeci pro-
jekt, który nakręci-

łeś z absolwentem Szkoły Filmowej 
w Łodzi – Keiem Ishikawą. Pamiętam 
naszą rozmowę sprzed lat, niedługo 
po twoim powrocie ze zdjęć do jego 
debiutu Gukoroku – ślady grzechu, 
gdy mówiłeś, że chciałbyś kręcić czę-
ściej w Japonii. Jak wspominasz tę 
przygodę z perspektywy czasu?
Nie było oczywiście łatwo, kręcenie 
w Japonii wymagało ode mnie wielu 
wyrzeczeń oraz zmiany sposobu myśle-
nia o różnych aspektach tego zawodu, 
ale każdy kolejny projekt z Keiem przy-
nosi mi coraz więcej satysfakcji. Poznali-
śmy się na zorganizowanym przez moją 
agencję Skypie, gdy szukał operatora do 
Gukoroku..., a następnie sporo razem 
przeszliśmy. Nasza relacja cały czas się 
umacnia i jesteśmy gotowi stawiać czoła 
coraz większym wyzwaniom. Podob-
nie sprawa ma się z japońskimi produ-
centami. Zaakceptowali mnie wtedy do 
Gukoroku... wyłącznie w oparciu o to, 
że pracowałem wcześniej z Krzyszto-
fem Zanussim (Obce ciało – przyp. red.), 
a teraz wyrobiłem sobie u nich własną 

markę. Pandemia sporo oczywiście 
namieszała, przez ponad rok nie mogłem 
podróżować do Japonii, lecz obec-
nie wydaje się, że w kontekście mojej 
„japońskiej przygody” wszystko idzie 
w bardzo ciekawym kierunku.

Arc to ambitna fantastyka naukowa 
zadająca pytania o istotę człowieczeń-
stwa oraz kwestię nieśmiertelności. 
Skusiła cię tematyka i wyzwanie, czy 
przyjąłbyś każdy projekt Ishikawy?
W zasadzie i to, i to. Możliwość współ-
pracy z Keiem nad takim projektem 
by mi wystarczyła, ale scenariusz miał 
w sobie coś intrygującego. Był inny od 
wszystkiego, co dotychczas nakręciłem. 
Nie jestem osobiście fanem literatury ani 
kina science fiction, nie znałem wcze-
śniej twórczości Kena Liu, na podsta-
wie którego opowiadania powstał Arc, 
ale zaciekawiła mnie forma i możliwość 
ubrania ważnych dylematów moral-
nych w obrazy i światło. I fakt, że Keia 
nie interesowało futurystyczne widowi-
sko, lecz stonowana, opowiedziana sub-
telnymi środkami historia kobiety, która 
staje się nieśmiertelna, ale na skutek róż-
nych wydarzeń zaczyna kwestionować 
sens wiecznego życia.

Opowiedz o tych środkach. Główną 
bohaterkę poznajemy, gdy ma 17 lat, 
potem zaś obserwujemy jej emo-
cjonalny i zawodowy rozwój, który 
doprowadza ją do uzyskania nie-
śmiertelności. Następnie akcja prze-
skakuje o sto lat i film staje się… 
czarno-biały. 
Rozdział na dwie zupełnie inne, pod 
kątem wizualnej estetyki, części był 
istotnym elementem prac nad Arc. Na 
początku śledzimy wydarzenia w kolorze 
i opisujemy świat przedstawiony z róż-

nych stron, pokazujemy też pojawiające 
się kwestie natury etycznej czy protesty 
ludzi, którzy wiedzą, że nie będzie ich 
stać na nieśmiertelność. Potem techno-
logia upowszechnia się, staje dostępna 
dla każdego, a zatem śmierć w pew-
nej mierze znika i pojawia się pytanie 
o sens życia. Gdy fabuła przeskakuje sto 
lat w przód, bohaterka wygląda tak jak 
wcześniej, więc nie potrzebowaliśmy 
intensywnej charakteryzacji. Założe-
niem było ogrywanie wszystkiego świa-
tłem, kostiumem, uczesaniem, kolorem. 
Pierwsza część jest barwna, z dominantą 
bieli, czerni, błękitów i czerwieni. Jest 
anamorfotyczna i statyczna. Druga część 
jest czarno-biała, kręcona z ręki, w nie-
malże paradokumentalnym stylu, ale 
obiektywami sferycznymi, z dużą liczbą 
zoomów. W ten sposób uzyskaliśmy 
wrażenie istnienia poza czasem, czegoś 
uniwersalnego, czegoś, co jest dla widza 
widoczne i oczywiste, ale nie przyciąga 
wzroku i pozwala skupić się na posta-
ciach.

To akurat bardzo ciekawe, że chociaż 
Arc jest fantastyką naukową, film nie 
stara się mamić zmysłów widza efek-
townymi obrazami przyszłości.
W przypadku czarno-białej części, która 
rozgrywa się w większości w swoistym 
domu starców, gdzie trafiają ludzie, któ-
rzy nie mogą lub nie chcą stawać się nie-
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śmiertelni, wizualne elementy science 
fiction są ledwie widoczne, ale w czę-
ści barwnej też nie chcieliśmy przesa-
dzać. Nasza filmowa przyszłość opiera 
się w dużej mierze na istniejącej japoń-
skiej architekturze z lat 50. i 60., inspi-
rowanej Le Corbusierem i trochę też 
brutalizmem, która w tamtych latach 
była uważana za futurystyczną. Do dziś 
zresztą sprawia wrażenie „innej”, odstaje 
od tego, jak wygląda obecnie Japonia. 
Zrezygnowaliśmy ze szkła i aluminium, 
odpuściliśmy wysokie biurowce, a sku-
piliśmy się na kątach prostych i klasycz-
nych kompozycjach. Strona wizualna 
w służbie opowiadanej historii – coś, co 
lubię i do czego zawsze dążę. Nie cierpię 
wychodzić ze zdjęciami przed szereg.

Trudno było pozbyć się zachodniego 
postrzegania fantastyki naukowej 
przez pryzmat gadżetów i efektów 
wizualnych?
Muszę przyznać, że tak. Jak wspomnia-
łem, nie jestem fanem tego gatunku, 
ale wydaje mi się, że każdy z nas ma za 
sprawą kina czy telewizji przyswojone 
różne jego kody. W głowie pojawia się 
mnóstwo skojarzeń i pomysłów, które 
w przypadku Arc należało odstawić na 
bok. Pewnie, że fajnie by było dać się 
ponieść wyobraźni i stworzyć coś innego 
i efektownego, ale esencją fabuły Arc nie 
były gadżety, tylko relacje międzyludz-

kie. Powściąganie realizacyjnych pokus 
było więc trudne, ale z drugiej strony te 
tematy są mi bliskie, a zagadnienie nie-
śmiertelności i dra Fausta przerabia-
łem już m.in. w Eterze, który nakręciłem 
z Krzysztofem Zanussim.

A jak ci się pracowało z japońską 
ekipą i obsadą? Pamiętam, że jesz-
cze przy drugim filmie nie znałeś za 
dobrze języka i wynikały z tego różne 
problemy.
Tak było, ale tym razem nauczyłem 
się japońskiego w stopniu komunika-
tywnym, aby ograniczyć ewentualne 
problemy. Skończyłem kręcić serial 
w Polsce i miałem trzy miesiące wol-
nego przed wylotem do Japonii, więc 
poświęciłem ten czas na naukę japoń-
skiego. Było mi o tyle łatwiej, że byłem 
już z językiem osłuchany i nie musiałem 
uczyć się pisać, tylko porozumiewać 
werbalnie. Na planie pomogło także, 
że mistrz oświetlenia, z którym praco-
wałem przy poprzednich dwóch pro-
dukcjach, nauczył się w międzyczasie 
angielskiego na tyle, że nawet jeśli nam 
nie szło po japońsku, dogadywaliśmy 
się za pomocą wielojęzycznych składa-
nek oraz pokazywania na migi. Mam 
szczęście, że mam w Japonii stałą ekipę, 
którą znam i która zna mnie, więc 
mamy już własny język pracy na planie, 
który świetnie się sprawdza.

Wspominałeś też kiedyś, że jednym 
z najbardziej uciążliwych aspektów 
kręcenia filmów w Japonii jest fakt, 
że tam obowiązuje nielimitowany 
czas pracy, brak weekendów itd. 
Coś się w tym aspekcie zmieniło?
Stopniowo się zmienia, ale to nadal 
bardzo uciążliwe, że w Japonii nie 
istnieją regulacje, które by pozwa-
lały komfortowo prowadzić plan. Jak 
jesteś permanentnie zmęczony, trudno 
być twórczym, a ekipy są mocno eks-
ploatowane. Rodzi to duże problemy 
z pozyskiwaniem ludzi do zawodu, 
bo w Japonii nie ma szkół filmowych. 
Nowi trafiają do zawodu nie po skoń-
czeniu szkoły, tylko z pasji. Dopiero 
potem wchodzi hierarchia poszczegól-
nych pionów. I coraz częściej, od haro-
wania jak wół w ciągłym przeciąże-
niu za stosunkowo nieduże pieniądze, 
ludzie wybierają inne sposoby zara-
biania na życie. Ten słynny japoński 
kult pracy, który powoduje, że praca 
sama w sobie jest największą wartością, 
powoli przemija, ale to nie jest kwestia 
kilku lat. Ja natomiast nie mogę narze-
kać. Robię to, co kocham, poznaję 
nową kulturę, zyskuję nowe znajomo-
ści, a potem wracam do Polski i pozo-
staję cały czas sobą.

Rozmawiał  
Tomasz Kazański

POZOSTAJĘ 
CAŁY CZAS SOBĄ
Rozmowa z Piotrem Niemyjskim, 
autorem zdjęć do japońskiego filmu Arc

Arc, reż. Kei Ishikawa
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a tereny stosowania danego języka nie 
pokrywają się z mówionymi odpowied-
nikami (w Wielkiej Brytanii i USA uży-
wany jest inny język; amerykański język 
migowy używany jest w Meksyku). Głusi to 
grupa hermetyczna. Bardzo trudno nawią-
zać z nimi kontakt. Nie znają brzmienia 
słów, wolno piszą i czytają. W procesie 
edukacji są uczeni języka polskiego, ale 
mają problemy z pojęciami abstrakcyjnymi 
i opisującymi dźwięk. Rozumieją to, co się 
mówi dosłownie, źle odbierają ironię, prze-
nośnie, opatrznie rozumieją słowa mające 
kilka znaczeń. Stąd częste, nieuzasadnione 
opinie, że osoby niesłyszące mają deficyty 
intelektualne. Ich mózg pracuje inaczej. 
Pozbawione odbioru dźwięku, który jest 
abstrakcyjny, mają znacznie mniej rozwi-
niętą wyobraźnię. Zasób słów mają nie-
wielki. Nie jest prawdą, że czytają z ruchu 
warg. Jest to bardzo trudne i możliwe przy 
dobrej znajomości języka mówionego. Daje 
się tak rozpoznać około 30-40 proc. tek-
stu. Resztę uzupełniają obserwacje wyrazu 
twarzy, gesty i dedukcja. Często powo-
duje to nieporozumienia, nawet gdy osoba 
niesłysząca jest w tej czynności wprawna. 
Jak trudna to sztuka, wiedzą montaży-
ści, którzy ręcznie synchronizowali mate-
riały zdjęciowe. Mniej popularny wśród 
osób niesłyszących jest System Języko-
wo-Migowy (SJM) oparty na właściwej 
językowi mówionemu gramatyce (tzw. 
język migany). SJM wymaga specjalistycz-
nego kształcenia. W tym języku pracują 
tłumacze telewizyjni i nie jest to idealna 
metoda adaptacji dzieł audiowizualnych 
dla osób z dysfunkcją słuchu. Ma odpo-
wiedniki w różnych językach, ale nie jest 
to kod międzynarodowy. Mankamentem 
jest ubogie słownictwo (słownik zawiera 
2138 haseł) i brak określeń abstrakcyjnych 
czy idiomatycznych. SJM się nie rozwija.

Osoby, które straciły słuch określamy 
jako ogłuchłe. Im wcześniej to się stało, 
tym bardziej zagraża to utracie mowy. Im 
później, tym większy jest zakres słownictwa 
i poziom opanowania czytania. Im wcze-
śniej pojawia się dysfunkcja, tym większa 
jest szansa na opanowanie języka migowego 
(PJM), a w ramach nauki miganego (SJM). 
Osoby starsze, które tracą słuch, zdane są 
na to, co mogą przeczytać lub zobaczyć. 
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które zastąpią to, czego nie słyszą (dialog, 
komentarz). Coraz większa jest grupa, dla 
której telewizyjny „migacz” jest niezrozu-
miały. Dla tych ludzi różnorodne opraco-
wania i dostosowania mają głęboki sens. 
W przypadku grupy osób głuchych od uro-
dzenia najważniejsze jest przekazanie im, 
że taka możliwość już istnieje. Natomiast 
wszyscy, jeżeli mają kontakt z przygotowa-
nym specjalnie dziełem audiowizualnym, 
natychmiast zgłaszają swoje zainteresowa-
nie nowym doznaniem. Jednym z postu-
latów środowiska jest, aby w telewizji były 
stałe pasma i stałe projekcje w kinach, bo 
ograniczony jest dostęp do informacji. 

Filmowców „świat ciszy” interesuje. 
Pojawiają się zarówno filmy dokumentalne, 
jak i fabularne, których bohaterowie mają 
problemy ze słuchem, a najczęściej gene-
ruje to problemy rodzinne, środowiskowe, 
izolację społeczną i różnego typu lęki. 
W różny sposób autorzy filmów próbują 
uwypuklić dźwiękowo niepełnospraw-
ność swojego bohatera, a temat jest na 
tyle ciekawy, że na Wydziale Reżyserii 
Dźwięku UMFC powstała praca magi-
sterska Natalii Lubowickiej: „Dźwiękowa 
kreacja bohatera, który trwale lub chwi-
lowo utracił słuch – analiza na podsta-
wie wybranych przykładów filmowych”. 
Najprostszym i najczęściej stosowanym 
sposobem jest dźwięk realistyczny i obiek-
tywny zarazem, czyli nieuwzględniający 
tego, co słyszy bohater. Tak robione są 
filmy dokumentalne i warto wspomnieć 
takie tytuły, jak Urodzeni w czwartek (reż. 
Guy Brenton, Lindsay Anderson, 1954), 
nagrodzeni Oscarem w 1955 roku (to zapis 
zajęć prowadzonych w szkole dla niesłyszą-
cych w Wielkiej Brytanii, a podstawowym 
elementem ścieżki dźwiękowej są lektor 
i muzyka); Proszę o ciszę (reż. Eri Mizu-
tani, 2017), którego akcja toczy się w szkole 
z internatem w Polsce (w tym przypadku 
twórca posłużył się napisami); Sound and 
Fury (reż. Josh Aronson, 2000), który 
pokazuje kontakty na styku słyszących 
i niesłyszących, oraz różnice, jakie dzielą te 
dwa światy, nawet w przypadku wspólnego 
wychowania i przebywania w tym samym 
środowisku (tym razem twórcy posłu-
żyli się lektorskim tłumaczeniem języka 
migowego; włącznie z gwarami). Podob-
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Grupa osób z dysfunkcjami słu-
chu w skali Polski liczy około 
900 tys. W tym 45 tys. z nich jest 
całkowicie głuchych. Pozostałe, 

nawet jeżeli nie słyszą mowy, mogą odbie-
rać inne dźwięki, drgania, wibracje. Boha-
terka dokumentalnej Krainy ciszy i ciem-
ności (reż. Werner Herzog, 1971), która 
jest osobą ogłuchłą mówi, że „to ciągły 
hałas, zaczynający się od delikatnego nuce-
nia, brzęczenia, zmieniający się na trzaski 
i dźwięki pękania, aż do stałego jednoli-
tego warkotu”. „Wybór” defektów słuchu 
jest ogromny. Problemy mogą dotyczyć 
ucha lub komunikacji pomiędzy uchem 
a mózgiem. Może być to podwyższenie 
progu czułości lub utrata zdolności słysze-
nia wybranych pasm częstotliwości. Przy 
dużym ubytku słuchu jest to życie w całko-
witej izolacji (jak w wacie), bo w normal-
nych warunkach, nawet w ciszy słyszymy 

Dla nich znakomitą metodą uzupełnienia 
projekcji filmowej jest wideotłumaczenie.

Osoby z niedosłuchem mogą wywodzić 
się z każdej z powyższych grup i stanowią 
większość osób z dysfunkcją słuchu. Im 
mniejszy niedosłuch, tym kontakt z nimi 
jest łatwiejszy. Z reguły znają język polski, 
mówią, czytają. Najczęściej nie posługują 
się językiem migowym, a tym bardziej 
miganym. Korzystają z aparatów i implan-
tów słuchowych. Na niedosłuch cierpiał 
Thomas Alva Edison, cierpią Bill Clinton, 

Whoopi Goldberg. Jednostronnie ogłu-
chła Halle Berry, a całkowicie słuch stracił 
Ludwig van Beethoven. Niepełnosprawność 
kompozytora przyczyniła się do powstania 
tuby jako pierwszego aparatu słuchowego 
i rozwoju fortepianu. Dla głuchnącego 
Beethovena londyński Broadwood pro-
dukował coraz głośniejsze instrumenty. 
Powiększył skalę z pięciu oktaw do sze-
ściu, a w 1820 roku do siedmiu, aby wielki 
kompozytor mógł na nim tworzyć utwory 
na orkiestrę. 

Proces pogarszania się słuchu rozpo-
czyna się u wszystkich ludzi około 30. 
roku życia. Zaburzenia w słyszeniu roz-
poznawane są u co trzeciej osoby w wieku 
65-74 lat. Dotyczy to zarówno progu słysze-
nia, jak i ubytku w poszczególnych pasmach 
skali częstotliwości, a grupę Polaków, któ-
rzy wymagają wspomożenia aparatem słu-
chowym ocenia się na 6 mln! Grupa, która 
dysfunkcji nabywa w starszym wieku, jest 
coraz większa. Najczęściej jest to stopniowo 
postępująca utrata słuchu, ale zdarzają 
się też przypadki gwałtownego ogłuch-
nięcia (zapalenia wirusowe) na jedno lub 
dwoje uszu. Coraz więcej osób potrze-
buje słownego opisu obrazu albo napisów, 

własne ruchy, szumy i odgłosy naszego 
ciała. Niemożność słyszenia znacznie 
bardziej upośledza i utrudnia kontakty 
z otoczeniem niż problemy wzrokowe. 
Ma wpływ na rozwój ogólny, wyklucza lub 
ogranicza komunikację werbalną i gene-
ruje problemy z zakresu zdrowia psychicz-
nego (niepewność, lęki, nadmierna ner-
wowość). Dzieje się tak z wielu względów. 
Płód reaguje na bodźce dźwiękowe od 23. 
tygodnia ciąży. Kiedy dziecko się rodzi, ota-
czają go „znane” dźwięki i dają mu poczu-
cie bezpieczeństwa. Słuch kontroluje ota-
czającą nas przestrzeń i robi to poza naszą 
świadomością, a także kiedy śpimy. Naszą 
uwagę zajmuje jedynie wtedy, gdy dzieje 
się coś niezwykłego (np. dzwoni budzik). 
Tego poczucia bezpieczeństwa pozbawione 
są osoby głuche, a ich przestrzeń ogranicza 
to, co widzą. Mogą wydawać dźwięki, ale 
swojego głosu nie kontrolują. Mają pro-

blem z opanowaniem języka mówionego 
i jego zasad. Zdarzają się przypadki, że 
mówią – ich mowa brzmi specyficznie, ale 
ją rozumiemy. Najczęściej jest to komuni-
kacja jednostronna. Nie potrafią odczytać 
mowy z ruchów warg. Osoby głuche nie 
są głuchonieme. Używają swojego języka!

Za to język polski jest dla nich językiem 
obcym. W wielu krajach (Skandynawia) 
traktowani są jak obcokrajowcy lub mniej-
szość językowa. Myślą wrażeniowo, ich 
myśli nie układają się w słowa czy zdania. 
Posługują się językiem pojęciowym (Polski 
Język Migowy – PJM), którego zasady są 
odmienne od języków mówionych. Ważną 
rolę odgrywają w nim: położenie tuło-
wia, głowy, mimika, kontakt wzrokowy. 
Zastępują np. intonację. PJM jest językiem 
naturalnym, żywym, ciągle się rozwija. 
Jest najlepszą metodą porozumiewania 
się z tą grupą. Nie jest międzynarodowy, 
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Kontynuujemy 
omawianie sposobów 
pokazywania 
w filmach świata 
osób niesłyszących, 
analizując 
udział dźwięku 
w przedstawianiu tego 
typu bohaterów.

Małgorzata  
Przedpełska-Bieniek
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wym. Naturalnie brzmiący pozostaje jedynie 
głos kompozytora. Daje to efekt dezorienta-
cji i zaskoczenia. Kompozytor widzi reakcję 
publiczności, ale jej nie słyszy. W dźwięku 
towarzyszy mu najpierw wysokie brzęcze-
nie, a potem niskie bicie serca. Muzykę 
słychać stłumioną i z dużym pogłosem, 
w dźwięku pojawiają się też szumy i coś, co 
przypomina przetworzony dźwięk dzwo-
nów. W Głosie serca (reż. Matt Thompson, 
2010), w narracji z punktu widzenia niesły-
szącej dziewczyny, cały dźwięk sprowadza 
się do jednostajnego dudnienia. Ciekawą 
scenę zawiera Symfonia życia (reż. Stephen 
Herek, 1995). W czasie głośnej parady, gdy 
wszyscy kulą się od hałasu, małe dziecko 
śpi spokojnie w wózku. Stan przesycenia 
dźwiękiem przechodzi w emocje matki, 
która dokonała niepokojącego ją odkrycia, 
a kolejne dźwięki ulegają ściszeniu i zatapiają 
się w pogłosie. Stopniowo wyciszają się też 
sygnały alarmowe (straż pożarna, karetka), 
a zamiast nich pojawia się dzwoniący i pul-
sujący dźwięk oraz wiatr. Scenę kończy 
płacz dziecka. W Szeregowcu Ryanie (reż. 
Steven Spielberg, 1998) jest scena ogłuszenia 
i oszołomienia bohatera po serii wybuchów. 
Jego subiektywne odczucia przedstawiono 
przez zastosowanie filtra dolnoprzepusto-
wego (odcięcie na 150 Hz) i dodanie dud-
niącego dźwięku. Dźwięk ten imituje efekt 
spadającej bomby i wykorzystano go do 
stopniowego przywracania naturalnego 
słyszenia. Powrót do narracji obiektywnej 
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nie zrealizowano część znanych mi filmów 
fabularnych. W Prostej historii o morder-
stwie (reż. Arkadiusz Jakubik, 2016) głu-
chy jest brat głównego bohatera. Nie jest 
on główną postacią, a reżyser postanowił 
nie uwzględniać jego słyszenia. W filmie 
cały dźwięk jest realistyczny. Taki sposób 
realizacji przyjęła też Randa Haines, reży-
serka Dzieci gorszego Boga (1986). Boha-
ter, nauczyciel w szkole dla niesłyszących, 
zakochuje się w głuchej pracownicy. Dzielą 
ich wykształcenie, środowisko, z jakiego 
pochodzą, doświadczenie życiowe. Oboje 
znają język migowy i prawdopodobnie to 
zadecydowało o jednolitej narracji. Nie-
zwykle ciekawy jest Black (reż. Sanjay Leela 
Bhansali, 2005). Bohaterka jest głucho-nie-
widoma, a jej kontakt ze światem jest bar-
dzo ograniczony. Zamiast subiektywnej, 
bardzo w tym przypadku skąpej narracji 
wybrano opowiadanie emocji i komento-
wanie wydarzeń za pośrednictwem muzyki. 
Także za pomocą muzyki przekazywane są 
uczucia i emocje głuchoniewidomej boha-
terki wspomnianego wcześniej dokumentu 
Herzoga Kraina ciszy i ciemności. W takich 
fragmentach giną wszystkie inne dźwięki. 
Komunikacja z bohaterką, i pomiędzy nią 
a innymi głuchoniewidomymi, odbywa 
się przez translację dotykową. Bohaterka 
mówi w specyficzny sposób i jest narra-
torem filmu.

Próby opowiadania subiektywnego, 
z punktu widzenia osoby niepełnospraw-
nej są bardziej charakterystyczne dla filmów 
fabularnych. Przypadek całkowitej (cyfro-
wej) ciszy znajdujemy w scenie, gdy głucha 
bohaterka siedzi w poczekalni u dentysty 
w filmie Babel (reż. Alejandro González 
Iñárritu, 2006). Zabieg jest niepokojący 
i przypomina wyłączenie dźwięku. Bardziej 
przekonująca jest scena w dyskotece, gdy 
cisza (wrażeniowa) towarzyszy tylko uję-
ciom z punktu widzenia bohaterki i zesta-
wiana jest z głośną obiektywnie muzyką, 
jaką słyszą pozostałe osoby. Narrację uzu-
pełnia ruch kamery symulujący rozbiegany 
wzrok dziewczyny. W Wiecznej miłości (reż. 
Bernard Rose, 1994), w trakcie koncertu, 
niesłyszący Beethoven zmienia tempo dyry-
gowania, więc muzycy przestają grać. Od 
tego momentu wszystkie warstwy dźwięku 
są zniekształcane filtrem dolnoprzepusto-

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ? 

zwiastuje kolejny wybuch, tym razem sły-
szalny w pełnym paśmie.

Jest też przynajmniej kilkanaście prób 
fabularnych zrealizowanych z udziałem 
osób niesłyszących. W Sign Gene (reż. Emi-
lio Insolera, 2017) niesłyszący reżyser sam 
zagrał nosiciela potężnej mutacji genetycz-
nej. W filmie mówi się w trzech językach 
(angielski, japoński, włoski) i korzysta z ich 
wersji migowych. Tak skonstruowany film 
wymaga sześciu różnych opracowań przy 
każdej wersji językowej. Za przełomową 
uważana jest CODA (reż. Sian Heder, 2021 – 
Oscar 2022 dla najlepszego filmu), w której 
grają niesłyszący aktorzy. Obraz ma wersję 
przystosowaną dla niesłyszących oraz napisy 
tłumaczące język migowy. Akcja toczy się 
w domu osób niesłyszących i jedyną sły-
szącą osobą jest córka Ruby. 

Przedstawione zabiegi bardzo wzbogacają 
narrację filmów i wyzwalają w odbiorcach 
dodatkowe emocje, a więc są godne pole-
cenia i wykorzystywania. Nie znalazłam 
obrazu opartego na wyłącznie subiektywnej 
narracji dysfunkcyjnego bohatera. Raczej 
jest to kilka, a czasem tylko jedna scena, 
ale to zabieg wystarczający, aby odbiorca 
wczuł się w szczególny odbiór świata, jaki 
jest udziałem postaci prezentowanej. Nie-
wątpliwie to zabieg trudny i wymagający. 
Plan jego użycia determinuje całość pro-
jektowania warstwy dźwiękowej, a więc 
dobrze, żeby powstawał już na etapie przy-
gotowań do filmu.
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Michał Czernecki, Filip Pławiak 
i Przemysław Strojkowski 
w filmie Prosta historia 
o morderstwie, 
reż. Arkadiusz Jakubik

Fo
t. 

Kr
zy

sz
to

f W
ik

to
r/K

in
o 

Św
ia

t

WYOBRAŹ SOBIE

Olga Mildyn pisze m.in. o tym, 
że każdy z nas jest zły w czyjejś 
opowieści. Książkowy debiut 
reporterki związanej z „Dużym 

Formatem” i stacją TVN24 wciąga od 
pierwszych stron. Bohaterowie „Podło-
ści” żyją w świecie, który doskonale znamy. 
Rzeczywistość oddaje fragment: „Szybko, 
szybciej, raz, raz. Ale czy na takiej bieżni 
w ogóle da się myśleć?”. Pośpiech zabija 
i to na wiele sposobów. 

W takiej codzienności funkcjonują m.in. 
zaangażowana dziennikarka telewizyjna, 
zmęczony życiem prokurator, zgorzkniały 
wykładowca akademicki, policjanci próbu-
jący podporządkować się obowiązującym 
procedurom. Różni ich niemal wszystko – 
status majątkowy, wyobrażenie o świe-
cie, relacje z ludźmi lub ich bolesny brak. 
Łączy sprawa, która wymaga wyjaśnienia. 
Jest coś jeszcze – choć pewnie nie przy-
znaliby się do tego przed sobą – wszyscy 
bez wyjątku najbardziej boją się ludzkiej 
obojętności. Miękki środek, który każdy 
z nich wyjściowo posiada, obudowują pan-
cerzem, przygotowując się do zderzenia 
z rzeczywistością.

NAGŁA UTRATA 
KONTROLI
Historie bohaterów pokazują, że pęd ku 
samozniszczeniu zaczyna się czasem od 
naturalnego pragnienia, by mieć lepsze 
życie. Trudno kogokolwiek potępiać za 
takie marzenia. Tyle tylko, że dobre inten-
cje miewają czasem nieoczekiwane skutki. 

W każdej książce zaznaczam sobie frag-
menty, które są mi wyjątkowo bliskie. 
W „Podłości” od razu podkreśliłam zda-

nie: „Najchętniej zgłosiłaby nieprzygoto-
wanie do życia”. Wraca do mnie w różnych 
okolicznościach. Oddaje bezradność tych 
momentów, kiedy przerastają nas sprawy, 
na które nie mamy wpływu. 

Impulsem do stworzenia książki była 
dla Olgi Mildyn historia tajemniczej 
śmierci małżeństwa i ich trójki dzieci. 
Wzmiankę na ten temat autorka znala-

zła w jednym z serwisów lokalnych. Iro-
nia losu polega na tym, że bohaterowie 
zaczynają żyć dopiero po śmierci. Nagle 
kogoś interesuje ta rodzina, wcześniej 
jej członkowie byli niemal przeźroczy-
ści dla otoczenia. Historia codziennego 
mijania się: ze sobą, z prawdą, z marze-
niami – to zresztą jeden z wielu tema-
tów „Podłości”. 

Bohaterowie powieści boją się ciszy. Nie 
utożsamiają jej z oddechem. Kojarzy im się 
raczej z zagrożeniem, automatycznie chcą 

ją zagłuszyć. Moment zatrzy-
mania wymuszałby spotkanie 
z samym sobą, a tego chyba 
boją się najbardziej. Łatwiej-
sze okazuje się wchodzenie 
w cudze życie, bez autore-
fleksji, że być może ucieka 
to własne.

Na kartach „Podłości” 
pojawiają się słowa filozofa 
Ludwiga Wittgensteina: 
„Chciałbym odzwyczaić się 
od wszystkiego, móc wszystko 
od nowa widzieć, od nowa 
słyszeć, od nowa czuć”. Jest 
w nich tęsknota za świeżo-
ścią spojrzenia wynikającą ze 
zmęczenia rutyną i obojętno-
ścią, po które sięgamy, aby 
zwyczajnie przetrwać. Mocu-
jąc się z życiem, czasem nie 
zauważamy, że sami na siebie 
zastawiamy pułapki. 

Olga Mildyn ma świetne 
ucho do dialogów, ironiczne 
poczucie humoru, potrafi 
bawić się formą. Angażuje 
uwagę czytelnika i prowadzi 
go do zaskakującego finału. 
Ustawia lustro, w którym 
zobaczą się dziennikarze, 
policjanci, wymiar sądownic-

twa, a na końcu zwykły Kowalski. Wśród 
wielu pytań, które siedzą w głowie po lek-
turze tej książki, z dużą mocą wybrzmiewa: 
czy masz na sumieniu czyjąś śmierć? Od 
razu mówię, że nie chodzi o nóż wbity pro-
sto w serce. Można bezwzględnie ukatru-
pić czyjąś wiarę, zaufanie, nadzieję. Staty-
styki nie rejestrują takich aktów przemocy, 
a jednak dzieją się one codziennie. 

„Podłość” pokazuje współczesną 
Polskę bez znieczulenia. Powszechną 
hipokryzję, powierzchowność świata 
mediów, swobodne przechodzenie z roli 
oskarżycieli do adwokatów diabła. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak

DOBRE INTENCJE I ZŁO
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może być trudne i hamować zdjęcia. Podob-
nie rzecz się ma z kostiumami, biżuterią, 
butami. To jest jednak temat na inne „opo-
wiadanie”. Ten bardzo skrótowy opis powi-
nien oddać istotę pracy rekwizytora. 

W Polsce ten zawód wykonują głów-
nie mężczyźni – o różnym doświadczeniu 
zawodowym, wykształceniu i motywacjach. 
Dla niektórych ten fach jest wypełnieniem 
życia, dla innych etapem przejściowym do 
innych zajęć. Niektórzy z wielką uwagą pil-
nują dostarczonych rekwizytów, każdy ozna-
czając na swój indywidualny sposób i wydając 
tylko w konkretnych, opisanych w scenariu-
szu sytuacjach. Żądają nawet pokwitowania, 
żeby wiedzieć, kto dany przedmiot zabrał. 
Inni nie są tak przywiązani do wyszukanych 
przedmiotów i wówczas – zdarza się – że je 
tracą. Każdy rekwizyt jest przedmiotem, który 
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ma pewne pochodzenie, wartość, indywi-
dualność, co wiąże się z jego magazynowa-
niem, ochroną faktyczną i prawną. Ten aspekt 
rekwizytu można by rozwinąć w osobnym 
artykule. Warto jednak zasygnalizować zło-
żoność zagadnienia. 

W ostatnich latach na rynku ukazały 
się specjalne drukarki, zupełnie nieznane 
w przeszłości. Wiąże się to z nieustannym 
postępem technologicznym i nowymi 
wynalazkami. Drukarki produkujące trój-
wymiarowe przedmioty, od kilku lat dosyć 
powszechnie używane, w niektórych sytu-
acjach mogą być przydatne, oszczędzając 
pieniądze i czas. Zamiast bowiem poszu-
kiwać wymaganego przedmiotu/rekwizytu 
można go szybko „wydrukować”. Zależy 
to jednak od zaistniałych okoliczności.

Ludzie, którzy bezpośrednio zajmują się 
rekwizytami, działają na linii: reżyser – ope-
rator – scenograf – dekorator – kostiumo-
graf. „Rekwizytor jest dobry, jak czuje reży-
sera” – twierdzi Emil Kostecki, oczytany, 
rzetelny, uczciwy, jeden z naszych najlep-
szych rekwizytorów filmowych. Do innych 
zasłużonych „weteranów” tego zawodu 
należą również Kazimierz Grudzień, Sła-
womir Luterek, Bogdan Piotrowski, Grze-
gorz Rzepecki, Eryk Żuberek. Z pewnością 
można by wymienić więcej szanowanych 
w polskiej kinematografii nazwisk, lecz tylko 
do tej małej grupy udało mi się bezpośred-
nio lub pośrednio dotrzeć. 

Jednym z ważnych zawodów w pro-
dukcji filmu jest rekwizytor. W Polsce 
niestety to fach niedoceniany i często 
zapominany po zakończeniu zdjęć. 

W przemyśle filmowym na Zachodzie nawet 
sama nazwa profesji property master nie-
sie większe znaczenie i wagę. Zawód ten 
w każdym kraju powinien uprawiać czło-
wiek o rozległych kwalifikacjach, potęż-
nej wiedzy, elokwencji, kulturze osobistej, 
umiejętnościach towarzyskich oraz znajo-
mościach wśród zbieraczy, kolekcjonerów 
i właścicieli przedmiotów, głównie historycz-
nych, ponieważ właśnie te najtrudniej zna-
leźć. Powinien także znać właściwe miejsca, 
jak antykwariaty, pchle targi, zjazdy kolek-
cjonerów. To wiedza, której nie uczą żadne 
uczelnie, musi raczej pochodzić z prywat-
nych pasji i zainteresowań. 

Spora grupa najważniejszych twórców 
filmu nie przywiązuje należytej wagi do detali, 
które dookreślają czas i miejsce filmowej 
opowieści. Ważność detali jest istotna nie-

mal w każdym filmie, a przeoczenia często 
żyją dłużej niż samo dzieło. Dobrym przy-
kładem są Krzyżacy w reżyserii Aleksandra 
Forda. W jednej ze scen ukazuje się zega-
rek na nadgarstku rycerza. Takich pomyłek 
w historii kina można znaleźć sporo, a win-
nych przeoczeń jest zazwyczaj wielu. Rekwi-
zytor może wykonać swą pracę doskonale, 
lecz inni twórcy filmowego dzieła, z jakichś 
dziwnych i mało zrozumiałych przyczyn, po 
zakończeniu zdjęć pozostają ślepi i nie widzą 
tego, co przeciętny widz zauważa z łatwością. 

Istnieją jednak reżyserzy, którzy wypatrują 
każdego elementu widocznego na ekranie, 
gdyż zdają sobie sprawę, jak ważny jest detal 
uwiarygadniający historię oglądaną oczami 
widza. Bywa, że taki reżyser-perfekcjonista 
idzie za daleko i wymaga trudno dostępnych 
autentyków, kiedy „sobowtór” może równie 
dobrze odegrać powierzoną rolę. Weźmy dla 
przykładu zegarek na przegubie dłoni głów-
nego aktora filmu. Taki zegarek może okre-
ślać epokę (model popularny w danym okre-

sie) oraz czas wydarzenia rozgrywającego się 
na ekranie. Zbliżenie zegarka może niekiedy 
zastąpić czasochłonne i kosztowne szero-
kie plany, które wymagają dużego wysiłku 
i spowalniają produkcję. Kiedy taki zegarek 
występuje w zbliżeniach, powinien mieć 
„dublera” bądź nawet dwóch. W angloję-
zycznych filmach grający przedmiot nazy-
wany jest hero, czyli bohater. Natomiast ten 
sam przedmiot występujący w zbliżeniach 
ma w filmowej mowie określenie super hero. 
Doświadczony rekwizytor tak przygotowuje 
zegarek, żeby był „martwy”, żeby jego wska-
zówki były ustawione na właściwy czas, lecz 
nie poruszały się. Jeśli zegarek autentycz-
nie działa, wskazówki mogą odsyłać widza 
w niewłaściwym kierunku.

Produkcja każdego filmu pełna jest niespo-
dzianek i zdarzeń, które nie są wpisane w sce-
nariusz. Szkło zegarka vintage może w pewnej 
chwili pęknąć i wtedy łatwiej – i taniej – użyć 
zawczasu przygotowanego „dublera”. Bez 
niego trzeba czekać na wymianę szkła, co 
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Zawód rekwizytora to profesja pozostająca 
w cieniu, choć jest bardzo istotna, wymagająca 
szczegółowej wiedzy, wyobraźni i zdolności 
kolekcjonerskich, które później przekładają się na 
uwiarygodnienie świata przedstawionego w filmie.
Lech Grabiński
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Rekwizyty filmowe  
do filmu W ciemności, 
reż. Agnieszka Holland

Zbroje z filmu Krzyżacy, 
reż. Aleksander Ford

DETAL BUDUJE PRAWDĘ  NA EKRANIE
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Azyl”, „Bajok” (po góralsku ten, 
co zmyśla, opowiada ludziom 
niestworzone rzeczy), „Pludry”, 
„Szafarka”, „Rarytas”, „Bicykl”, 

„Zycbad”, „Sukurs”, „Faworyty”, „Kinder- 
sztuba”, „Mores”, „Sztylpy”, „Myto”, „Kre-
tes”, „Huncwoty”, „Pryncypał”, „Siur-
pryza”, „Klakier”, „Lowelas”, „Centropas”, 
„Ahaswer” – miłośnikom i znawcom tej 
twórczości przywołane hasła momentalnie 
wywołują z pamięci echo konkretnych dzieł.

Trzeba mieć w sobie równie wielkie 
pokłady artystycznej ironii, jak osobli-
wego poczucia humoru, żeby nadawać 
swoim obrazom tytuły tak wymyślne, jak: 
„Oćma zaprzańca”, „Łapiduch”, „Gbur”, 
„Cham”, „Gzy”, „Renegat charczy tęgo”, 
„Szulerka”, „Obibok”, „Pryk ćmi”, „Chły-

BRZUCH

stek”, „Ciura”, „Pudermantel (nie) zawsze 
czysty”, „Imperatryca”, „Zgaga”, „Banialu-
kan” czy „Famfatal strzyka”.

Mistrz wizji defiguratywnej. Alchemik 
koloru. Za młodu miłośnik malarstwa Sta-
nisława Wyspiańskiego i Witkacego, uczeń 
Fryderyka Pautscha, przyjaciel Tadeusza 
Kantora (współpracownik jego okupacyj-
nego Teatru Podziemnego, aktor w „Balla-
dynie” i „Powrocie Odysa”), druh serdeczny 
Kazimierza Mikulskiego, Jerzego Nowosiel-
skiego, Jonasza Sterna, Jerzego Skarżyń-
skiego, Ambrożego Mroza, Jerzego Mierze-
jewskiego, Marii Jaremianki, Mieczysława 
Porębskiego, dyrektor zakopiańskiej Szkoły 
Kenara (Państwowe Liceum Technik Pla-
stycznych im. Antoniego Kenara w Zako-
panem; dzisiaj pod nazwą Zespołu Sztuk 

Plastycznych – przyp. red.), legendarny 
profesor w pracowni malarstwa Państwo-
wej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu, mentor i wychowawca paru 
pokoleń artystów.

Sporo jak na jednego człowieka, zwłasz-
cza gdy przyjdzie go sportretować. Trudny 
temat – trudny film. Jak przeniknąć za 
pośrednictwem kamery w świat tych obra-
zów tak bardzo autonomiczny i strzegący 
własnych granic? Poważył się na to, ośmie-
lony niedawnym powodzeniem udanego 
eksperymentu pt. Bykowi chwała, Andrzej 
Papuziński. Nie sam jednak. Zdając sobie 
sprawę ze skali trudności zadania, jakiego 
się podjął, zaprosił do współpracy dwóch 
zdolnych uczniów z pracowni profesora 
Brzozowskiego na studiach malarskich 

KRÓTKOMETRAŻOWCY

poznańskiej PWSSP – Wojciecha Müllera 
i Wojciecha Wołyńskiego.

Na etapie realizacji zdjęć projekt nosił 
tytuł Jonasz. Dlaczego taki? Kanwą ekra-
nowej opowieści o Tadeuszu Brzozow-
skim (1918-1987), z woli scenarzysty filmu 
(Papuziński), stała się biblijna historia 
opisana przez proroka Jonasza, związana 
z jego nieposłuszeństwem wobec boskiego 
nakazu ratowania Niniwy, wyrzuceniem 
za burtę statku podczas gwałtownej burzy 
i połknięciem niedoszłego topielca przez 
wieloryba, wreszcie dość szczęśliwie zakoń-
czonym jego dopłynięciem na brzeg nie-
znanego lądu.

Autorzy ekranowego portretu artysty 
potraktowali tamto mityczne przywoła-
nie jako dogodny dla nich pretekst do roz-
winięcia skrzydeł własnej wyobraźni. Za 
sprawą serii niekosztownych (skromny 

budżet), acz efektownych inscenizacji widz 
znalazł się wraz z bohaterem we wnętrzu na 
poły realnego, na poły baśniowego świata, 
uczestnicząc w jego wędrówce, niekończą-
cych się przygodach i zmaganiach o to, 
by pozostać przy życiu i móc wypełnić 
powierzoną mu misję.

Brzuch zawiera pomysłowo zaaranżowaną 
i sfilmowaną peregrynację artysty – trwa-
jącą niespełna pół godziny, pełną przygód 
i niespodzianek podróż po drogach i bez-
drożach otaczającej rzeczywistości. Malarz, 
utalentowany aktor, zgodził się osobiście 
wystąpić przed kamerą. Notabene nie był 
to jego ekranowy debiut. Kilkanaście lat 
wcześniej pojawił się już bowiem na pla-
nie i stanął przed sztalugą w znakomitych 
„Interpretacjach” Jarosława Brzozowskiego.

Brzuch to dzisiaj klasyk polskiego filmu 
o sztuce. Oprócz osobistego udziału Tade-

usza Brzozowskiego, atutem nietuzinko-
wej opowieści o nim i o jego malarstwie 
są koncepty scenograficzne, dekorator-
skie i kostiumograficzne tandemu Mül-
ler-Wołyński oraz kunsztowne barwne 
zdjęcia nakręcone przez tercet operator-
ski w składzie: Jacek Zygadło – Ryszard 
Gajewski – Stanisław Śliskowski. Całość 
finezyjnie zmontowała Dorota Wardęsz-
kiewicz.

Wyrazem uznania dla wartości arty-
stycznej f i lmowego eksperymentu 
Andrzeja Papuzińskiego stał się presti-
żowy Srebrny Pegaz – II Nagroda Jury 
Festiwalu Filmów o Sztuce w Zakopanem.

P.S. Grobowiec proroka Jonasza w Mosulu – 
niestety – już nie istnieje. Latem 2014 wysa-
dziła go w powietrze horda barbarzyńców 
spod znaku tzw. Państwa Islamskiego.

Kiedy w 1978 roku Andrzej Papuziński 
zabierał się za realizację swego filmu, 
60-letni Tadeusz Brzozowski był już  
od dawna uznaną w świecie wielkością  
we współczesnym malarstwie.
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Marek Hendrykowski

Brzuch,  
reż. Andrzej Papuziński 

Andrzej Papuziński
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Gdy zabierałem się za pisanie tego 
felietonu, nieoczekiwanie na 
rozdaniu Oscarów Will Smith 
przyłożył Chrisowi Rockowi. 

I tak oto moje przemyślenia na temat tego, 
jak się miewa toksyczna męskość w polskim 
kinie, nabrały dodatkowego kontekstu. Jak 
się bowiem okazuje, toksyczna męskość nie 
tylko u nas wciąż sprawia kłopoty.

Opinia publiczna podzieliła się po równo 
na apologetów Smitha (który rzekomo obro-
nił „honor kobiety”, tak jakby kobieta sama 
nie mogła się obronić) i na zdecydowanych 
przeciwników stosowania przemocy, do 
których i ja się zaliczam. Z pełnym prze-
konaniem twierdzę, że z przemocy wyni-
kają wszystkie problemy na tym świecie, 
a jej użycie jestem w stanie usprawiedli-
wić wyłącznie w sytuacji zagrożenia zdro-
wia i życia. Swoją drogą – jak na ironię – 
film, za który Smith chwilę po incydencie 
dostał Oscara, czyli King Richard: Zwycięska 
rodzina, to przecież w gruncie rzeczy rów-
nież opowieść o przemocowym ojcu, tyle 
że podana w konwencji hagiograficznej.

Ale miało być o polskim kinie… Przez 
dekady dominował w nim jeden wzorzec 
męskości – wojownika, twardziela, agre-
sywnego i butnego. Wzorzec dla mnie 

WOJOWNIK MUSI ODEJŚĆ

odpychający, choć dla wielu – niestety – 
atrakcyjny. Polscy faceci dekady całe pró-
bowali naśladować Franza Maurera z Psów 
Władysława Pasikowskiego, który – jak 
pamiętamy – kładzie trupem swojego kum-
pla, wygłaszając wcześniej słynną sentencję 
o „mojej kobiecie” z brzydkim wyrazem 
w środku. „Moja kobieta” nie miała w tej 
męskiej rozgrywce nic do gadania, była 
przedmiotem, głupią i fałszywą laleczką, 
przechodzącą z rąk do rąk.

Czy patologiczny twardziel zaczyna 
wreszcie znikać z naszych filmów? Nie 
do końca, ale na pewno zaczyna być roz-
miękczany. Rapujący blokers z Innych ludzi 
Aleksandry Terpińskiej bez dwóch zdań 
wpisuje się w opisany wyżej model, tym 
niemniej jego „maczowatość” została poka-
zana w cokolwiek satyrycznym świetle. 
Chociażby wtedy, gdy mimo rzucanych 
na prawo i lewo homofobicznych uwag, 
obmacuje się z kolegą na siłowni. Homo-
seksualność pozwala też przełamać hetero-
normatywną męskość policjanta z wąsem 
w Hiacyncie Piotra Domalewskiego. Z kolei 
w Moim wspaniałym życiu Łukasza Grze-
gorzka postacie męża i kochanka, już samą 
fizycznością niekoniecznie pasujących do 
wizerunku herosa, zostają zabawnie wpi-

sane w świat potrzeb i frustracji głównej 
bohaterki.

Ta zmiana jest rzecz jasna odbiciem tego, 
co dokonuje się na naszych oczach w pol-
skim społeczeństwie. Samce alfa powoli 
(nazbyt powoli) ustępują miejsca nowemu 
typowi mężczyzny, który traktuje innych, 
kobiety zwłaszcza, po partnersku, a nie jak 
obiekty do podboju. A przy tym dobrze się 
ubiera i przyjemnie pachnie.

Najwięcej tych nowych mężczyzn widzimy 
u debiutantów – i bardzo dobrze, bo to oni 
powinni być awangardą, nie tylko filmową. 
Na przykład delikatny, zagubiony w swo-
ich pierwszych miłosnych uczuciach Mirek 
z Każdy ma swoje lato Tomasza Jurkiewicza. 
Lub też Robert z Piosenek o miłości Tomasza 
Habowskiego, próbujący być – w hipsterskiej 
czapeczce, którą rzadko zdejmuje – antywzo-
rem swego egotycznego tatusia. Z różnym 
powodzeniem, tym niemniej możemy zało-
żyć, że jednak nie przekształci się w despotę.

Jedno mnie tylko martwi. Że wojna, która 
aktualnie się toczy, przekreśli te wszystkie 
metamorfozy i wojownik znowu odzyska 
dominującą pozycję w świecie tak filmo-
wym, jak i rzeczywistym. Mam nadzieję, że – 
przynajmniej ze względu na dobro polskiego 
kina – tak się jednak nie stanie.
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Wydaje się, że w ostatnich 
latach męscy bohaterowie 
filmowi w stylu macho 
zaczęli pomału odchodzić do 
lamusa. Czy przez toczącą 
się blisko wojnę kino znowu 
upomni się o przemocowych 
twardzieli na ekranie?

Bartosz Żurawiecki
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Bogusław Linda 
jako Franz Maurer 

w filmie Psy, 
reż. Władysław Pasikowski
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MOJA (FILMOWA) MUZYKA

Jej muzyka do Amatorów Iwony Sie-
kierzyńskiej została uhonorowana 
Nagrodą Publiczności na ubiegło-
rocznym Festiwalu Filmowym im. 

Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielko-
polskim. Marzena Majcher to kompozy-
torka, która najbardziej sobie ceni ekspe-
ryment, poszukiwanie nowych środków 
wyrazu. „Tworzenie jest jedną wielką nie-
wiadomą. I niekiedy nieprzewidywalność 
procesu jest o wiele ciekawszym doświad-
czeniem niż osiągnięcie z góry zamie-
rzonego rezultatu, na co pozwala cho-
ciażby przypadkowe połączenie dwóch 
skrajnie różnych elementów. W moim 
przypadku tworzenie muzyki wynika 
z silnej potrzeby łączenia ze sobą rzeczy 
nieoczywistych, leżących na odległych 
od siebie biegunach” – wyznaje w rozmo-
wie z Mają Baczyńską na łamach inter-
netowego dwutygodnika kulturalnego 
„ArtPapier”.

Jest absolwentką Wydziału Kompozy-
cji warszawskiego Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina oraz Wydziału 
Instrumentalnego – w klasie gitary klasycz-
nej – łódzkiej Akademii Muzycznej. Ma na 
swym koncie muzykę do ponad 40 filmów, 
niezwykle różnorodnych pod względem 
rodzajowym i gatunkowym – zarówno 
fabularnych, dokumentalnych, animowa-
nych, jak i seriali. Komponuje także dla 
teatru, telewizji i reklam. Spośród spektakli 
teatralnych warto wymienić przede wszyst-
kim uhonorowaną Nadzwyczajną Złotą 
Maską (2015) oraz Plastrem Kultury za 
najlepszą sztukę 2014 roku „Kobro”, wyre-
żyserowaną w łódzkim Teatrze Nowym 
przez Siekierzyńską, a spośród kompo-
zycji dla telewizji – muzykę do pierwszej 
oprawy TVP Kultura, którą stanowiło 10 
krótkich filmów animowanych Mariusza 
Wilczyńskiego. 

MARZENA ZAWODOWIEC

Ale Majcher to głównie kompozytorka 
współczesnej muzyki poważnej. „W eks-
perymentach muzycznych stawiam jednak 
pewne granice. Kontynuuję tylko te kom-
pozycje, które, powstałe w wyniku ekspe-
rymentu, mają silny ładunek emocjonalny. 
Myślę, że takim moim udanym ekspery-
mentem muzycznym jest cykl kompozycji 
»Chemistry of Love« (na sopran i kwartet 
smyczkowy), gdzie przełożyłam na party-
turę muzyczną wzory graficzne substancji 
chemicznych odpowiedzialnych za stan 
zakochania, potocznie nazywanych »che-
mią miłości«” – mówi we wspomnianym 
wywiadzie. Jej nowatorskie kompozycje, 
często odnajdujące inspiracje w świecie 
nauki, były nagradzane na wielu presti-
żowych festiwalach, m.in. w Genewie, 
Bostonie, Paryżu i Warszawie. 

W muzyce filmowej często łączy instru-
menty akustyczne z elektroniką, z własnymi 
dźwiękami preparowanymi oraz pochodzą-
cymi z instrumentów wirtualnych. Często 
sama wykonuje na potrzeby filmu napisane 
przez siebie kompozycje, m.in. w obrazach 

Katarzyny Klimkiewicz: Nic do stracenia 
(2009) i w Hanoi – Warszawa (2009) grała 
na gitarze oraz instrumentach klawiszo-
wych, w Amatorach (2020) Siekierzyńskiej 
na syntezatorach, ścieżkę dźwiękową doku-
mentu Krzysztofa Kasiora Furia (2021) 
wspomagała ponadto wokalnie. 

To, co najbardziej cenne w kompozy-
cjach Majcher, to wieczne szukanie nowych 
muzycznych światów, niekonwencjonalne 
pomysły, zderzanie ze sobą różnych pozor-
nie nieprzystających do siebie poetyk czy 
instrumentów i – nade wszystko – styli-
styczna różnorodność. Proszę „posłuchać” 
tak różnorodnych właśnie – obrazowo 
i muzycznie – filmów, jak choćby nagro-
dzonego Złotym Lajkonikiem w Krakowie 
dokumentu Małgorzaty Łupiny i Stanisława 
Manturzewskiego Himilsbach. Prawdy, 
bujdy, czarne dziury (2002), animowa-
nych czołówek Mariusza Wilczyńskiego – 
poza TVP Kultura prezentowanych także 
w nowojorskim Museum of Modern Art – 
czy obsypanych festiwalowymi laurami, 
wspomnianych wcześniej Amatorów.

Marzena Majcher jest artystką wszechstronnie uzdolnioną,  
nie tylko kompozytorką muzyki filmowej, teatralnej, telewizyjnej 
czy muzyki poważnej, ale też znakomitą instrumentalistką.

Jerzy Armata

Marzena Majcher
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Pod względem filmowych nowości 
szczególnie ciekawie zapowiada 
się Międzynarodowy Konkurs Fil-
mów Krótkometrażowych jednej 

z najstarszych na świecie imprez branżo-
wych – Krakowskiego Festiwalu Filmowego, 
do którego organizatorzy zakwalifikowa-
li 13 fabuł, 13 animacji i 13 dokumentów 
z całego świata. 

Studio Munka pokaże w tym presti-
żowym, kwalifikującym do Europejskiej 
Nagrody Filmowej i ułatwiającym formalną 
drogę do Oscara Konkursie dwie premiery: 
fabularną Victorię w reżyserii Karoliny Por-
cari i dokument Moody Karoliny Karwan 
i Tomasza Rattera. Będą to ich światowe 
premiery. Moody jest jedynym polskim 
dokumentem w Konkursie. 

Wyprodukowana w ramach programu 
30 Minut Victoria jest opowieścią o Amelii 
(Katarzyna Figura) – atrakcyjnej kobiecie 
w średnim wieku, która od lat żyje w mał-
żeństwie z rekonstruktorem średniowiecz-
nych bitew (Piotr Cyrwus). Związek dawno 
już popadł w rutynę. Odkrywająca swoje 
potrzeby pięćdziesięciolatka próbuje zain-
teresować męża erotyką. Rzeczywistość 
niespodziewanie wychodzi jej naprzeciw. 

STUDIO MUNKA

To, co jeszcze do niedawna pozostawało 
uśpione, zacznie budzić się wraz ze znale-
zieniem tajemniczej przesyłki, która trafić 
miała w ręce „wyzwolonej” sąsiadki Wioli 
(Małgorzata Bogdańska). „Interesuje mnie 
kwestia kobiecego ciała jako pola emancy-
pacji. W dzisiejszych czasach jest to palący 
temat. Wiele kobiet oficjalnie lub anoni-
mowo przyznaje się do tego, że seksualność 
jest czymś krępującym i bolesnym” – mówi 
Karolina Porcari – aktorka, scenarzystka 
i reżyserka. 

Scenariusz Victorii reżyserka napisała 
wspólnie z Krzysztofem Szekalskim. Za zdję-
cia odpowiada Tomasz Wierzbicki. Montaż 
jest dziełem Anny Morawiec, zaś muzykę 
skomponowali Joanna Halszka Sokołowska, 
Daniel Pigoński i Hubert Zemler. Udźwię-
kowieniem filmu zajęli się Bartosz Putkie-
wicz i Natalia Sikorska. Koproducentami 
Victorii są firmy Mizar Films, TVN, All 
For Movies oraz Boss of Toys. 

Zrealizowany w programie Pierwszy 
Dokument Moody to z kolei opowieść 
osadzona na małej wysepce w Indonezji. 
Zależni od kaprysów natury, żyją na niej 
samotnie matka i jej dorosły syn. Mężczyzna 
w tanecznym transie rozmawia z duchami. 

Zilustrowany pięknymi zdjęciami doku-
ment jest opowieścią o burzliwej relacji 
dwójki ludzi, którzy – zdani na siebie – 
żyją w tropikalnym „raju”. Widz poznaje 
historię o samotności i wykluczeniu, ale 
także obserwuje mistyczną podróż, w której 
muzyka i taniec stają się sposobem komu-
nikacji ze światem duchowym, przynoszą 
akceptację i porozumienie.

Moody to wspólne dzieło Karoliny Kar-
wan – fotografki, podróżniczki i facylita-
torki tantry oraz Tomasza Rattera – arty-
sty wizualnego i antropologa kultury. Film 
zrealizowany został w koprodukcji z FDR 
Studio oraz ze studiem dźwiękowym Gło-
śno. O dźwięk zadbał Błażej Kafarski. Doku-
ment zmontowała Patrycja Piróg. 

Producentami obu filmów z ramienia 
Studia Munka są Jerzy Kapuściński i Ewa 
Jastrzębska. Programy 30 Minut i Pierw-
szy Dokument finansowane są ze środków 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Tegoroczny, 62. Krakowski Festiwal Fil-
mowy odbędzie się w dniach od 29 maja 
do 5 czerwca. 

Aleksandra Różdżyńska

Maj to tradycyjnie 
w naszej branży 
otwarcie sezonu 
festiwalowych premier. 
Są wśród nich nowe 
filmy wyprodukowane 
przez Studio Munka- 
-SFP.

VICTORIA I MOODY 
POWALCZĄ 
O ZŁOTEGO SMOKA

Moody, reż. Karolina Karwan, 
Tomasz Ratter
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9. Na planie Sukienki zżyła się 
pani z pozostałymi aktorami 

i członkami ekipy?
Bardzo. Od samego początku byłam nie-
zwykle przejęta. Długo nie było wia-
domo, kto zagra Bogdana, bo chociaż 
pojawiły się pomysły, kilku aktorów bało 
się go zagrać. Szymon jest fantastycz-
nym aktorem i świetnym kompanem, 
był też dla mnie nauczycielem, graliśmy 
przecież wspólnie moje pierwsze sceny 
intymne. Dorota Pomykała z kolei to dla 
mnie największy autorytet. Jest wspa-
niała, ciepła, zawsze o wszystkich dba, 
wyjątkowo się stara, żeby każdy naj-
drobniejszy element był jasny i zrozu-
miały. Przy pierwszym naszym spotka-
niu byłam trochę skrępowana, w końcu 

Dorota ma tak ogromne doświadcze-
nie aktorskie, ale kiedy tylko się lepiej 
poznałyśmy, wszystkie obawy znik-
nęły. Jestem w niej potwornie zako-
chana i bardzo się za nią stęskniłam, bo 
ostatnio nie miałyśmy czasu się zoba-
czyć. Sukienka to sukces całej wspania-
łej ekipy, która robiła ten film. Od czasu 
nominacji mówi się zwykle głównie 
o mnie i Tadeuszu, czasem o operatorze 
czy montażyście, ale to jest sukces nas 
wszystkich – charakteryzacji, oświetle-
nia, dźwiękowców, naprawdę wszystkich. 
Poza studentami Warszawskiej Szkoły 
Filmowej całą produkcję realizowało stu-
dio Dobro oraz koproducenci Miło Post-
production i Głośno, a w ekipie znalazło 
się też wiele osób, które zdecydowały się 

wesprzeć projekt, bo uwierzyły w poten-
cjał tego filmu. 

10. Czy po tak wyjątkowym 
doświadczeniu, jakim 

z pewnością jest Sukienka, myśli 
pani, że aktorstwo może jeszcze 
przynieść jakieś niespodzianki?
Jestem pewna. Każda rola, każde wcielenie 
to jakaś nauka. Dla mnie najważniejsze są 
zawsze nowe doświadczenia i to, że mogę 
poznawać inspirujących ludzi z pasją. Pro-
szę mi wierzyć, że ludzka wyobraźnia jest 
wspaniała i nieznana, i wszystko co najlep-
sze jeszcze przed nami!

Pytania zadawała 
Magdalena Maksimiuk

1. Niedawno wróciła pani 
z oscarowej ceremonii, dzięki 

której o Sukience Tadeusza Łysiaka 
usłyszał cały świat. Co z tej 
wyprawy do Stanów Zjednoczonych 
najbardziej utkwiło pani w pamięci?
Brałam udział w mnóstwie pokazów, przy-
jęć i bankietów, tak naprawdę dopiero 
teraz dociera do mnie, co się właściwie 
wydarzyło i gdzie byłam. Mam też czas na 
przemyślenia. Co ciekawe, nie pamiętam 
jakiejś szczególnej jednej imprezy, w któ-
rej braliśmy udział. Natomiast to, czego 
bardzo Amerykanom zazdroszczę i co 
wydawało mi się bardzo miłe, to fakt, że na 
wszystkich bankietach – nieważne, czy jest 
się scenarzystą, reżyserem, choreografem 
czy osobą z pionu technicznego – każdy 
odnosi się do drugiej osoby z ogromnym 
szacunkiem i sympatią. Każdy chce słu-
chać i rozmawiać, wymieniać doświadcze-
nia, okazując tym samym zainteresowa-
nie i troskę. Nikt się nie wywyższa, nikt nie 
kategoryzuje. Nie można usłyszeć tam, że 
jeśli zrealizowałeś krótki metraż czy ani-
mację, to jesteś w jakimś niższym rzędzie 
niż twórcy pełnometrażowych fabuł. Za 
każdym razem przeżywałam szok, kiedy 
wchodziliśmy z Tadeuszem na bankiet 
i podchodzili do mnie obcy ludzie, gratu-
lowali i dziękowali. Raz podszedł do mnie 
starszy pan o lasce, uklęknął i powiedział, 
że spełnia się jego największe marzenie, 
bo od kiedy obejrzał Sukienkę, to bar-
dzo chciał mnie poznać. Innym razem na 
ulicy podeszła do mnie grupka studentów, 
mówiąc, że są zachwyceni tym przypadko-
wym spotkaniem. Tak bardzo wszystkim 
się nasza Sukienka podobała. Takich ludzi 
i spotkań było mnóstwo, a ja jestem do 
tego kompletnie nieprzyzwyczajona.

2. Nie lubi pani światła jupiterów?
Niespecjalnie lubię być na pierw-

szym miejscu, nie jestem gwiazdą. 
Kocham aktorstwo, kocham two-
rzyć i najbardziej na świecie uwielbiam 
doświadczać nowych rzeczy na planach 
filmowych, pracując przy projektach arty-
stycznych ze wspaniałymi ludźmi. Poka-
zują mi swoje wizje, otwierają się przede 
mną i zapraszają mnie do swojego świata. 
To jest cudowne – ta niezwykła możli-
wość pracy przy czymś, co się kocha.

3. Jak zmieniło się pani życie od 
czasu Sukienki?

Na samym początku jeszcze tego nie 
odczuwałam, zaraz po realizacji filmu robi-

łam to samo, co wcześniej. Szał przyszedł 
trochę później. Stałam się rozpoznawalna, 
mnóstwo ludzi do mnie pisze, dzwoni, 
chcą rozmawiać. Po ogłoszeniu nomina-
cji bardzo wiele osób zgłosiło się do mnie 
w sprawie kreacji na Oscary, ale też z pro-
pozycją pomocy z ubraniami. Było to dla 
mnie ogromne zaskoczenie i wzruszenie.

4. Pandemia nie odebrała radości 
z premiery filmu?

Niestety wtedy, kiedy Sukienka „kwitła” 
na świecie, wszystkie wydarzenia wokół 
premiery musiały odbywać się online. 
Kiedy więc wreszcie mogliśmy zobaczyć 
nasz film w kinie, niesamowicie się ucie-
szyłam. Szczególnie z tego, że mogłam 
na żywo oglądać reakcje ludzi. 

5. Jak to się stało, że zaczęła 
pani współpracę z Tadeuszem 

Łysiakiem?
Mniej więcej trzy lata przed rozpoczę-
ciem zdjęć do Sukienki Tadeusz pracował 
przy etiudzie studenckiej, przy której ja 
również działałam, jednak wtedy jeszcze 
się nie poznaliśmy. Odezwał się po tych 
kilku latach. Napisał, że stworzył scena-
riusz i pomyślał o mnie.

6. Czy scenariusz Sukienki mocno 
się zmienił, od kiedy znalazła się 

pani na pokładzie tego projektu?
Mocno nie. Natomiast wiadomo było, że 
jako osoba z achondroplazją będę mogła 
dorzucić coś od siebie, szczególnie w sce-
nach, gdzie mój wzrost był ważny. Julka 
to była ostatecznie moja odpowiedzial-
ność. Na planie i w czasie przygotowań 
Tadeusz bardzo dużo z nami rozma-
wiał, pytał, jak byśmy coś zagrali, jak się 
czujemy. Poza tym najdłużej i najbar-
dziej intensywnie pracowałam z Dorotą 
Pomykałą i Szymonem Warszawskim, 
którzy grają Renatę i Bogdana.

7. Mieliście przestrzeń na 
improwizację?

Jest taka jedna scena, pierwsze spotkanie 
Julki i Bogdana w barze. Tadeusz chciał, 
żebyśmy po prostu to zagrali, w ogóle się 
nie wtrącał, ale wtedy zapadła 9-minu-
towa cisza. Konsternacja. Nagle po 
chwili zaczęliśmy rozmawiać, tak po 
prostu. W pewnym momencie Tadeusz 
zaczął krzyczeć z radości, że to jest to, że 
zostawiamy. Spisaliśmy tylko wszystkie 
dialogi, żeby zrobić dubla. Ostatecznie 
więc mieliśmy z innymi aktorami wpływ 

na to, co robiły nasze postaci, ale raczej 
w małych kwestiach, szczególnie jeśli 
mogliśmy sprawić, by coś wybrzmiało 
bardziej realistycznie czy naturalnie.

8. Dobrze się pani czuje 
w improwizacji?

Dla mnie najbardziej liczy się kon-
takt z reżyserem i wszystkimi na planie. 
Chciałabym, żebyśmy wszyscy dosko-
nale wiedzieli, czego oczekujemy, jakie 
mamy intencje. Bardzo lubię, gdy tekst 
scenariusza jest gotowy, ale jeśli jesteśmy 
ze sobą zżyci i się na planie dobrze rozu-
miemy, lubię czasem zrobić coś spon-
tanicznie, podążać bardziej naturalną 
ścieżką. 
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W trakcie lektury „Wodzireja 
i innych” – powiedzmy od 
razu: pasjonującej, a przy 
tym sprawiającej czytelni-

kowi dużą przyjemność, bo książka jest napi-
sana lekko – Falk-dziennikarz (tak nazwijmy 
tego, który pyta) bynajmniej nie zawsze 
„głaszcze” Falka-reżysera. Jest wobec niego 
uprzejmy, jak przystało w rozmowie z wybit-
nym artystą, ale dociekliwy – nie pozwala mu 
uchylić się od odpowiedzi na może trochę 
„bolesne” pytania, a jeśli, to tylko na krótszą 
lub dłuższą chwilę, by potem do nich wrócić.

I to jest majstersztyk! Czytając tę prawie 
450-stronicową książkę, nie ma się wraże-
nia, że jej bohater przepytuje sam siebie. 
Można przypuszczać, że gdyby robił to 
ktoś inny, rezultat byłby podobny. Z dru-
giej strony lekturze towarzyszy intrygujące 
odczucie subiektywizmu tego – szczęśliwie 
wolnego od biczowania się – rozrachunku 

Falka z własną przeszłością. Rozrachunku 
prowadzącego do raczej pogodnego pod-
sumowania, któremu trudno się dziwić: 
w życiu reżysera, tak zawodowym, jak i oso-
bistym, nie brakowało sukcesów, a jedno 
i drugie było – jest! – bardzo ciekawe, obfi-
tujące w dalekie podróże, liczne znajomo-
ści i przyjaźnie z wartościowymi ludźmi, 
chyba po prostu szczęśliwe.

Oczywiście, niektóre przykre zdarze-
nia Falk-reżyser pomija, do czego miałby 
pełne prawo, nawet jeśli nie rozmawiałby 
sam ze sobą. Może jednak szkoda, że mówiąc 
o swoim debiucie kino-
wym – średnio udanym 
dramacie psychologicznym 
W środku lata, przemil-
cza konferencję prasową 
po pokazie dla dzienni-
karzy, na której film ten 
pozostawił ich tak dalece 
obojętnymi, że nie zadali 
mu żadnego pytania! Po 
co miałby to robić? Żeby 
się „biczować”? Nie! Po 
to, by zestawić tę druzgo-
cącą konferencję z entu-
zjastyczną – po projekcji 

rewelacyjnego Wodzireja, co pokazałoby, 
że z porażek potrafi wyciągnąć właściwe 
wnioski.

Dla większości krytyków i zwykłych 
widzów Falk jest przede wszystkim reży-
serem filmowym. Tymczasem z wywiadu 
wyłania się człowiek wielu talentów: wzięty 
reżyser nie tylko filmowy, który przywo-
łuje różne perypetie związane z realizacją 
kolejnych dzieł – od studenckiej Siły prze-
bicia, do jakoby definitywnie wieńczącej 
karierę Joanny – przy okazji pokazując, jak 
z biegiem lat zmieniała się polska kinema-
tografia (wiele miejsca poświęca Zespo-
łowi Filmowemu „X” Andrzeja Wajdy, 
gdzie rozpoczynał karierę), ale również 
teatralny i telewizyjny, a ponadto rysow-
nik i malarz po ASP, wreszcie utalento-
wany dramaturg. To pewnie dzięki zdol-
nościom dramaturgicznym Falk zgrabnie 
łączy w książce obiektywizm z subiekty-
wizmem swego (auto)portretu.

Skoro pod adresem książki padło tu tyle 
pochwał, pora na odrobinę dziegciu. Cho-
ciaż Falk zdradza pewne tajniki warsztatu 
reżyserskiego, robi to raczej w ujęciach syn-
tetycznych, a chciałoby się, żeby częściej wra-
cał wspomnieniami na plan konkretnych fil-
mów i jeszcze bardziej przybliżył czytelnikowi 
rozwiązania artystyczne, których użył. Druga 
porcja dziegciu jest nieco większa. Szkoda, że 
zabrakło w książce rzetelnej redakcji tekstu, 
która wyłapałaby niby drobne, ale kłujące oko 
omyłki. Pal licho, że reżyser nie mógł obej-
rzeć Nędznych psów Sama Peckinpaha na 
Konfrontacjach, gdyż film ten wyświetlono 
w ramach Tygodnia Filmów Angielskich. No, 
ale jeśli pisze się, że Wajda zrobił najpierw 

Człowieka z marmuru, a potem 
Ziemię obiecaną, zaś Kieślowski 
nakręcił Dwa życia Weroniki 
(!), to już gorzej. Błędy mają 
jednak to do siebie, że zda-
rzają się każdemu i że zawsze 
można je usunąć w kolejnych 
wydaniach książki, na które ta 
napisana przez Feliksa Falka 
zasługuje. Może jednak będą 
uzupełnione opisami nowych 
filmów reżysera?

Andrzej 
Bukowiecki 

FELIKS FALK
„WODZIREJ I INNI. ROZMOWA  
Z SAMYM SOBĄ”
WYDAWNICTWO KSIĄŻKA I WIEDZA, 2021

PORTRET 
SUBIEKTYWNO-
-OBIEKTYWNY
Feliks Falk podsumował swoje życie 
i twórczość w wywiadzie-rzece, który 
przeprowadził z nim… on sam. Taki 
zabieg rodzi obawy o wybielanie 
własnej osoby, unikanie trudnych 
tematów itp. Tu jednak są one płonne.
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Co mają ze sobą wspólnego Sana-
torium pod Klepsydrą Wojcie-
cha Jerzego Hasa, Przepraszam, 
czy tu biją? Marka Piwowskiego, 

Trędowata Jerzego Hoffmana, Niech cię 
odleci mara Andrzeja Barańskiego i Wil-
czyca Marka Piestraka? Wszystkie – a także 
ponad pół setki innych produkcji – powstały 
w Zespole Filmowym „Silesia”.

Niedawno na łamach „Magazynu Fil-
mowego” Jerzy Armata przypomniał dzieje 
Zespołu Filmowego „X”, powstałego 1 stycz-
nia 1972 roku. Pierwsze zebranie „Silesii” 
odbyło się 12 stycznia owego roku. Ponoć 
to przypadek, ale udało się idealnie: na 
półwiecze ukazała się książka „W stronę 
niemożliwego. Zespół Filmowy »Silesia« 
1972-1983” autorstwa Agaty Tecl-Szubert.

To nie jest sucha akademicka monogra-
fia, lecz wielogłosowa i wielowymiarowa 
opowieść o krótkich, ale jakże bogatych 
dziejach jedynego zespołu filmowego, który 
miał siedzibę poza Warszawą, a także o jego 
współczesnym życiu po życiu. Zespołu, 
jak zauważa w słowie początkowym prof. 
Andrzej Gwóźdź, zagadkowo pomijanego 
w wielu skądinąd rzetelnych opracowa-
niach dotyczących polskiej kinematografii.

Autorka przyjrzała się zamkniętym 
w kilku kartonach dokumentom, jakie 
pozostały po Zespole, dotarła do jego 
członków i zapoznała z produkcyjnym 
dorobkiem, co poskutkowało wspaniałą 
opowieścią zamkniętą w pięciu rozdzia-
łach: pierwsze dwa to historia Zespołu 
podzielona na okresy kierownictwa Kazi-
mierza Kutza (1972-1977) i Ernesta Bry-
lla (1978-1983), środkowy to opowieści 
z cyklu „historia niebyła kina PRL”, czyli 
opis ośmiu niezrealizowanych projek-
tów, a końcowe to zapisy rozmów z oby-
dwoma kierownikami oraz – tu powraca 
wspomniane życiu po życiu – z dwiema 
artystkami audiowizualnymi. Zuzanna 
Janin, pamiętna Majka Skowron z serialu 
o jej szaleństwach, właśnie tę produkcję 

AGATA TECL-SZUBERT
„W STRONĘ NIEMOŻLIWEGO. ZESPÓŁ 
FILMOWY »SILESIA« 1972-1983”
INSTYTUCJA FILMOWA SILESIA-FILM, 2022

JAK TO SIĘ ROBI(ŁO) 
W „SILESII”?

przetwarza i komentuje w swojej sztuce, 
a Laura Pawela od lat próbuje wskrzesić 
jeden z najbardziej niezwykłych spośród 
niezrealizowanych projektów w dziejach 
polskiego kina, czyli Różowy horyzont 
Kazimierza Kutza – o śląskiej wsi, która 
niemal w całości, za namową miejsco-
wego księdza, przeniosła się w połowie 
XIX wieku do Teksasu.

Nie da się nie zauważyć, że to książka 
pięknie zaprojektowana (przez Marcina 
Wysockiego) i kunsztownie wydana (przez 
Instytucję Filmową Silesia-Film). A nie jest 
to – przyznajmy – częste zjawisko na rynku 
publikacji o tematyce filmowej. Obwoluta 
z przezroczystego tworzywa świetnie gra 
graficznie z okładką z papieru przypomina-
jącego czerpany. Zwracają uwagę: przemy-
ślany skład, wiele ciekawych zdjęć i repro-
dukcji dokumentów, czy odmienny kolor 
papieru w części poświęconej owym niezre-
alizowanym filmom. Widać troskę autorki, 
projektanta i wydawcy, by publikacja miała 
nie tylko niezaprzeczalne walory meryto-
ryczne, ale i estetyczne. To cenne.

Jako wielbiciel i badacz dziejów kul-
tury filmowej od lat wielu, z pewną może 
nawet zazdrością, spoglądam na Górny 
Śląsk i Zagłębie. Tam dbają o opisanie 
i tym samym zachowanie lokalnych tra-
dycji. No i mają też niewątpliwie szczęście 
do badaczek i badaczy. Wspomnijmy sied-

miotomową dotychczas serię pod redakcją 
Andrzeja Gwoździa, rozpoczętą tomem 
„Nie tylko filmy, nie same kina...” w 1996 
roku, pełną opracowań dotyczących filmów, 
postaci, kin, inicjatyw, miejsc i archiwa-
liów. Dodajmy do tego dwie fantastyczne 
monografie Urszuli Biel. A teraz otrzymu-
jemy książkę Agaty Tecl-Szubert. Tak, reszta 
kraju powinna podpatrywać, jak to się robi.

Maciej Gil

Jedyny zespół filmowy, który swą 
siedzibę miał poza Warszawą, 
doczekał się rzetelnej, efektownie 
wydanej monografii, która ocala od 
zapomnienia jego ważną i barwną 
w dziejach polskiego kina historię.
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IN MEMORIAM

Jeszcze przed kilkoma miesiącami mia-
łem przyjemność toczyć z nim długą 
rozmowę. Wspominaliśmy w radio-
wej audycji, poświęconej Krzyszto-

fowi Gradowskiemu, naszego wspólnego 
przyjaciela. Pandemia spowodowała, że 
siedzieliśmy każdy w swoim mieszkaniu, 
nie widząc się, a słysząc tylko nasze głosy. 
To już archiwalna rozmowa, następnej nie 
będzie. Andrzej Korzyński odszedł – nagle 
i niespodziewanie – w Wielkanocny Ponie-
działek…

Ostatnia edycja „Gdyni dzieciom” na Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych, przygo-
towana przez Koło Realizatorów Filmów dla 
Dzieci i Młodzieży Stowarzyszenia Filmow-

fantastyczny pastisz disco polo „Mydełko 
Fa” – brawurowo zaśpiewane przez Marlenę 
Drozdowską i Marka Kondrata. To dzięki 
niemu big-beat zagościł w naszych domach, 
bo Korzyński nie tylko komponował, ale 
wraz z Mateuszem Święcickim i Witoldem 
Pogranicznym założył w 1965 roku w pro-
gramie I Polskiego Radia – Młodzieżowe 
Studio „Rytm”.

Był nie tylko wszechstronnie uzdolniony, 
ale i ogromnie pracowity. Pisał piosenki 
i utwory instrumentalne, muzykę baletową, 
radiową, telewizyjną, filmową i teatralną. 
Choć studiował kompozycję i dyrygenturę 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Warszawie (1964), pochłonęła go – 
przede wszystkim – rozrywka. Jest autorem 
muzyki do ponad 120 produkcji fabular-
nych, dokumentalnych, animowanych, 
a także seriali telewizyjnych. Jego piosenki 
pojawiają się w blisko 50 filmach (naj-
częściej oczywiście „Żółte kalendarze”). 
Komponował dla m.in. Andrzeja Wajdy 
(Wszystko na sprzedaż, 1968; Polowanie 
na muchy, 1969; Brzezina, 1970; Czło-
wiek z marmuru, 1976; Człowiek z żelaza, 
1981; Panna Nikt, 1996), Andrzeja Żuław-
skiego (Trzecia część nocy, 1971; Diabeł, 
1972; Na srebrnym globie, 1987; Szamanka, 
1996; Kosmos, 2015), Edwarda Żebrow-
skiego (Ocalenie, 1972), Janusza Nasfetera 
(Motyle, 1972; Nie będę cię kochać, 1973), 
Sylwestra Chęcińskiego (Nie ma mocnych, 
1974; Kochaj albo rzuć, 1977; Wielki Szu, 
1982), Krzysztofa Gradowskiego (Aka-
demia pana Kleksa, 1983; Podróże pana 
Kleksa, 1985; Pan Kleks w kosmosie, 1988; 
Tryumf pana Kleksa, 2001), Xawerego 
Żuławskiego (Mowa ptaków, 2019). 

Muzyka Korzyńskiego się nie starzeje, 
jest uniwersalna i ponadczasowa, wystarczy 
posłuchać nie tylko piosenkarskich ever-
greenów, ale i muzyki filmowej, nawet z tych 
już nieco zapomnianych filmów. Dobrą oka-
zję ku temu stwarza niezwykle prężna firma 
fonograficzna GAD Records, która wydała 
wiele płyt z jego muzyką, m.in. z Wielkiego 
układu (1976) Andrzeja Jerzego Piotrow-
skiego, Panny Nikt (1996) Andrzeja Wajdy, 
Tulipana (1986) – serialu Janusza Dymka 
i Andrzeja Swata, a także świetny album 
„80” – kompilację wszystkiego, co najlepsze 
w filmowej twórczości Andrzeja Korzyń-
skiego, wydaną z okazji 80. urodzin arty-
sty, które przecież tak niedawno obchodził. 
A więc, spotkajmy się w jego muzycznej 
bajce!

Jerzy Armata

ców Polskich, przebiegła pod znakiem jego 
muzyki. Jeszcze dziś w uszach brzmią słowa 
Jana Brzechwy, które zaopatrzył w swą prze-
bojową muzykę: „Witajcie w naszej bajce, słoń 
zagra na fujarce, / Pinokio nam zaśpiewa, 
zatańczą wkoło drzewa, / Bo z wami jest 
weselej, ruszymy razem w knieje, / A w knie-
jach i dąbrowach przygoda już się chowa”. 
To bez wątpienia jeden z jego największych 
hitów, a miał ich w swym dorobku przecież 
setki. „Żółte kalendarze” i „Kochać” Piotra 
Szczepanika, „Domek bez adresu” Czesława 
Niemena, „Motylem jestem” Ireny Jarockiej, 
„Do łezki łezka” oraz „Szparka sekretarka” 
Maryli Rodowicz. To on wymyślił i wykre-
ował słynnego Franka Kimono, czy napisał 

Andrzej Korzyński
WITAJCIE 
W MOJEJ BAJCE
Był jednym z najznakomitszych 
kompozytorów muzyki filmowej, 
mistrzem chwytliwych motywów, 
twórcą kultowych piosenek, a przy tym 
ujmującym człowiekiem o wyjątkowym 
poczuciu humoru.

Andrzej Korzyński
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30 marca zmarła Elżbieta Skrzy-
dło, montażystka. Większość 

swojego zawodowego życia związała 
z Wytwórnią Filmów Oświatowych 
w Łodzi. Szczególnie ceniła sobie 
pracę przy dokumentach związa-
nych tematycznie z historią, sztuką 
i kulturą. W bogatej filmografii ma 
takie tytuły, jak Sumerowie, Korczak, 
Dzieje Orła Białego Leszka Skrzy-
dły, …Dymny…Dymny… Jolanty 
Słobodzian, Kino-fotogramy i Pol-
ska Nike Andrzeja Szczygła, Jana-
sowe narodzenie Jerzego Woźniaka, 
Skamieniały czas Romana Dębskie-
go, Polska niepodległa 1918 Krystyny 
Mokrosińskiej. Elżbieta Skrzydło, ja-
ko montażystka, realizowała również 
wiele dokumentów z cyklów „Ko-
ścioły chrześcijańskie” oraz „Dzieje 
kultury polskiej”. 

1 kwietnia w Warszawie zmarła Jo-
lanta Lothe (79 l.), aktorka te-

atralna, filmowa i telewizyjna. Była 
absolwentką Wydziału Aktorskie-
go warszawskiej PWST. Występo-
wała w Teatrach: Syrena w Warsza-
wie (1966-67), im. Juliusza Osterwy 
w Lublinie (1967-68), Klasycz-
nym w Warszawie (1968-72), Studio 
w Warszawie (1972-75), Narodo-
wym w Warszawie (1975-82). W la-
tach 1985-2018 współtworzyła wraz 
z Piotrem Lachmannem ekspery-
mentalny Videoteatr „Poza”, który 
w 1992 zdobył nagrodę Fringe First 
na Festiwalu Fringe w Edynbur-
gu i w 2005 wyróżnienie w ramach 
Nagrody Literackiej im. Władysła-
wa Reymonta. Jolanta Lothe często 
gościła na małym i dużym ekranie. 
Zagrała w wielu serialach i spek-
taklach telewizyjnych oraz produk-
cjach kinowych. Z jej bogatej filmo-
grafii trzeba wymienić takie tytuły, 
jak Barbara i Jan Jerzego Ziarnika 
i Hieronima Przybyła, Walkower Je-
rzego Skolimowskiego, Klub Profe-
sora Tutki Andrzeja Kondratiuka, 
Julia, Anna, Genowefa… Anny So-
kołowskiej, Gra Jerzego Kawalero-

wicza, Polowanie na muchy Andrze-
ja Wajdy, Jarzębina czerwona Ewy 
i Czesława Petelskich, Rejs Marka 
Piwowskiego (warto wspomnieć, że 
matka Jolanty Lothe – Wanda Sta-
nisławska-Lothe – zagrała w Rejsie 
Krysię, żonę inżyniera Mamonia), 
Doktor Ewa Henryka Kluby, Opę-
tanie Stanisława Lenartowicza, Po-
top Jerzego Hoffmana, Nie ma róży 
bez ognia Stanisława Barei, Polskie 
drogi Janusza Morgensterna, Ban-
dyta Macieja Dejczera. Przez ostat-
nich kilkanaście lat kreowała postać 
Teresy Struzik w popularnej teleno-
weli Barwy szczęścia. Jolanta Lothe 
za swoją pracę artystyczną została 
uhonorowana wieloma nagrodami 
i odznaczeniami, w tym Brązowym 
i Srebrnym Medalem Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis. 

2 kwietnia w Krakowie zmarł 
Jan Pilch (66 l.), kompozy-

tor i muzyk (perkusista), założyciel 
i członek Krakowskiej Grupy Per-
kusyjnej oraz Stowarzyszenia Arty-
stycznego „Muzyka Centrum”. Był 
absolwentem Akademii Muzycznej 
w Krakowie. Jako solista i kamerali-
sta uczestniczył wielokrotnie w naj-
ważniejszych polskich festiwalach 
muzyki współczesnej, a także w fe-
stiwalach w Dreźnie, Norymber-
dze, Salzburgu, Amsterdamie, Ber-
linie, Monachium, Moskwie, Kioto, 
Sendai czy Tokio. W latach 1994-96 
był solistą w Orquesta Filarmóni-
ca de Gran Canaria. Był członkiem 
wielu grup jazzowych, współpraco-
wał m.in. z Tomaszem Stańko. Do-
konał wielu nagrań radiowych oraz 
płytowych z muzyką współcze-
sną i jazzową, a także prawykonań 
utworów, m.in. Krystyny Moszu-
mańskiej-Nazar, Bogusława Schae-
ffera, Hanny Kulenty, Ryszarda Sze-
remety. Od 1982 był wykładowcą 
w Akademii Muzycznej w Krako-
wie, gdzie jednocześnie kierował 
Zakładem Wykonawstwa Muzy-
ki Współczesnej. W 2002 otrzymał 

tytuł profesora sztuk muzycznych. 
Wykształcił wielu absolwentów, 
z których większość jest czynnymi 
muzykami sceny jazzowej i klasycz-
nej. Prowadził też zajęcia na mię-
dzynarodowych kursach muzyki 
współczesnej, był twórcą i dyrekto-
rem artystycznym Międzynarodo-
wego Festiwalu Perkusyjnego Źró-
dła i Inspiracje. Jan Pilch zajmował 
się również muzyką w obszarze ki-
nematografii, wykonując partie 
perkusyjne w wielu kompozycjach 
filmowych, jak również parając się 
montażem muzyki. Był autorem, 
wykonawcą oraz montażystą kom-
pozycji muzycznej dla głośnego, 
nagradzanego w kraju i za granicą, 
filmu animowanego Wioletty So-
wy – Xoxo pocałunki i uściski. 

6 kwietnia w Babicach zmar-
ła Danuta Kępczyńska (93 l.), 

scenarzystka i reżyserka filmów do-
kumentalnych. Swoje filmy realizo-
wała w stołecznych wytwórniach: 
„Czołówka” oraz WFDiF. Zanim sa-
ma zadebiutowała jako reżyserka, 
pisała scenariusze i komentarze do 
filmów innych twórców, m.in. Da-
nuty Halladin, Ireny Kamieńskiej, 
Władysława Forberta, Lucjana Jan-
kowskiego, Janusza Kidawy, An-
drzeja Piekutowskiego, Bogusława 
Rybczyńskiego, Roberta Stando. Do-
kument W kręgu ciszy – przejmująca 
opowieść o zespole Pantomimy Głu-
chych, działającym w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Olsztynie, zrealizo-
wana przez Jerzego Ziarnika, według 
jej scenariusza, została uhonorowa-
na w 1961 roku na I Ogólnopolskim 
Festiwalu Filmów Krótkometrażo-
wych w Krakowie statuetką Brązo-
wego Smoka Wawelskiego. Danuta 
Kępczyńska zrealizowała kilkana-
ście filmów o różnorodnej tematy-
ce. W jej dorobku przeważają do-
kumenty opowiadające o czasach 
drugiej wojny światowej, m.in. Przez 
granicę, Swastyka nad Krakowem, 
Czwarta Pomorska, Portret Batalio-
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nów, a także o tematyce kulturalnej, 
m.in. Ignacy Krasicki czy Władysław 
Stanisław Reymont. Bez wątpienia jej 
największym dokonaniem jest peł-
nometrażowy dokument Tagebuch. 
Dziennik dr Hansa Franka, wstrzą-
sająca historia Generalnej Guberni 
przedstawiona poprzez pamiętniki 
gubernatora okupowanych ziem pol-
skich, po wojnie sądzonego w No-
rymberdze. Reżyserka w swojej 
filmografii ma również fabułę tele-
wizyjną Małgorzata, z Anną Ciepie-
lewską w roli tytułowej, oraz spek-
takl Teatru Telewizji – Dziewczyna. 
Danuta Kępczyńska była wieloletnią 
członkinią Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. 

12 kwietnia zmarł Jacek Szym-
kiewicz, pseud. Budyń  

(48 l.), muzyk, autor tekstów, kom-
pozytor, multiinstrumentalista. Był 
twórcą i liderem formacji Pogod-
no, występował też z zespołem Babu 
Król, rozwijał karierę solową, współ-
pracował z takimi wykonawcami, jak 
Hey, Monika Brodka, Varius Manx 
czy Natalia Nykiel. Zdarzała mu się 
również współpraca z X Muzą. Kom-
ponował muzykę do etiud szkol-
nych, filmów animowanych i doku-
mentalnych (np. pełnometrażowa 
animacja Jeż Jerzy Wojciecha Waw-
szczyka, Jakuba Tarkowskiego i To-
masza Leśniaka lub dokument Bez 
skrótów Niny Karniej i Filipa Płuci-
sza), bywał też wykonawcą muzyki 
nagrywanej do filmów. Zdarzyło mu 
się również wystąpić na małym ekra-
nie – w roli muzyka – w serialu Kró-
lowie Śródmieścia, reżyserowanym 
przez Annę Jadowską, Macieja Mi-
gasa i Bartosza Konopkę. 

16 kwietnia zmarła Halina Wi-
niarska (88 l.), aktorka te-

atralna, filmowa i telewizyjna. By-
ła absolwentką filologii polskiej na 

UJ w Krakowie. Zadebiutowała na 
deskach teatralnych w 1956, a rok 
później zdała aktorski egzamin eks-
ternistyczny. Występowała w Te-
atrach: Dramatycznym im. Alek-
sandra Węgierki w Białymstoku 
(1956-58), im. Wandy Siemaszko-
wej w Rzeszowie (1958-60), Lubu-
skim w Zielonej Górze (1960-63), 
Państwowych Teatrach Dramatycz-
nych w Poznaniu (1963-66). Naj-
dłużej, w latach 1966-2003, była ak-
torką Teatru Wybrzeże w Gdańsku. 
Prowadziła również pracę pedago-
giczną w Studium Wokalno-Ak-
torskim im. Danuty Baduszkowej 
przy Teatrze Muzycznym w Gdy-
ni. Halina Winiarska często wystę-
powała na małym i dużym ekranie, 
w licznych spektaklach i seria-
lach telewizyjnych oraz produk-
cjach kinowych. Z jej bogatej filmo-
grafii trzeba wymienić takie tytuły, 
jak Blizna Krzysztofa Kieślowskie-
go, Granica Jana Rybkowskiego, 
Po drodze Márty Mészáros, Dziew-
czynka z hotelu Excelsior Antonie-
go Krauzego, Odjazd Magdaleny 
i Piotra Łazarkiewiczów, Awantura 
o Basię Kazimierza Tarnasa czy Cu-
dze szczęście Mirosława Borka. Ha-
lina Winiarska za swoją pracę ar-
tystyczną otrzymała wiele nagród 
i odznaczeń, w tym Złoty Waw-
rzyn Grzymały, Nagrodę Marszał-
ka Województwa Pomorskiego za 
całokształt twórczości aktorskiej 
z okazji 50-lecia pracy artystycz-
nej, Srebrny Medal Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis, Nagrodę Pre-
zydenta Miasta Gdańska z okazji 
jubileuszu 70-lecia oraz 50-lecia 
obecności przy Teatrze Wybrzeże 
w Gdańsku czy tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Gdańsk. 

22 kwietnia w Warszawie zmarł 
Witold Orzechowski (80 l.), 

reżyser i scenarzysta filmowy, pro-
ducent telewizyjny, twórca talk-
-show „Na każdy temat”. Był ab-
solwentem Wydziału Architektury 

Wnętrz ASP w Warszawie oraz Wy-
działu Operatorskiego PWSFTviT 
w Łodzi. Początkowo związał się za-
wodowo z TVP, gdzie pracował jako 
grafik i dekorator. Następnie zaczął 
się spełniać jako scenarzysta i reży-
ser. Z jego filmografii warto wymie-
nić takie tytuły według jego scena-
riusza i w jego reżyserii, jak Książę 
sezonu, Droga w świetle księżyca, Jej 
powrót, Wyrok śmierci. Ostatni raz 
pracował jako reżyser, scenarzy-
sta i producent przy filmie Kobie-
ty bez wstydu, który trafił na ekrany 
kin w 2016 roku. Trzeba też wspo-
mnieć, że był autorem scenariusza 
znakomitego serialu telewizyjnego 
Kariera Nikodema Dyzmy w reżyse-
rii Jana Rybkowskiego i Marka No-
wickiego. Witold Orzechowski był 
wieloletnim członkiem Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich.  

29 kwietnia zmarł Michał S. Pru-
ski (67 l.), dziennikarz, pisarz, 

scenarzysta związany z Trójmiastem. 
W latach 1979-94 oraz 2000-05 re-
daktor „Głosu Wybrzeża”, w latach 
1994-2000 zastępca redaktora naczel-
nego „Tygodnika Trójmiasto”. Oprócz 
pracy dziennikarskiej kilkakrotnie 
wkraczał w świat X Muzy, tworząc 
z Mirosławem Piepką scenariusze do 
ważnych, nagradzanych później fil-
mów, takich jak Czarny czwartek. Ja-
nek Wiśniewski padł w reżyserii An-
toniego Krauzego, Układ zamknięty 
Ryszarda Bugajskiego czy do epickiej 
sagi Filipa Bajona Kamerdyner (tu-
taj autorstwo scenariusza podzieliło 
czterech scenarzystów, bo jeszcze Fi-
lip Bajon i Marek Klat). Produkcje te 
dotyczyły historii rozgrywających się 
w Trójmieście lub na Pomorzu i tam 
też były realizowane. Michał S. Pru-
ski we wszystkich wymienionych fil-
mach wystąpił również w epizodycz-
nych rolach aktorskich.

 
Oprac. Julia  
Michałowska
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Platige Image 
i reklama Astona 
Martina 

Studio Platige Image stwo-
rzyło w  pełni kompute-

rowy film reklamowy dla jed-
nej z najbardziej kultowych 
marek samochodów sporto-
wych w historii motoryzacji – 
firmy Aston Martin. Warto 
dodać, że markę rozsławił agent 
007 James Bond, który w kolej-
nych filmowych odsłonach 
imponował specjalnymi mode-
lami legendarnej firmy. Projekt 
powstał w całości na najnow-
szym silniku gier komputero-
wych Unreal Engine 5, który 
niedawno miał swoją światową 
premierę. Efekty tego wyjąt-
kowego połączenia można już 
zobaczyć na kanale YouTube. 
„Era silników V12 Astona Mar-
tina chyli się ku zachodowi, 
ale to nie znaczy, że odejdzie 
po cichu. W naszym wideo 
potężny dźwięk nowego Van-
tage’a wstrząsa wszystkim na 
swojej drodze, nawet marmuro-
wymi monolitami. Widz może 
poczuć moc tego potężnego 
pojazdu, którego krystaliczna 
prędkość przekształca nieskazi-
telne ulice w nową, dynamiczną 
rzeczywistość” – mówi Michał 
Niewiara, dyrektor artystyczny 
Platige Image. Ureal Engine 5 
 autorstwa Epic Games, wyko-
rzystany do realizacji reklamy, 
miał swoją globalną premierę 
5 kwietnia bieżącego roku. 
Zaletą zastosowania najnow-
szej wersji silnika gier kom-
puterowych jest technologia 
oświetlenia globalnego Lumen, 
która odpowiada za realistyczne 
efekty świetlne. Nowością jest 
również system Nanite, umoż-
liwiający budowę scen 3D cha-
rakteryzujących się dużym 
poziomem szczegółowości. 
„Silniki czasu rzeczywistego 
mają ogromny potencjał, który 
nie ogranicza się wyłącznie do 
świata gier. Najnowsza odsłona 
Unreal Engine 5 oferuje twór-
com kompleksowe narzędzie 

„Doskonałe 
Kierunki” w Szkole 
Filmowej w Łodzi

Kierunki: Reżyseria oraz 
Organizac ja  Pro duk-

cji Filmowej i Telewizyjnej 
PWSFTviT w Łodzi zostały 
wyróżnione Certyfikatami 
Doskonałości  Kształce-
nia w kategorii Doskonały 
Kierunek Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej. Certyfikaty 
Doskonałości Kształcenia 

Zdjęcia do filmu z Johnem Malkovichem w CeTA we Wrocławiu

W czerwcu w Centrum Technologii 
Audiowizualnych CeTA we Wro-

cławiu rozpoczną się zdjęcia do między-
narodowej produkcji A Winter’s Journey 
w reżyserii Alex Helfrecht. Obraz będzie 
realizowany m.in. przez twórców Twojego 
Vincenta – BreakThru Films, we współ-
pracy z Sony Pictures Classics. Ma to być 
unikatowy projekt, stanowiący połącze-
nie filmu aktorskiego, efektów specjal-
nych i komputerowej animacji malarskiej. 
W obsadzie zobaczmy m.in. Johna Mal-
kovicha, Jasona Isaacsa i Marcina Czar-
nika. Obraz ma być oparty na dziele Franza 
Schuberta „Podróż zimowa” („Winterre-
ise”) z 1827 roku – szczególnie znanym 
i niezwykle często wykonywanym cyklu 24 
klasycznych pieśni, napisanych do poezji 
Wilhelma Müllera. Akcja filmu rozgry-
wać się będzie w Bawarii w 1812 i opo-
wiadać będzie o zakochanym wędrownym 
poecie, który podejmuje się niebezpiecznej 
wyprawy przez ośnieżone góry. Oprócz 
ujęć z aktorami, do realizacji wykorzy-
stane zostaną efekty specjalne, a także kom-
puterowa animacja malarska – cyfrowa 
wersja techniki, dzięki której stworzono 
nominowanego do Oscara Twojego Vin-
centa (produkcja również realizowana 
w CeTA). Dodatkowo, do budowy fil-
mowego świata, użyta zostanie – po raz 
pierwszy w filmie pełnometrażowym i na 
taką skalę – technologia Dreams, znana 
z gier na PlayStation. Utwory do ścieżki 
dźwiękowej wykonają Andrè Schuen (bary-
ton) oraz pianista Daniel Heide, a całość 
wyda wytwórnia płytowa Deutsche Gram-
mophon. Producentami A Winter’s Journey 
są Oiffy, BreakThru Films, Pandora Film-

produktion oraz Wrong Men. Obraz otrzy-
mał też dofinansowanie z PISF. Sony  Pictures 
Classics wykupiło już prawa do filmu, 
m.in. na rynki: północnoamerykański, 

bliskowschodni, skandynawski, australijski, 
nowozelandzki, południowoafrykański, 
Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowo-
-Wschodniej.
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A Winter’s Journey,  
reż. Alex Helfrecht
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Tarnów czeka na filmowych gości

Na przełomie maja i czerwca odbędzie się 36. 
edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej, czyli 

festiwalu wybranych polskich filmów pełno-
metrażowych. W tarnowskim kinie Marzenie 
o nagrody publiczności i gremiów jurorskich 
walczyć będzie 12 pełnometrażowych filmów 
konkursowych wyprodukowanych w ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy. Tegoroczny 
konkurs oceni i nagrodzi Maszkaronem oraz 
Nagrodą Specjalną ufundowaną przez Gemini 
Park Tarnów profesjonalne jury pod prze-
wodnictwem Wojciecha Marczewskiego. Tra-
dycyjnie swe nagrody przyzna również Jury 
Młodzieżowe  – Kamerzystę, oraz festiwalowa 
publiczność – Publikę. Podczas festiwalu zapre-
zentowane zostaną również najnowsze polskie 
filmy krótkometrażowe (w tym także produkcje 
Studia Munka-SFP). Tarnów nie zapomina też 
o najmłodszych widzach. W tym roku przy-
pada mały jubileusz 15-lecia festiwalowej sek-
cji Filmy Młodego Widza. W związku z tym, 
poza blokami bajek konkursowych ubiegają-
cych się o statuetkę Maszkaronka przyzna-
waną przez Jury Dziecięce, w ramach festiwalu 
zaplanowano projekcję bajek nagrodzonych 
przez ostatnie 15 lat w Tarnowie oraz pokaz 
nowego filmu Magdaleny Nieć i Mariusza 
Paleja Detektyw Bruno. Festiwal nie jest rów-
nież obojętny na sytuację za naszą wschod-
nią granicą. W dniu rozpoczęcia 36. TNF 
w Marzeniu zostanie zaprezentowany Noso-
rożec ukraińskiego reżysera Olega  Sentsova, 
zatrzymanego w 2014 roku przez władze rosyj-
skie, skazanego przez rosyjski sąd na 20 lat 
pod zarzutem „spiskowania terrorystycznego”. 

Reżyser został uwolniony w 2019 w ramach 
wymiany więźniów między Rosją a Ukra-
iną, a obecnie bierze udział w walce zbroj-
nej, broniąc ojczyzny przed rosyjskim agre-
sorem. Jurorskie werdykty zostaną ogłoszone  
4 czerwca podczas Gali Wręczenia Nagród 36. 
TNF w Amfiteatrze Letnim, którą muzycznie 
uświetni koncert polskiej muzyki filmowej 
w wykonaniu Kwintetu Śląskich Kamerali-
stów z udziałem solistów: Anity Maszczyk 
(wokal), Romana Widaszka (klarent), Bar-
tosza Kalickiego (fortepian). Podczas Gali, 
specjalną Tarnowską Nagrodą Filmową dla 
wybitnej osobistości rodzimej kinematogra-
fii za całokształt twórczości, uhonorowany 
zostanie Jerzy Stuhr – znakomity aktor, reżyser 
i pedagog. Nagrody za całokształt Kapituła TNF 
przyznaje od 20. edycji festiwalu, a laureatami 
ich zostali dotychczas: Andrzej Wajda, Janusz 
Morgenstern, Tadeusz Konwicki, Franciszek 
Pieczka, Wojciech Kilar, Danuta Szaflarska, 
Daniel Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Andrzej 
Seweryn, Jan Nowicki, Agnieszka Holland, 
Allan Starski, Witold Sobociński, Janusz Gajos, 
Janusz Majewski, Krzysztof Zanussi, Juliusz 
Machulski i Wojciech Marczewski. Program 
36. TNF uzupełnią koncert Moniki Borzym 
(z przedwojennymi szlagierami i standardami 
jazzowymi), wystawa dorobku plakatowego 
autora artystycznego afisza 36. TNF – Sławo-
mira Iwańskiego oraz oczywiście liczne spo-
tkania – wreszcie możliwe na żywo – z twór-
cami prezentowanych na festiwalu filmów. 
Tegoroczna, 36. Tarnowska Nagroda Filmowa 
odbędzie się w dniach 27 maja – 4 czerwca.

do tworzenia bardziej wyma-
gających form, czego przykłady 
można zobaczyć w najnow-
szym spocie Astona Martina” – 
mówi Karol Żbikowski, prezes 
zarządu Platige Image. Produ-
centem reklamy po stronie stu-
dia Platige Image była Karolina 
Mann. Za nadzór nad efektami 
specjalnymi był odpowie-
dzialny Arkadiusz Leszko CG 
Supervisor, natomiast Michał 
Niewiara Art Director & Con-
cepts przygotował koncepcję 
wizualną. 

PKA w kategorii Doskonały 
Kierunek otrzymało jedy-
nie dziewięć kierunków 
wszystkich uczelni wyż-
szych w Polsce. W ramach 
kierunku Reżyseria w Szkole 
Filmowej w Łodzi funkcjo-
nują trzy specjalności: Reży-
seria Filmowa i Telewizyjna 
(studiuje 86 osób), Montaż 
Filmowy (studiuje 66 osób) 
oraz Scenariopisarstwo (na 
dwóch stopniach studiuje 39 
osób). Na Wydziale Orga-
nizacji Sztuki Filmowej stu-

diuje 271 studentów na stu-
diach I i II stopnia, a także 
62 studentów studiów pody-
plomowych. Prezydium Pol-
skiej Komisji Akredytacyjnej 
stwierdziło, że wyróżnione 
certyfikatami kierunki stu-
diów otrzymały pozytywną 
ocenę programową na sześć 
lat, popartą dobrymi prak-
tykami w zakresie jakości 
kształcenia lub udokumen-
towanymi, regularnymi osią-
gnięciami studentów i absol-
wentów.

Jerzy Stuhr
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90. rocznica urodzin Jerzego Gruzy

W tym roku, 4 kwietnia, minęła 90. rocznica 
urodzin Jerzego Gruzy. Z tej okazji Stowarzy-

szenie Filmowców Polskich zorganizowało w kinie 
Kultura wieczór wspomnieniowy, poprowadzony 
przez Grażynę Torbicką, podczas którego – o tym 
znakomitym reżyserze filmowym, telewizyjnym 
i teatralnym, a przy tym barwnym i niezwykle 
kreatywnym człowieku – opowiadali jego przyja-
ciele i współpracownicy. „Był moim wieloletnim 
przyjacielem. Nasza współpraca zaczęła się pod-
czas festiwalu w Sopocie. Był duszą towarzystwa, 
wspaniałym kompanem, zawsze gotowym do żar-
tów i figli (…). Charakteryzowało go doskonałe 
poczucie humoru, miał umiejętność tworzenia 
dowcipu z każdej sytuacji. Był kolorową, pełną 
życia postacią” – powiedział Jacek Bromski, pre-
zes SFP. Grażyna Torbicka przyznała, że wspólne 

dzieło filmowe Jerzego Gruzy i Jacka Bromskiego, 
czyli musical Alicja „pozostaje jedną z najod-
ważniejszych, najoryginalniejszych i najdziw-
niejszych adaptacji »Alicji w Krainie Czarów«”. 
Prezes SFP wspominał: „To był projekt paneu-
ropejski, udało nam się zaangażować gwiazdy 
piosenki z wielu europejskich krajów. Dzisiaj 
chyba bym się na coś takiego nie odważył, ale 
kiedyś człowiek był młody, bezczelny i przebo-
jowy. Latałem po Europie prywatnym samolotem 
producenta, aby skompletować obsadę. Mieliśmy 
dużo szczęścia”. Do filmu zaangażowano m.in. 
takie gwiazdy, jak Jean-Pierre Cassel, Susannah 
York czy Sophie Barjac. Na zakończenie spotka-
nia w kinie Kultura przybyli goście mogli obej-
rzeć ten wspominany polsko-belgijsko-brytyjski 
musical na dużym ekranie.

VARIA

łów, w tym aż trzy polskie! Będą 
walczyły nie tylko o Grand 
Prix – Nagrodę Banku Mil-
lennium, ale także o nagrody 
lokalne w pozostałych mia-
stach festiwalowych: Grand 
Prix Dolnego Śląska we Wro-
cławiu, Bydgoszcz ART/DOC 
Award, Grand Prix Silesia Film 
w Katowicach, Grand Prix 
Miasta Gdyni oraz Nagrodę 
Wolności ufundowaną przez 
Miasto Poznań. Festiwalowa 
publiczność po raz kolejny 
będzie miała okazję do spo-

19. Millennium Docs 
Against Gravity

Tegoroczne hasło festiwalu 
to „Rethink Everything”. 

Dwa lata pandemii i agresja 
Rosji na Ukrainę wymusiły 
nowe podejście do świata, co 
znalazło oddźwięk w filmach 
dokumentalnych. „Twórcy fil-
mowi od lat ostrzegali przed 
Mordorem moskiewskim, czego 
wydaje się nie dostrzegali możni 
tego świata. Czy to znaczy, że 
kino straciło siłę przekonywa-
nia i nie jest traktowane tak 
poważnie jak kiedyś? Czy stało 
się już wyłącznie rozrywką? To 
nie jest prawdą. Wybitne dzieła 
filmowe są magnesem, przycią-
gają uwagę wszystkich i wpły-
wają na opinię publiczną” – 
podkreśla dyrektor festiwalu 
Artur Liebhart. W obliczu 
aktualnych wydarzeń obecność 
ukraińskich lub opowiadających 
o Ukrainie filmów na festiwalu 
nabiera nowego, szczególnego 
znaczenia, jest ważnym wyra-
zem solidarności z ukraińskimi 
twórcami. Na konferencji pra-
sowej festiwalu, która odbyła się 
13 kwietnia, poinformowano, że 
MDAG został włączony w tym 
roku przez Europejską Akade-
mię Filmową w poczet „najważ-
niejszych festiwali europejskich” 
(Major European Festivals), 
co oznacza, że zyskuje możli-
wość kwalifikowania filmów do 
Europejskiej Nagrody Filmo-
wej. Dyrektor artystyczny festi-
walu Karol Piekarczyk z dużą 
satysfakcją podkreślił rów-
nież, że MDAG zachowa po raz 
kolejny parytet – wszystkie pre-
zentowane w programie filmy 
zostały wyreżyserowane równo 
przez 90 kobiet i 90 mężczyzn. 
W Konkursie Głównym prze-
ważają twórczynie – najlepsze 
filmy dokumentalne stworzyło  
8 reżyserek i  6 reżyserów. 
W składach jurorskich, w któ-
rych zasiada 21 osób, znala-
zło się 12 kobiet i 9 mężczyzn. 
W  tym roku do Konkursu 
Głównego festiwalu zostało 
zakwalifikowanych 12 tytu-

Zgłoszenia na KinoGram IFF 

KinoGram International 
Film Festival startuje ze 

swoją drugą edycją. W tym 
roku jury pod przewodnic-
twem Dariusza Jabłońskiego 
oceni filmy krótkometra-
żowe z całego świata. Zgło-
szenia przyjmowane są od 
24 kwietnia do 24 września, 
wyniki zostaną ogłoszone 24 
października, a ceremonia 
wręczenia nagród odbędzie 
się 24 listopada w kinie Kino-
Gram w zrewitalizowanej war-
szawskiej Fabryce Norblina. 
KIFF to niezależny między-
narodowy festiwal filmów 
krótkometrażowych o długo-
ści 3-30 minut. Mogą w nim 
uczestniczyć zarówno profe-
sjonaliści, jak i studenci oraz 
amatorzy. Do udziału w festi-
walu kwalifikowane są filmy 
w dowolnej technice, dobrej 
jakości, choć niekoniecznie 
zrealizowane profesjonal-
nym sprzętem. „Idealny film 
na nasz festiwal to taki, który 
ma dobrą, ciekawą historię, 
przesłanie do świata, ukazu-
jący wyjątkową osobę lub sytu-
acje… i oczywiście jest krót-

kometrażowy” – mówi Anna 
Zoll, dyrektorka i twórczyni 
festiwalu. – „Zeszłoroczne pro-
pozycje z całego świata takie 
właśnie były, przez co wybór 
zwycięskich filmów był nie-
zwykle trudny. W pierwszej 
dziesiątce laureatów znala-
zła się Sukienka, która już 
po naszym festiwalu została 
nominowana do Oscara!”. 
Selekcjonerzy KIFF wybiorą 
30 naj lepszych tytułów, 

z których trzech zwycięzców 
w yłoni  jur y  z łożone ze 
znanych i  nagradzanych 
polskich filmowców: Dariusza 
Jabłońskiego, Magdaleny 
Łazarkiewicz, Kasi Adamik, 
Piotra Jaxy i Aleksandra Pie-
trzaka. Wszystkie informa-
cje o festiwalu znajdują się 
na stronie www.kinogram.pl 
oraz na platformie www.film-
freeway.com/KinoGramInter-
nationalFilmFestival.
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Grażyna Torbicka  
i Jacek Bromski
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Zgłoszenia na Dwa Brzegi

Integralną częścią BNP Paribas Dwa Brzegi 
Festiwalu Filmu i Sztuki jest Międzynaro-

dowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych. 
Festiwal zaprasza twórców i twórczynie do 
zgłaszania swoich produkcji do 29 maja. Do 
konkursu zakwalifikowane zostaną filmy 
trwające maksymalnie 35 minut, wyprodu-
kowane w 2021 lub 2022 roku. Starsze zostaną 
dopuszczone, o ile ich pokaz na Dwóch Brze-
gach będzie pierwszą prezentacją w Polsce. 
Zgłaszać można fabuły, dokumenty, animacje 
oraz filmy eksperymentalne. Nabór filmów do 
wszystkich festiwalowych sekcji odbywa się 
poprzez platformę FilmFreeway. Wystarczy zało-
żyć swojemu filmowi konto, załadować kopię 
podglądową i zgłosić go na festiwal. Opłata za 
zgłoszenie filmu do konkursu wynosi 5 USD. 
Filmy zakwalifikowane do konkursu oceni pro-

fesjonalne jury powołane przez dyrektor arty-
styczną festiwalu Grażynę Torbicką. Jury ma 
do dyspozycji nagrody za I, II i III miejsce oraz 
wyróżnienia. Poprzez FilmFreeway można też 
zgłaszać filmy pełnometrażowe (dłuższe niż 60 
minut) – do programu głównego, a także do 
sekcji „Na krótką metę” (trwające 35-60 minut). 
BNP Paribas Dwa Brzegi Festiwal Filmu i Sztuki 
odbędzie się w dniach 30 lipca – 7 sierpnia 
w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.

tkania z  rodzimym kinem 
dokumentalnym. W Konkur-
sie Polskim weźmie udział 
osiem produkcji.  W  pro-
gramie pojawią się też nowe 
konkursy. Po raz pierwszy 
wystartuje Konkurs Filmów 
Krót kometrażow ych.  To 
wybór dokumentów z całego 
świat a ,  któr ych  d ługoś ć 
nie przekracza 45 minut. 
Dzięki swojej zróżnicowanej 
tematyce stanowią idealny 
punkt wyjścia do poznania 
zagadnień  rozw inię t ych 

w filmach pełnometrażowych 
prezentowanych na festiwalu. 
Patronem konkursu jest Tik-
-Tok. Drugą nowością jest Kon-
kurs dla Najlepszego Filmu dla 
Młodej Widowni towarzyszący 
sekcji „Oki Doki.” Nagrodę 
w nim przyzna Centrum Kul-
tury Filmowej im. Andrzeja 
Wajdy. W programie zago-
ściło też kilka nowych sekcji. 
Zebrane w nich filmy doty-
czą tematów i miejsc, które 
w ostatnim czasie szczególnie 
interesowały twórców i twór-

czynie kina dokumentalnego. 
Sekcja „Love Stories” poświę-
cona jest często nieoczywistym 
historiom miłosnym i pozwala 
zgłębić to jedno z najważniej-
szych uczuć. „Zanim doro-
śniesz” koncentruje się na 
młodych bohaterach i boha-
terkach poszukujących swo-
jej ścieżki, a „Oblicza Dale-
kiego Wschodu” skupiają się 
na sytuacji w Bangladeszu, 
Chinach, Mjanmie czy Wiet-
namie. Zastrzykiem wiedzy, 
który podsuwa pomysły na 
realne zmiany rzeczywisto-
ści, są filmy zebrane w sek-
cji „Nauka nas uratuje”. Tego-
roczną sekcją awangardową są 
z kolei „Archiwa przyszłości”. 
W ramach 19. MDAG zosta-
nie zaprezentowanych 18 obra-
zów filmowych mistrza pracy 
z archiwalnymi materiałami, 
Billa Morrisona, który spotka 
się z publicznością, studen-
tami Szkoły Filmowej w Łodzi 
oraz będzie jurorem w Kon-
kursie Filmów Krótkometra-
żowych. Jego retrospektywie 
będzie towarzyszyło niezwy-
kłe wydarzenie muzyczno-
-filmowe – Bill Frisell Trio po 
raz pierwszy zaprezentuje pol-
skiej publiczności wyjątkowy 
 projekt „The Mesmerists”. Arty-
sta, o którym „The New Yor-
ker” napisał, że „jest dla gitary 
tym, kim dla trąbki był Miles 
Davis”, ze swoim trio stworzy 
wyjątkową oprawę dźwiękową 
pod dwa filmy Morrisona. 
Kolejną atrakcyjną retro-
spektywą na festiwalu, o któ-
rej już pisaliśmy w „Magazynie 
Filmowym”, będzie przegląd 
twórczości filmowej wybit-
nej eseistki,  krytyczki kul-
tury i ikony popkultury Susan 
Sontag. Tegoroczny Festiwal 
Filmowy Millennium Docs 
Against Gravity odbędzie się 
w dniach 12-22 maja w ośmiu 
miastach – Warszawie, Wrocła-
wiu, Gdyni, Poznaniu, Katowi-
cach, Lublinie, Bydgoszczy oraz 
po raz  pierwszy w Łodzi. Od 
24 maja do 5 czerwca potrwa 
część online.
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Nabór na Warszawski 
Festiwal Filmowy 

Tegoroczna, 38. edycja, akre-
dytowanego przez FIAPF 

(jako konkursowy międzyna-
rodowy festiwal filmowy) War-
szawskiego Festiwalu Filmo-
wego planowana jest w dniach 
14-23 października. Festiwal 
zaprasza do zgłaszania: peł-
nometrażowych fabuł, pełno-
metrażowych dokumentów, 
filmów krótkometrażowych: 
aktorskich, animowanych 
i dokumentalnych. Regularny 
termin zgłoszeń to 15 lipca, 
a późny termin to 31 lipca. 
W programie WFF znajdzie 
się pięć sekcji  konkurso-
wych z międzynarodowymi 
składami jurorskimi i nagro-
dami pieniężnymi, w  tym 
Warsaw Grand Prix (100 tys. 
złotych), ufundowaną przez 
Prezydenta m.st. Warszawy. 
Organizatorzy WFF poszu-
kują filmów nowych, najlepiej 
 premier światowych, między-
narodowych i europejskich. 
 Szczegółowe warunki zgło-
szenia filmu wyjaśnione są 
w regulaminach dostępnych 
na stronie festiwalu. Zgłosze-
nia przyjmowane są bezpo-
średnio na www.wff.pl oraz 
poprzez www.filmfreeway.com 
i www.festhome.com.

Nowy Program 
Operacyjny w PISF

Polski Instytut Sztuki Fil-
mowej uruchomił nabór 

wniosków w ramach nowego 
Programu Operacyjnego „Pol-
sko-ukraińskie inicjatywy fil-
mowe”. Celem nowego PO jest 
wspieranie działań prowadzo-
nych wspólnie przez produ-
centów i twórców polskich 
oraz ukraińskich lub o tema-
tyce polsko-ukraińskiej. Jest 
to program o alokacji do 10 
mln złotych. Jego celem jest 
wspieranie działań prowadzo-
nych wspólnie przez produ-
centów i twórców polskich 

oraz ukraińskich lub o tema-
tyce polsko-ukraińskiej, w tym 
m.in. stworzenie warunków 
dla obywateli Ukrainy do 
kontynuowania pracy twór-
czej w dziedzinie kinemato-
grafii; inspirowanie polskich 
i ukraińskich obywateli do 
współpracy przy tworzeniu 
projektów filmowych; promo-
cja polskich i ukraińskich fil-
mów oraz osiągnięć polskich 
i ukraińskich twórców filmo-
wych czy tworzenie warun-
ków do rozwoju koprodukcji 
filmowej.

Oprac. Julia 
Michałowska

Jerzy Skolimowski laureatem Orła 2022 za Osiągnięcia Życia
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W marcu 2019 roku czo-
łowa dwudziestka naj-
popularniejszych fil-
mów zgromadziła 4,7 

mln widzów. Rok później, w początkach 
pandemii i tylko przez kilka dni marca, 
liczba widzów sięgnęła 750 tys. W marcu 
2021 kina powoli budziły się do życia, 
ale tylko te studyjne i lokalne, co skut-
kowało sprzedażą biletów na poziomie 
219 tys. Minął rok i w marcu 2022 pan-
demia ciągle nam towarzyszyła, ale kina 
pracowały już pełną parą i choć jesz-
cze z pewnymi ograniczeniami, to były 
w stanie ściągnąć przed duże ekrany 
2,278 mln widzów. To połowa osiągnię-
cia z 2019 roku (bez wyników filmów 
dystrybuowanych przez firmę UIP).

Pierwsze miejsce w zestawieniu naj-
chętniej oglądanych tytułów w marcu 
2022 zajął Batman w nowej interpre-
tacji Roberta Pattinsona. Na tę propo-
zycję czekano od wielu miesięcy i film 
nie zawiódł ani fanów, ani właścicieli 
kin, gromadząc solidne 841 tys. widzów 
i zajmując oficjalnie pierwsze miejsce 
także na liście hitów pierwszego kwar-
tału 2022 (nieoficjalnie lepiej sprze-

dała się animacja Sing 2 od firmy UIP). 
Dodatkowo Batman stał się najpopu-
larniejszym obrazem o tym bohaterze 
w historii rodzimych kin i dziś zajmuje 
5. miejsce na liście najchętniej ogląda-
nych w Polsce filmów zrealizowanych 
na bazie komiksowych opowieści. Naj-
większym komiksowo-filmowym prze-
bojem w naszym kraju pozostaje Joker, 
którego historię obejrzało 2 mln widzów.

Kolejne cztery filmy w Top 10 przebo-
jów marca 2022 zajęły produkcje fami-
lijne. Solidnie wypadła animacja ze stu-
dia Disney/Pixar To nie wypanda, która 
zgromadziła 390 tys. widzów (pod koniec 
kwietnia było to już 630 tys. i 3. miejsce 
na liście przebojów 2022). Z dobrej strony 
zaprezentował się polski film Za duży 
na bajki, który zobaczyło 146 tys. osób. 
Kolejne zaś miejsca przypadły: animacji 
Ups 2: Bunt na Arce (138 tys.) i fabular-
nemu Skarbowi Mikołajka (108 tys.). Ten 
ostatni na koniec kwietnia miał już ponad 
500 tys. sprzedanych biletów i wysokie 5. 
miejsce na liście hitów 2022 roku.

Warte są jeszcze odnotowania osiągnię-
cia propozycji ambitnych i autorskich. 
Najgorszy człowiek na świecie zgromadził 

78 tys. widzów (6. miejsce), polscy Inni 
ludzie zainteresowali 55 tys. kinomanów 
(7. miejsce), Córkę obejrzało 38 tys. widzów 
(12. miejsce), a rodzime Piosenki o miło-
ści 30 tys. (18. miejsce). To dobre wyniki.

I jeszcze rzut oka na pierwszy kwar-
tał w naszych kinach. Polskie filmy 
w tym okresie nie osiągnęły niestety 
tak dobrych rezultatów, jak tego ocze-
kiwano. Dzieje się coś niepokojącego, 
skoro dobrze rokujące komercyjne 
przedsięwzięcia nie są w stanie ścią-
gnąć tłumów przed duże ekrany. Najwy-
żej notowany Koniec świata, czyli Kogel 
Mogel 4 obejrzało 758 tys. widzów, ale 
to jedyny polski tytuł, który przekro-
czył granicę 500 tys. sprzedanych bile-
tów. Niestety kilka innych rodzimych 
komercyjnych produkcji trafiło bezpo-
średnio do internetu lub trafi tam nie-
długo. Szkoda, że z pominięciem kin…

W pierwszym kwartale 2022 roku 
w polskich kinach sprzedano w sumie 
7,3 mln biletów (z filmami UIP około 
10 mln). W 2019 był to wynik sięga-
jący 18,5 mln.

Krzysztof Spór

NAJLEPSZY MARZEC OD LAT
Marzec 2022 roku 
w polskich kinach należał 
do udanych, przynajmniej 
na tle dwóch poprzednich 
sezonów, kiedy w marcach 
2021 i 2020 kina 
przeżywały bardzo trudny 
okres. Wszyscy tęsknią 
za wynikami z 2019 
i z uwagą przyglądają się 
pierwszemu kwartałowi 
2022 roku.

Dorota Kolak i Maciej Karaś  
w filmie Za duży na bajki,  
reż. Kristoffer Rus
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Jerzy Skolimowski

Polski filmowiec światowej sławy, a przy 
tym poeta i malarz, współtwórca nowej 

fali w kinie polskim lat 60. XX wieku, 
niemal zawsze wierny kinu autorskiemu, 
laureat prestiżowych nagród na festiwa-
lach w Berlinie,  Cannes, Gdyni i Wene-
cji – Jerzy Skolimowski – został laureatem 
Polskiej Nagrody Filmowej – Orła 2022 
za Osiągnięcia Życia. Werdykt członków 
Polskiej Akademii Filmowej ogłoszono 
20 kwietnia w Warszawie. Nazwisko 
 laureata odczytał prezydent Polskiej Aka-
demii Filmowej Dariusz Jabłoński pod-
czas konferencji prasowej, która odbyła 
się w studiu Canal+. Jak podkreślił, sta-
tuetka trafia do wybitnego artysty, który 
zaczynał od scenariusza Noża w wodzie. 
„Później filmy, które tak naprawdę budo-
wały nas wszystkich – Bariera, Rysopis, 
Ręce do góry, po których musiał wyje-
chać na Zachód i nie mógł tworzyć już 
w ojczyźnie. To jest kolejny przykład 
twórcy  wschodnio-europejskiego, któ-
rego miejsce urodzenia powoduje dodat-
kowe problemy” – zwrócił uwagę. Pre-
zydent Polskiej Akademii Filmowej 
nawiązał również do filmów, za które 
w przeszłości laureat otrzymał Orły, 
czyli Czterech nocy z Anną, Essential 
Killing i 11 minut. Wspomniał ponadto 
o najnowszym  filmie Jerzego Skolimow-
skiego IO, który w maju powalczy o Złotą 
Palmę 75 MFF w Cannes. Gala wręcze-
nia  tegorocznych Orłów odbędzie się 
6 czerwca.
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WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 BATMAN THE BATMAN WARNER USA 16 702 498 841 377 16 702 498 841 377 500 04.03.2022

2 TO NIE WYPANDA TURNING RED DISNEY USA/KANADA 6 872 501 390 453 6 872 501 390 453 323 11.03.2022

3 ZA DUŻY NA BAJKI ZA DUŻY NA BAJKI NEXT FILM POLSKA 2 265 812 146 638 2 265 812 146 638 240 18.03.2022

4 UPS 2: BUNT NA ARCE OOOPS! THE 
ADVENTURE CONTINUES

KINO ŚWIAT IRLANDIA/LUKSEMBURG 2 255 661 138 715 2 321 199 142 461 237 04.03.2022

5 SKARB MIKOŁAJKA LE TRESOR DU PETIT 
NICOLAS

KINO ŚWIAT FRANCJA/BELGIA 1 471 935 108 976 8 733 662 522 376 323 04.02.2022

6 NAJGORSZY CZŁOWIEK NA 
ŚWIECIE

VERDENS VERSTE 
MENNESKE

M2 FILMS NORWEGIA/FRANCJA/
SZWECJA/DANIA

1 460 267 78 139 1 460 267 78 139 131 11.03.2022

7 INNI LUDZIE INNI LUDZIE WARNER POLSKA 1 053 303 55 261 1 053 303 55 261 275 18.03.2022

8 POTWORNA RODZINKA 2 MONSTER FAMILY 2 MONOLITH NIEMCY/WLK. BRYTANIA 1 040 960 64 029 2 350 137 137 167 283 25.02.2022

9 CUD GUADALUPE LADY OF GUADALUPE RAFAEL USA 953 610 59 489 959 057 59 903 132 04.03.2022

10 NASZE MAGICZNE 
ENCANTO

ENCANTO DISNEY USA 932 670 51 000 9 576 952 548 210 279 26.11.2021

35 009 217 1 934 077

11 ŚMIERĆ NA NILU DEATH ON THE NILE DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 698 313 38 635 4 279 432 224 500 192 11.02.2022

12 CÓRKA THE LOST DAUGHTER VELVET SPOON/
MONOLITH

USA/GRECJA/IZRAEL/WLK. 
BRYTANIA

679 712 38 807 801 452 44 833 88 04.03.2022

13 SONATA SONATA TVP POLSKA 636 127 40 513 657 987 41 732 163 04.03.2022

14 WIKI I JEJ SEKRET MYSTERE BEST FILM FRANCJA 628 540 48 669 2 927 577 179 771 201 04.02.2022

15 ZAJĄC MAX: MISJA 
PISANKA

DIE HASCHENSCHULE 2 - 
DER GROSSE EIERKLAU

KINO ŚWIAT NIEMCY 614 185 35 864 614 185 35 864 236 25.03.2022

16 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE 
WIECIE O FACETACH

8 RZECZY, KTÓRYCH NIE 
WIECIE O FACETACH

NEXT FILM POLSKA 607 880 30 690 8 158 903 416 868 383 28.01.2022

17 BUNKIER STRACHU THE BUNKER GAME KINO ŚWIAT WŁOCHY/FRANCJA 583 290 29 741 583 290 29 741 142 11.03.2022

18 PIOSENKI O MIŁOŚCI PIOSENKI O MIŁOŚCI GUTEK FILM POLSKA 570 573 30 377 570 573 30 377 135 25.03.2022

19 MATKI RÓWNOLEGŁE MADRES PARALELAS GUTEK FILM HISZPANIA/FRANCJA 493 859 26 057 2 196 243 112 737 135 18.02.2022

20 MÓJ DŁUG MÓJ DŁUG MONOLITH POLSKA 490 679 25 407 1 042 380 53 294 211 25.02.2022

6 003 158 344 760

TOP 20: 41 012 375 2 278 837

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 ZA DUŻY NA BAJKI NEXT FILM 2 265 812 146 638 2 265 812 146 638 240 18.03.2022

2 INNI LUDZIE WARNER 1 053 303 55 261 1 053 303 55 261 275 18.03.2022

3 SONATA TVP 636 127 40 513 657 987 41 732 163 04.03.2022

4 8 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH NEXT FILM 607 880 30 690 8 158 903 416 868 383 28.01.2022

5 PIOSENKI O MIŁOŚCI GUTEK FILM 570 573 30 377 570 573 30 377 135 25.03.2022

6 MÓJ DŁUG MONOLITH 490 679 25 407 1 042 380 53 294 211 25.02.2022

7 MARZEC '68 TVP 359 273 21 328 359 273 21 328 182 25.03.2022

8 MIŁOŚĆ, SEKS & PANDEMIA KINO ŚWIAT 218 867 11 040 6 746 756 334 953 369 04.02.2022

9 KRIME STORY. LOVE STORY MÓWI SERWIS 172 226 8 857 3 469 115 173 930 306 11.02.2022

10 MIŁOŚĆ JEST BLISKO TVP 107 041 6 917 2 075 291 110 705 261 11.02.2022

TOP 10: 6 481 781 377 028

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP

WŁOSKA KUCHNIA Z POLSKĄ DUSZĄ

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