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Anna Adamek, Irena Strzałkowska, 
Andrzej Haliński, Janusz Kijowski, 
Leszek Kopeć, Ryszard Lenczewski 
i Maciej Karpiński – to laureaci te-

gorocznej edycji Nagród Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne 
i wkład w rozwój polskiej kinematografii. Cieszę 
się, że wreszcie, po koronawirusowej przerwie, 
mamy sposobność, by wręczyć im Nagrody pod-
czas wigilijnego spotkania, przełamać się opłat-
kiem i składając sobie świąteczno-noworoczne 
życzenia, podsumować ten mijający rok.

Upływające w cieniu wielkiej tragedii narodu 
ukraińskiego miesiące wypełniły wydarzenia 
niezwykle istotne dla naszego środowiska. Był 
to rok 100. rocznic urodzin Jerzego Kawalero-
wicza (inicjatora i pierwszego prezesa naszego 
Stowarzyszenia) oraz Janusza „Kuby” Morgen-
sterna. Uczciliśmy je specjalnymi pokazami fil-
mów, publikacjami, a także łączącym pokolenia 
konkursem na scenariusz filmu krótkometrażo-
wego inspirowanego Pociągiem. Bardzo ważnym 
wydarzeniem było także Walne Zebranie Człon-
ków SFP, które wpuściło do Zarządu Głównego, 
Zarządów Sekcji i Kół oraz pozostałych orga-
nów Stowarzyszenia sporo świeżej krwi. Nasze 
młodsze koleżanki i koledzy przejawiają duże 
zaangażowanie, otwierając Stowarzyszenie na 
nowe inicjatywy. To właśnie z myślą o młodych 
filmowcach wróciliśmy do cyklicznych spotkań 
w Serocku, podczas których omawiamy bieżące 
wyzwania stojące przed kinematografią.

Miniony rok to także sukcesy Studia Munka dzia-
łającego w ramach naszego Stowarzyszenia. Chleb 
i sól Damiana Kocura zdobył Nagrodę Specjalną 
Jury w konkursie Orizzonti 79. MFF w Wenecji. 
Świetnie radziły sobie także „Munkowe” krótkie 
metraże: na KFF (Victoria i Koniki na biegunach), 
na FPFF (Victoria, Followers. Odpalaj lajwa) oraz 
na WFF (Piękna Łąka Kwietna). O sukcesie Stu-
dia Munka świadczy także zaufanie, jakim darzą 
je młodzi twórcy, którzy w mijającym roku zło-
żyli rekordową liczbę wniosków (206) na prowa-
dzone przez Studio programy: Trzydzieści Minut, 
Sześćdziesiąt Minut, Pierwszy Dokument i Mło-
da Animacja.

Dobre wiadomości płyną także z ZAPA. Mimo 
postpandemicznych zawirowań i kryzysu gospo-
darczego nasz OZZ odnotował kolejny rekord, 
jeśli chodzi o wysokość pieniędzy zebranych dla 
twórców (250 mln zł). To 5. miejsce na świecie 
w gronie audiowizualnych organizacji autorskich 
i 2. w gronie organizacji producenckich. Dodat-
kowo podpisaliśmy nowe porozumienie z AGI-
COA (naszym zagranicznym partnerem w zakre-
sie podziału i wypłaty tantiem za reemisję) oraz 
wygraliśmy bardzo prestiżowy i długoletni proces 
z Chomikuj.pl, który po raz pierwszy został przez 
sąd uznany za bezpośredniego naruszyciela praw. 
Z powodzeniem – jak na razie – trwa też nasza 
batalia o wprowadzenie tantiem za udostępnia-
nie filmów w internecie. Ministerstwo Kultury 
opublikowało nowy projekt nowelizacji Ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, któ-
ry takie wynagrodzenie dla twórców i aktorów 
wprowadza od wszystkich platform VOD i ser-
wisów streamingowych. Czekamy na ostateczne 
zatwierdzenie projektu przez Radę Ministrów 
i będziemy wspierać Ministra Kultury podczas 
prac w Sejmie.

Możemy się także pochwalić sfinalizowaniem 
zakupu siedziby dla kolejnego domu pracy twór-
czej – tym razem w Sopocie. To świetna inwesty-
cja pozwalająca ochronić majątek Stowarzyszenia 
przed szalejącą inflacją. Położony w parku wśród 
zieleni Dworek Admirał (50 metrów od plaży 
i 700 metrów od sopockiego molo) już wiosną 
będzie mógł przyjąć swoich pierwszych gości.

Jak widzicie, mamy wiele powodów, żeby uznać 
mijający rok za udany. Nie żyjemy jednak w bańce. 
Zbłąkana rakieta – która spadła w Przewodowie, 
zabijając dwie osoby – pokazała, jak cienka jest 
granica między pokojem i wojną. Dlatego na to 
nadchodzące Boże Narodzenie życzę Wam przede 
wszystkim spokoju. Szykując wolne miejsce przy 
wigilijnym stole, pomyślmy o milionach Ukraiń-
ców, którzy znaleźli w naszym kraju schronienie. 
Jestem przekonany, że pomoc, której im udzie-
lamy, stanie się fundamentem trwałego sojuszu 
między naszymi narodami. To może być począ-
tek pięknej przyjaźni – i tego nam wszystkim 
życzę na Nowy Rok.
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Każdego roku dane dotyczące wpły-
wów z tytułu tantiem są kompilo-
wane od 228 członków organizacji 

zbiorowego zarządzania w 119 krajach. 
Raport z 2022 roku zawiera dane oparte 
na krajowych wpływach brutto członków 
CISAC w ich krajach. Inkaso prezentowa-
ne jest w ujęciu globalnym, regionalnym 
z danymi szczegółowymi oraz w podziale 
na 5 repertuarów CISAC, które reprezen-
tują stowarzyszenia członkowskie, tj. mu-
zyka, utwory audiowizualne, teatr, litera-
tura oraz sztuki wizualne.

W 2021 roku łączne inkaso na świecie 
wzrosło o 5,8% do 9,58 mld euro.

Na ogólną sumę składają się kolejno: 
wpływy z radia i telewizji 3,642 mld euro 
(38% całości), z rynku cyfrowego (digital) 
3,122 mld euro (33% całości), wpływy z ty-
tułu odtwarzania muzyki w tle oraz wystę-
pów na żywo 1,576 mld euro (16,1% cało-
ści), z tytułu czystych nośników 0,425 mld 

27 października opublikowany został CISAC Global Collections 
Report, czyli kompleksowy globalny raport Międzynarodowej 
Konfederacji Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów dotyczący 
inkasa za rok 2021.

Polska w czołówce krajów 
z największym inkasem 
na rynku audiowizualnym

euro (4,45% całości), z tytułu CD i VIDEO 
0,359 mld euro (3,7% całości) oraz za pozo-
stałe źródła 0,454 mld euro (4,75% całości). 

W 2021 roku globalne wpływy dla twór-
ców audiowizualnych spadły o -2,8% 
w stosunku do roku ubiegłego, osiąga-

jąc 608 mln euro. Wpływy te są znacznie 
poniżej poziomów sprzed pandemii (-2,8% 
w stosunku do 2019), ale w 2022 roku spo-
dziewany jest wzrost. Tantiemy radiowo-
-telewizyjne są zasadniczo największym 
źródłem dochodów uzyskiwanych przez 

SFP-ZAPA
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twórców audiowizualnych – zebrane 411 
mln euro stanowi 67,5% całkowitego inkasa. 
Wpływy z tytułu eksploatowania muzyki 
na żywo i w tle nieznacznie ożywiły się po 
katastrofalnym efekcie pandemii w 2020 
roku, rosnąc o +12,8% w 2021 – po spad-
ku o prawie połowę w poprzednim roku. 

Globalnie przychody cyfrowe (digital) 
były ponownie najszybciej rosnącym źró-
dłem przychodów, wzrastając o jedną trzecią 
(+34,5%) w 2021 roku i wykazując wzrost 
o +86,7% w ciągu dwuletniego okresu pan-
demii. Pomimo tego tantiemy ze źródeł cy-
frowych pozostają niewielkim udziałem 
(7,3%) w dochodach twórców audiowizu-
alnych, głównie ze względu na bardzo ogra-
niczoną liczbę krajów zapewniających nie-
zbędny stan prawny, aby wymagać płatności 
tantiem z rynku internetowego.

Warto podkreślić, że Polska plasuje się 
na 5. miejscu pod kątem krajów z najwyż-
szym inkasem (repertuar audiowizualny 
tj. film fabularny, animowany, dokumen-
talny, seriale itd.). Kwota zainkasowanych 
tantiem w Polsce w 2021 roku wyniosła 
łącznie 30,1 mln euro. Porównując ten 
wynik z rokiem ubiegłym, zanotowano 
wzrost o 13,8%. SFP-ZAPA w znacznym 
stopniu przyczyniło się do tego sukcesu. 
W 2021, po raz pierwszy w historii SFP-
-ZAPA, organizacja zainkasowała kwotę 

Repertuar Globalne 
wpływy 
(w mld euro)

Roczny 
wzrost

Muzyka 8,483 +7,2%

Utwory 
audiowizualne

608 -2,8%

Literatura 199 -3,9%

Sztuki wizualne 196 -1,2%

Teatr 89 -13,8%

Razem inkaso 9,575 +5,8%

Top 10 krajów z najwyższym inkasem 

l.p. Kraj Inkaso 
(mln 
euro)

trend

1 Francja 232 -0,7%

2 Szwajcaria 53 +3,3%

3 Włochy 52 +1,8%

4 Hiszpania 37 -5,4%

5 Polska 30 +13,8%

6 Argentyna 23 -19,6%

7 Holandia 23 +35,1%

8 Niemcy 17 -64,0%

9 Wlk. Br. 16 +18,6%

10 Belgia 14 13,5%

Podział inkasa w Europie

Rodzaj 
eksploatacji

Inkaso 
(mln euro)

trend

TV i Radio 411 +0,3%
Czyste nośniki 108 -23,7%
Rynek cyfrowy 44 +34,5%
Muzyka na żywo 
i w tle

15 +12,8%

Użycia eduwkacyjne 5 +5,6%
Zwielokrotnianie 1 +56,1%
Najem, użyczenie 0,9 -8,9%
Reprografia 0,3 -32,3%
inne 23 +7,6%

ponad 200 mln zł należności od użyt-
kowników praw – dokładnie 208,6 mln 
zł. Oznacza to, że już kolejny rok z rzędu 
utrzymany został trend wzrostowy, pomi-
mo nadal obowiązujących restrykcji zwią-
zanych z pandemią COVID-19, istotnie 
utrudniających pobór tantiem od wielu 
użytkowników. 

Początek 2021 roku przyniósł na polu 
publiczne wyświetlanie zakończenie wie-
loletnich procesów sądowych oraz wielo-
miesięcznych negocjacji prowadzonych 
przez SFP-ZAPA z operatorami sieci kin 
wielosalowych Helios S.A. i Multikino S.A. 
Podpisane zostały ugody ustalające zasady 
rozliczania przeszłych, wielomilionowych 
zobowiązań obu spółek z tytułu niewypła-
conych tantiem. Zawarto też umowy regu-
lujące bieżące należności.

W Hiszpanii w czasie pandemii wzrosły 
przychody z tytułu użyć cyfrowych (digital), 
podzielone między dwa stowarzyszenia: DA-
MA i SGAE. DAMA odnotowała tantiemy 
od nadawców telewizyjnych na poziomie 
12,9 mln euro, czyli ponad połowę swoje-

go całkowitego inkasa wynoszącego 22 mln 
euro. Przychody z usług SVOD (subskrypcja 
wideo na żądanie) skoczyły o +43%, podczas 
gdy tantiemy kinowe załamały się o -44,8% 
ze względu na restrykcje i ograniczenia. Od-
budowa rynku i wzrost inkasa spodziewany 
jest jednak w 2022 roku. 

Inkaso we Francji, największym kra-
ju pobierającym opłaty, obniżyło się nie-
znacznie z powodu spadku przychodów 
z nadań telewizyjnych o -5,5%. Zostało 
to w dużej mierze skompensowane przez 
silny wzrost w sektorze cyfrowym (digi-
tal), który wzrósł o +41,9% w ciągu roku 
i zakończył się na poziomie niemal dwu-
krotnie wyższym niż przed pandemią. 
Przychody cyfrowe zostały zwiększone 
dzięki nowej umowie SACD z Disney+. 
Francuskie stowarzyszenie SACD poin-
formowało również o podpisaniu kolejnej 
umowy z YouTube, która zacznie genero-
wać przychody w 2022 roku.

PODSUMOWANIE 
SYTUACJI TWÓRCÓW 
PO 2021 ROKU 

• Przychody z tytułu eksploatowania mu-
zyki na żywo i w tle pozostały w 2021 roku 
na niezmienionym poziomie 1,6 mld euro, 
ale nadal były o 45,8% niższe niż ich łącz-
na wartość sprzed pandemii wynosząca 
2,9 mld euro w 2019 roku. 

• Przychody z telewizji i radia, największe-
go strumienia tantiem dla twórców, pozo-
stały stosunkowo solidne w trakcie pande-
mii, ale w 2021 roku odnotowały niewielki 
spadek o 1,8%.

• Muzyka była jedynym repertuarem 
zgłaszającym wzrost tantiem w 2021 ro-
ku – ze wzrostem o 7,2%.

• Sektor dramatyczny, najbardziej nara-
żony na blokady i ograniczenia, odnotował 
spadek tantiem o 13,8%. 

• Tantiemy z tytułu wykorzystania utwo-
rów audiowizualnych spadły o 2,8%, lite-
rackich o 3,9%, a sztuk wizualnych o 1,2%.

• Europa i Afryka odnotowały najwięk-
szy wzrost wpływów, odpowiednio o 7,5% 
i 17,1%. Ameryka Łacińska była jedynym 
regionem, który zanotował spadek w 2021 
roku, o 44% wpływów z tytułu transmisji 
na żywo i występów publicznych.

Szybki wzrost w sektorze cyfrowym 
utrzymał się w 2022 roku, w czym po-
mógł trwały wzrost usług streamingowych 
i subskrypcyjnych oraz sukces organizacji 
zbiorowego zarządzania w uzyskaniu no-
wych i odnowionych umów licencyjnych 
z użytkownikami. W 2022 roku spodziewany 
jest dalszy silny wzrost przychodów z tytułu 
 streamingu muzyki. Spotify odnotował +14% 
wzrostu globalnych subskrybentów muzyki 
w drugim kwartale 2022 roku w połączeniu 
z +31% wzrostem przychodów z reklam.

Na całym świecie w sektorze muzycznym 
stałe rozpowszechnianie nowych usług rów-

nież przyczynia się do wzrostu przychodów 
z tego tytułu. W ostatnich latach zawarto 
umowy licencyjne, którym przewodziły takie 
platformy, jak Facebook, TikTok i YouTube.

Konsumpcja subskrypcji wideo na żą-
danie (SVOD) również zwiększyła inkaso 
cyfrowe wielu organizacji, w czym pomo-
gły nowe podmioty wchodzące na rynek 
i zwiększona konkurencja. 

Rynek SVOD jest postrzegany jednak 
jako podatny na globalny kryzys kosztów 
utrzymania, bardziej niż  streamingowe 
przesyłanie muzyki. Większość konsu-
mentów już teraz posiada jeden pakiet 
usług streamingowego przesyłania mu-
zyki, ale w przeciwieństwie do tego po-
siada wiele subskrypcji SVOD. W bli-
skiej przyszłości konsumenci mogą za-
tem zmniejszyć liczbę pakietów SVOD, 
co może znacząco wpłynąć na wysokość 
tantiem na tym polu. 

Nowe i rozszerzone umowy licencyjne 
organizacji członkowskich CISAC, w połą-
czeniu z rozwojem streamingu i subskrypcji, 
przyczyniły się do wzrostu wpływów z tytułu 
opłat cyfrowych o 27,9%. Jednak pomimo 

przejścia na streaming, które przyspieszy-
ło w okresie pandemii COVID-19, opła-
ty za użytkowanie cyfrowe nadal stanowią 
jedynie 32,6% wszystkich pobranych opłat 
licencyjnych.

W Polsce niezbędny jest stan prawny 
pozwalający wymagać płatności tantiem 
z rynku internetowego.

Zarówno w 2020, jak i 2021 roku SFP-
-ZAPA, wspierając się raportami niezależ-
nych specjalistów, prowadziło zaawansowa-
ne prace nad strategią kontraktowania na 
coraz większym rynku wideo na żądanie 
(VOD). Równolegle do tych działań, SFP-
-ZAPA aktywnie uczestniczyło w procesie 
legislacyjnym dotyczącym implementacji 
dyrektywy DSM, postulując o przyznanie 
twórcom filmowym prawa do niezbywal-
nego wynagrodzenia za eksploatację ich 
utworów w internecie. 

Pełny raport CISAC dostępny jest na ofi-
cjalnej stronie organizacji.

Aleksandra Seremet
kierownik Działu  
Zagranicznego SFP-ZAPA

Koło Reżyserów SFP, we współpracy z Kołem Młodych SFP, 
zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Muzyka w filmie”,  

które odbędzie się 3 lutego (piątek)  
o godz. 12.00 w sali projekcyjnej  

w siedzibie SFP w Warszawie przy ul. Pańskiej 85. 
Tym razem swoją twórczość zaprezentują: kompozytorka, wokalistka i pianistka India Czajkowska, 

kompozytor i multiinstrumentalista Grzegorz Łapiński oraz zespół Niechęć. India Czajkowska tworzy 
muzykę filmową i teatralną oraz własne projekty autorskie i klipy muzyczne, jej muzyka była nagradzana 

na festiwalach filmowych. Grzegorz Łapiński jest wykładowcą Akademii Muzycznej im Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, ma w swoim dorobku muzykę do spektakli Teatru Telewizji, filmów 

krótkometrażowych, spektakli teatralnych, spektakli Teatru Polskiego Radia, seriali audio oraz instalacji 
muzycznych. Natomiast Niechęć to warszawski zespół jazzowy, który liryzm i filmową ilustracyjność 

zderza z chropowatym brzmieniem alternatywnego rocka. Grupa występowała m.in. na Open’er Festival, 
Copenhagen Jazz Festival oraz Glimps Festival i Colours of Ostrava. Muzyka zespołu została wykorzystana 

m.in. w serialu Jak zostałem superłotrem (reż. Krzysztof Ostrowski).
Cykl spotkań z ramienia zarządu Koła Reżyserów SFP koordynuje reżyserka i scenarzystka, autorka 

tekstów i muzyk, dr Maja [Maya] Baczyńska, związana na co dzień z redakcją „Presto. Muzyka Film Sztuka”.
Zapisy na spotkanie przyjmujemy do 16 stycznia pod adresem mailowym:  

mudo.musicdoc@gmail.com
Serdecznie zapraszamy!
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Skąd pomysł na SFPitch?
Maciej Wiktor: Jako filmowcy 
jesteśmy mocno zatomizowani. 
Niby się znamy, ale nie spoty-

kamy się zbyt często poza bankietami czy 
festiwalami. Gdy znalazłem się w zarzą-
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M.W.: Chcieliśmy stworzyć imprezę 
demokratyczną, bardziej dostępną, co 
nie znaczy, że nie dbamy o profesjonalny 
poziom projektów. 
K.C.: SFPitch jest osobnym wydarzeniem, 
poza kontekstem festiwalowym, bez ogrom-
nej otoczki medialnej. Dlatego łatwiej się 
skoncentrować na celu tego przedsięwzięcia. 
Jego cykliczność powoduje, że producenci 
mogą trzymać rękę na pulsie bieżących 
projektów scenarzystów. Spotykamy się na 
żywo dwa razy w roku. To również odpo-
wiedź na potrzebę bezpośrednich kontak-
tów międzyludzkich, które tak drastycznie 
były ograniczone przez pandemię.

Ile osób zgłosiło się w tym roku na 
SFPitch i ile ostatecznie zaprezento-
wało swój projekt?
M.W.: Ze względu na ograniczenia cza-
sowe mogliśmy zaprosić twórców z 20 
projektami. Na więcej nie mieliśmy czasu. 
W sumie zgłoszonych było ponad 90 pro-
jektów, na różnym etapie rozwoju – treat- 
menty, scenariusze, synopsisy. Wybiera-
jąc, staraliśmy się dać możliwość wystą-
pień zarówno filmowcom, jak i fil-
mowczyniom. Co ciekawe, spośród 
zgłoszonych obserwujących była prze-
waga kobiet, ale w zgłoszeniach projek-
tów – mieliśmy trochę więcej mężczyzn. 
Ta różnica nie była duża, co cieszy.

Jakie mieliście kryterium wyboru 
projektów na SFPitch?
K.C.: Mamy z Maciejem pewien nie-
wypowiedziany sposób myślenia o tym, 

Poznajmy się 
na SFPitchach

czym ma być pitching i czego od niego 
oczekiwać. Dzięki temu w wielu decy-
zjach byliśmy zgodni. Co nie znaczy, że 
nie rezygnowaliśmy z niektórych pro-
jektów z ciężkim sercem. Zależało nam 
na różnorodności i poziomie projektów. 
Tematyka proponowanych scenariuszy 
była różnorodna. Nie optowaliśmy za 
jakimś konkretnym stylem kina, gatun-
kiem czy wrażliwością.

Jak oceniacie tegoroczną edycję? Czy 
zauważyliście może jakiś ciekawy 
nowy trend dotyczący tego, co fil-
mowców i filmowczynie interesuje? 
M.W.: Z tych materiałów, które są zgła-
szane do SFPitchu, wyłania się ogromny 
potencjał polskiego kina reprezentowa-
nego przez mnogość gatunków, forma-
tów i perspektyw. Ten potencjalny obraz 
jest znacznie bogatszy od tego, co osta-
tecznie przebija się na ekrany. Wybiera-
jąc projekty do prezentacji, staraliśmy się 
pokazać przekrój tego, co zostało zgło-
szone: kino ambitne, gatunkowe, seriale, 
historie lokalne, projekty o potencjale 
międzynarodowym. To zdecydowa-
nie poszerza horyzonty myślenia o tym, 
czym jest i czym może być polskie kino. 
Może sami podcinamy sobie skrzydła?
K.C.: Pitching jest właśnie po to, aby 
dać odwagę twórcom do podejmowania 
tematów i form niekoniecznie zgodnych 
z oczekiwaniem rynkowym. Podczas 
poprzedniego pitchingu wywiązało się 
kilka interesujących dyskusji pomiędzy 
twórcami a producentami. To wskazuje 

na potrzebę dialogu i chęć kontaktu. 
Widać, że i jedni, i drudzy są otwarci, 
chętni do słuchania i rozmowy. 
M.W.: W tym roku zgłosili się zarówno 
początkujący, jak i doświadczeni fil-
mowcy. To również cieszy, i pokazuje, że 
nie tylko świeżo upieczeni absolwenci 
„filmówek” mają problemy ze znalezie-
niem producentów. To dla nas wielki krok 
naprzód. Pierwsza edycja w kwietniu była 
bardziej kameralna i nieformalna. Tym 
razem zasięg był znacznie większy. Pośród 
pitchujących były nawet osoby mieszka-
jące na stałe poza granicami kraju.

Jakie macie plany rozwoju SFPitchu?
M.W.: Zdecydowanie chcemy go konty-
nuować, na chwilę obecną myślę, że raz 
na pół roku – to będzie dobra częstotli-
wość. Wstępnie myślimy o wiośnie, jakoś 
maj-kwiecień. Jeśli ktoś ma scenariusz, 
to już zachęcam, aby go szlifować!
K.C.: Mamy kilka pomysłów na kolejne 
edycje, ale na tę chwilę niech pozostaną 
tajemnicą. Najważniejsze, aby wyda-
rzenie weszło na stałe do kalendarza 
twórców i producentów. Naszym celem 
jest integracja środowiska filmowego 
i powstanie płaszczyzny porozumienia 
między twórcami i producentami, aby 
każda ze stron czuła się bezpiecznie. 
M.W.: Co do naszych planów, myślimy 
o punktach przecięcia różnych dziedzin 
kreatywnych, których energia mogłaby 
wzbogacić naszą kinematografię. Na 
pewno chcemy dbać o jakość zgłoszonych 
projektów, jak i wystąpień, zapraszać pro-
ducentów, którzy rzeczywiście mogą wziąć 
projekt pod swoje skrzydła. Mamy w Pol-
sce bardzo duży potencjał kreatywny, ale 
żeby coś z nim zrobić, trzeba te naczynia 
połączyć i udrożnić. Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich jako najlepiej funkcjo-
nująca organizacja twórców, popierając 
oddolne inicjatywy, może wspomóc w roz-
woju całego środowiska. Najkrótsza droga 
do współpracy to spotkanie. Więc pozna-
wajmy się na pitchingach!
K.C.: Zapraszamy do śledzenia profilu 
SFPitch na Facebooku, tam publikujemy 
bieżące informacje o kolejnych edycjach, 
terminach i zasadach naboru.

Rozmawiał  
Łukasz Knap

* Informacje o projektach, które brały udział 
w drugiej edycji SFPitchu, są dostępne na stro-
nie www.sfp.org.pl.

dzie Koła Reżyserów SFP, przypomnia-
łem sobie o pitchingu Kreatywnej Europy, 
w którym brałem udział. Nie znalazłem 
wtedy producenta, ale poznałem ludzi, 
którzy pomogli mi z filmem – to było 
cenne, bo zdjęcia miały miejsce w Japonii. 

Pomyślałem, że warto rozwinąć podobną 
inicjatywę w Stowarzyszeniu. Projekt 
dostał duże wsparcie, cieszę się, że w tym 
roku odbyła się już druga edycja SFPit-
chu, którą koordynujemy z Kamilem. 

Jest dzisiaj wiele festiwali, imprez, na 
których można zaprezentować swoje 
projekty i szukać współpracowników. 
Czym na ich tle ma się wyróżniać 
SFPitch?
Kamil Chomiuk: Reprezentuję Koło Sce-
narzystów. Z naszej perspektywy nadal jest 
niedosyt tego typu spotkań. Na jednym 
ze zjazdów filmowców w Serocku rozma-
wiałem z obecną przewodniczącą Koła, 
Magdaleną Wleklik, o potrzebie wyda-
rzenia, które pomogłoby w profesjonali-
zacji branży, a jednocześnie odgrywałoby 
funkcję integracyjną. Właśnie ona rzuciła 
wtedy hasło, żeby zrobić pitching. Przeło-
żyło się to na dobrą energię i chęć działa-
nia. Reżyserzy i scenarzyści wreszcie mają 
wspólne wydarzenie branżowe dedyko-
wane głównie producentom filmowym.
M.W.: Pitchingi są rozrzucone po róż-
nych festiwalach. Wiele z nich ma cechy 
marketów, na których prezentuje się filmy 
w zaawansowanym stadium produkcyj-
nym. Nie jest łatwo się tam przebić. Dosta-
wałem wiele sygnałów, zwłaszcza od mło-
dych filmowców, że brakuje im miejsca, 
gdzie mogliby przedstawić swoje projekty. 
I gdzie mogliby przetrenować pitching. 
Wystąpienie przed publicznością jest stre-
sujące i trudne. Trzeba wiedzieć, co i jak 
mówić, przecież nawet najlepszy projekt 
można położyć złym pitch ingiem. Fil-
mowcy są nieufni, obawiają się, że ktoś 
ukradnie im pomysł na film, dlatego nie 
mówią, o czym dokładnie jest, jak ma się 
skończyć…

To lekcja z pierwszej edycji SFPitchu?
K.C.: Tak, wyciągnęliśmy wnioski 
z poprzedniej edycji. Uznaliśmy, że 
autorzy potrzebują wsparcia w przygo-
towaniu swoich prezentacji. Okazuje 
się, że reguły pitchingu nie są oczywi-
ste i powszechnie znane wśród twórców. 
Dlatego przeprowadziliśmy szkolenie 
dla zakwalifikowanych osób. Jest wiele 
do zrobienia, jeśli chcemy, żeby nasza 
branża była w pełni profesjonalna i trzy-
mała się standardów.

Czyli SFPitch ma wymiar także edu-
kacyjny?

Rozmowa z Kamilem Chomiukiem 
i Maciejem Wiktorem, koordynatorami 
projektu SFPitch – nowej inicjatywy 
Koła Scenarzystów oraz Koła Reżyserów 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich –  
którego druga edycja odbyła się 
w listopadzie

Kamil Chomiuk

Maciej WiktorFo
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WYDARZENIA

NIEZAPOMNIANY „KUBA”
PRZEGLĄD FILMÓW JANUSZA MORGENSTERNA

Przegląd rozpoczął się 
projekcją Jowity (1967). 
Przed seansem Graży-
na Torbicka rozmawiała 

z Danielem Olbrychskim. Aktor 
wspominał, że miał bardzo wie-
lu ojców-reżyserów, m.in. An-
drzeja Wajdę, Janusza Nasfetera, 
Jerzego Hoffmana, ale to Janusz 
Morgenstern był tym szczegól-
nym. „Gdybym miał być adop-
towany po śmierci mojego taty, 
to wybrałbym właśnie Morgen-
sterna” – mówił Olbrychski. Dla-

czego? „Bo uosabiał jako człowiek 
wszystkie najlepsze cechy, takie 
jak uczciwość, mądrość, talent 
czy delikatność. Nigdy nie mógł-
bym powiedzieć czegoś złego na 
jego temat”. Aktor w Jowicie zagrał 
sportowca Marka Arensa, który 
osiąga sukcesy sportowe, ale nie 
czerpie z nich satysfakcji. Żyje 
marzeniem o wielkiej miłości, 
łudząc się, że autentycznie prze-
żywana namiętność pozwoli mu 
odnaleźć siebie. Scenariusz Jowi-
ty napisał Tadeusz Konwicki na 

podstawie bestsellerowej powieści 
Stanisława Dygata „Disneyland”, 
wydanej w 1956 roku.

Drugiego dnia w kinie Kultura 
Tomasz Raczek rozmawiał z Janu-
szem Majewskim i Jackiem Brom-
skim przed projekcją filmu Do 
widzenia, do jutra... Janusz Ma-
jewski szanował Morgensterna 
za wrażliwość i prawdę filmową. 
Reżyser opowiadał też o teatrze 
studenckim Bim-Bom i przy-
wołał kilka anegdot ze spotkań 
z Morgensternem. Z kolei Jacek 

Bromski, prezes SFP, wspomniał 
o oryginalności jego kina, nawią-
zującego do francuskiej Nowej 
Fali, co świadczyło o kosmopo-
lityczności twórcy. Bromski po-
dziękował również za współpracę 
i opiekę artystyczną, jaką obdarzał 
go Janusz „Kuba” Morgenstern. 
Premiera Do widzenia, do jutra... 
miała miejsce w 1960 roku. Scena-
riusz filmu napisali aktorzy: Zbi-
gniew Cybulski i Bogumił Kobiela 
oraz pisarz Wilhelm Mach. Ob-
raz powstał w Studiu Filmowym 
„Kadr”, którym kierował Tadeusz 
Konwicki. To kameralny dramat 
psychologiczny, historia miło-
sna przywołująca równocześnie 
pamięć słynnego niegdyś teatru 
studenckiego Bim-Bom. 

W kolejny wieczór gośćmi 
Grażyny Torbickiej były: Jadwi-
ga Jankowska-Cieślak i prof. Ja-
nina Stępińska. Rozmowa toczy-

9

ła się wokół obrazu Trzeba zabić 
tę miłość (1972). Historia Janiny 
Stępińskiej, profesor nauk me-
dycznych, kardiolożki, stała się 
kanwą tego filmu Morgensterna, 
do którego scenariusz napisał Ja-
nusz Głowacki. W kinie Kultura 
Stępińska po raz pierwszy spotka-
ła się, prawie po 50 latach, z od-
twórczynią głównej roli – Jadwigą 
Jankowską-Cieślak. Rola Magdy 
w kameralnym dramacie o dwoj-
gu młodych ludziach wchodzą-
cych w bezwzględne dorosłe życie 
stała się wydarzeniem i przynio-
sła aktorce pierwsze ważne wy-
różnienie – Nagrodę im. Zbyszka 
Cybulskiego. Aktorka opowie-
działa o pracy nad rolą i Januszu 
„Kubie” Morgensternie: „Dzięki 

Kubie jako reżyserze moje życie 
zmieniło się w fantastyczny spo-
sób, wiele mu zawdzięczam, ale 
też bardzo go ceniłam i uwielbia-
łam jako człowieka”.

Ostatniego dnia przeglądu Ja-
nusz Gajos w rozmowie z Toma-
szem Raczkiem opowiedział o ku-
lisach powstania kultowego filmu 
Żółty szalik. „Gdy przeczytałem 
scenariusz, poczułem, że dosta-
łem skarb” – przyznał. Ten film 
to tragikomiczna opowieść wi-
gilijna na podstawie scenariusza 
Jerzego Pilcha. Tuż przed święta-
mi Bożego Narodzenia znudzony 
życiem dyrektor w średnim wieku 
po raz kolejny nadużywa alkoho-
lu. Tym samym, po raz kolejny, 

łamie obietnicę trzeźwości zło-
żoną swojej partnerce. Nie po-
mógł mu nawet żółty szalik, który 
miał być talizmanem przed po-
ciągiem do kieliszka. Żółty szalik 
jest gorzkim komediodramatem 
dotykającym tematu jednej z naj-
powszechniejszych polskich cho-
rób – alkoholizmu.

Podczas wszystkich spotkań 
w trakcie przeglądu obecna była 
na widowni żona Janusza Morgen-
sterna – Krystyna Cierniak-Mor-
genstern, a sala kina codziennie 
wypełniała się prawie po brzegi. 
Wydarzenie odbyło się w dniach 
15-18 listopada.

Marcin Radomski 
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W listopadzie SFP zorganizowało przegląd 
filmów Janusza „Kuby” Morgensterna z okazji 
100. rocznicy jego urodzin. Zrekonstruowane 
cyfrowo dzieła wybitnego reżysera widzowie 
mogli obejrzeć w warszawskim kinie Kultura.

Grażyna Torbicka 
i Daniel Olbrychski 

Jadwiga Jankowska-Cieślak 
i Janina Stępińska

Krystyna Cierniak-Morgenstern 
i Janusz Gajos

Jacek Bromski,  
Tomasz Raczek  

i Janusz Majewski

Fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
Ol

ku
śn

ik
/E

as
t N

ew
s/

SF
P

Fo
t. 

W
oj

ci
ec

h 
Ol

ku
śn

ik
/E

as
t N

ew
s/

SF
P 

(x
3)



Dobra kondycja i pogoda du-
cha pozwalają panu Zbignie-
wowi – warszawiakowi rodem 
z Łodzi – uczęszczać na pokazy 

i spotkania organizowane przez SFP oraz 
doradzać młodym operatorom.

W 1950 roku Zbigniew Karpowicz dostał 
się na Wydział Operatorski łódzkiej PWSF. 
Do egzaminu wstępnego przystąpił zachę-
cony pochwałą zdjęć swego autorstwa, którą 
usłyszał z ust artysty fotografika Ignacego 
Płażewskiego. Nerw operatora dokumen-
talisty objawił już w etiudzie absolutoryj-
nej Kazimierza Karabasza Jak co dzień… 
(1955) ukazującej problemy mieszkańców 
podwarszawskich miejscowości z poran-
nymi dojazdami do pracy w stolicy.

Studia ukończył w 1955 i – znużony 
znamiennym kiedyś dla uczelni filmowych 
przerostem teorii nad praktyką – zwią-
zał się z WFD (dziś: WFDiF) w Warsza-
wie, gdyż słyszał, że tam szybko zostaje 
się samodzielnym operatorem. Faktycz-
nie: został nim już po niecałym roku asy-
stowania, m.in. legendarnemu Karolowi 
Szczecińskiemu. Tak zdecydowała Helena 
Lemańska, szefowa Polskiej Kroniki Fil-
mowej. Jeden z felietonów Karpowicza 
w Kronice, Pocztę konną w Bieszczadach, 
nagrodziło Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich. 

OPERATOR 
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ZBIGNIEW KARPOWICZJUBILEUSZE

Po Zbigniewie Karpowiczu –  
autorze zdjęć do ponad  
120 dokumentów i z górą  
600 felietonów do Polskiej Kroniki 
Filmowej, laureacie Nagrody 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
(2015) – nie widać, że w tym roku, 
11 grudnia, obchodzi 90. urodziny.
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kowską czy Tadeuszem Makarczyńskim. 
Spośród 12 filmów, które sam wyreżyse-
rował, z sentymentem wspomina reportaż 
W Mongolii (1965) i Dziewczęta z Kon-
stancina (1966) – dokument o dwuna-
stolatkach chorych na reumatyzm. Na 
planie Kuligu (1968, TV) – popularnego 
filmu z udziałem wykonawców polskiej 
muzyki rozrywkowej – pracą operatora 
dzielił się z Wacławem Florkowskim. 
Natomiast w Egipcie, w trakcie realizacji 
reportaży Lucjana Jankowskiego Synowie 
Nilu (1968) i Spotkanie z Kairem (1968), 
co zapamiętał jako wielką przygodę – 
z Antonim Staśkiewiczem.

Zbigniew Karpowicz wykładał w Cairo 
Higher Institute of Cinema (1969-1972) 
oraz w PWSFTviT w Łodzi (1972-2008). 
W roku 1995 otrzymał z rąk prezydenta 
Lecha Wałęsy tytuł naukowy profesora 
sztuki filmowej. W 2005 został odzna-
czony Krzyżem Oficerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. W SFP, do którego należy 
od 1968, zasiadał w Zarządzie Głównym 
(2007-2011); obecnie jest członkiem Koła 
Seniora. „Nie mniej od moich 90. urodzin, 
cieszą mnie niedawne narodziny mego 
prawnuczka Stanisława” – mówi z rado-
ścią w głosie jubilat.

Andrzej Bukowiecki

Wkrótce Karpowicz zaczął robić zdję-
cia również do filmów dokumentalnych, 
począwszy od Szybowników świata (1958) 
Jerzego Kadena – reportażu z zawodów 
szybowcowych. Na potrzeby tego doku-
mentu zbudował urządzenie symulujące lot 
„uziemionego” szybowca. „Zostałem doku-
mentalistą, a nie fabularzystą, by unik-
nąć sprzecznej z moim temperamentem 
monotonii i wyczekiwania” – mówił jubi-
lat w roku 2015, z okazji przyznania mu 
Nagrody SFP honorującej całokształt twór-
czości. Wtedy powiedział też: „Sądzę, że 
byłem operatorem uniwersalnym, potrafi-
łem filmować ludzi, przyrodę, dzieła sztuki. 
Zdjęcia do filmów ikonograficznych kręci-
łem z pomocą przyrządu własnej konstruk-
cji, który skracał pracę z trzech miesięcy 
do trzech dni”. Dodał jeszcze: „Używałem 
głównie taśmy czarno-białej, nie lubiłem 
koloru”. Jednak w dorobku operatorskim 
ma też piękne zdjęcia barwne, np. w jakże 
warszawskim dokumencie Jerzego Dmow-
skiego Obok trasy, obok zamku (1974).

W ciągu 40 lat pracy w WFD Karpo-
wicz współpracował ze znanymi reżyser-
kami i reżyserami; najczęściej z Jerzym 
Dmowskim, Włodzimierzem Pomianow-
skim i Bogusławem Rybczyńskim, a także 
z Krystyną Gryczełowską, Danutą Halla-
din, Lucjanem Jankowskim, Marią Kwiat-

Zbigniew Karpowicz
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EnergaCAMERIMAGE

i kontynuacje wcześniejszych tytułów, które 
odniosły spektakularny sukces kasowy (Top 
Gun: Maverick). Ten ostatni przekonuje, że 
znaczne postępy w zakresie techniki zdję-
ciowej nie przekładają się wprost na nowe 
jakości artystyczne. Jest też miejsce dla kina 
kreacyjnego – wyróżnione przez jury FIPRE-
SCI, a także drugą nagrodą główną (Srebrna 
Żaba) meksykańskie BARDO, fałszywa kro-
nika garści prawd. 

Na profilu 30., jubileuszowego festiwalu 
(12-19 listopada) swoje piętno odcisnął post-
modernizm i jego teza o wyczerpaniu się kate-
gorii oryginalności tak, że możliwym jest już 
tylko podejmowanie znanych wątków i kon-
wencji oraz prowadzenie z nimi mniej lub bar-
dziej przewrotnej gry (np. ponowne sięgnięcie 
do scenariusza Piętna śmierci Akiry Kuro-
sawy, tyle że z akcją przeniesioną do Anglii).

Jednym z dominujących motywów fabu-
larnych była w tym roku tęsknota za dawnym 
kinem, również w odniesieniu do samego 
widowiska i miejsca do tego przeznaczonego. 
A zatem inaugurujące festiwal Imperium 
światła Sama Mendesa, ze zdjęciami Rogera 
Deakinsa. „Imperium” odnosi się do nazwy 
kina w nadmorskim mieście, a „światło” do 
podstawy techniki projekcji. Jest to nostal-
giczne spojrzenie na erę kina w przededniu 
jego zmierzchu, przynajmniej w dotychcza-
sowej formule, a więc obiektów wielkosa-
lowych. Rodzi się zatem skojarzenie z Giu-
seppe Tornatore, ale i z Rainerem Wernerem 
Fassbinderem ze Strach zżerać duszę, gdyż 
tłem akcji są czasy rządów Margaret Thatcher 
i konserwatywnych uprzedzeń dla relacji 
osób w różnym wieku i odmiennej rasy.

Nieistniejący już świat kina wraz z sys-
temem gwiazd przywołuje z kolei Blon-
dynka (reż. Andrew Dominik, zdj. Chayse 
Irvin), poświęcona postaci Marilyn Monroe 
w kontekście zaburzonych relacji rodzinnych 
i uprzedmiotowionego traktowania przez 
Hollywood, zmuszającego do powielania 
raz wypromowanego wzorca stereotypowej 
piękności kosztem autentycznych aspiracji 
i umiejętności aktorskich. Film łączy narra-
cję czarno-białą z barwną, choć do końca nie 
sposób ustalić, jaki klucz został tutaj zastoso-
wany. Scena zbliżenia oralnego z JFK, gdy ten 
odbywa jednocześnie telekonferencję w spra-
wie kryzysu kubańskiego, każe myśleć o zależ-
ności losów świata od satysfakcji seksualnej 
jednego człowieka, niczym w Tęczy grawitacji 
Thomasa Pynchona, gdzie balistyka rakiety 
współgra z orgazmem głównego bohatera.

Motyw powtarzalnego rytuału odwiedza-
nia kina w ustalony dzień tygodnia poja-
wia się w Living (reż. Oliver Hermanus, 

zdj. Jamie D. Ramsay), będącym swoistym 
remakiem wspomnianego filmu Kurosawy, 
w którym bezduszny urzędnik w obliczu 
zbliżającej się śmierci postanawia pozosta-
wić po sobie wdzięczną pamięć i uczynić 
coś pożytecznego dla mieszkańców pod-
legającej mu dzielnicy. Rzecz dzieje się po 
wojnie, co staje się pretekstem do styliza-
cji na kino z tamtych czasów, kiedy punkt 
ciężkości spoczywał na dialogach. A zatem 
rytm montażu wyznacza następstwo: uję-
cie-kontrujęcie, z czym łączą się zmiany 
ostrości planów w zależności od tego, która 
z postaci jest w danym momencie dominu-
jącą, a co za tym idzie – wypowiadającą się. 
Może to dotyczyć np. lustra w głębi, w któ-
rym odbija się zabierający głos. To także 
służące wzmocnieniu siły wyrazu barwne 
oświetlenie twarzy w zbliżeniach oraz eks-
presjonistyczne cienie w nocnych plenerach. 

Wydłużony cień biegnącej postaci, co rusz 
podrywającej się do lotu i kilkakrotnie powta-
rzającej jego próbę, filmowanej prawdopo-
dobnie z dronu, wypełnia sekwencję otwiera-
jącą wspomniane BARDO… (reż. Alejandro 
G. Iñárritu, zdj. Darius Khondji). Można ją 
uznać za wezwanie do podjęcia rozliczenia 
z własnym życiem, być może wobec bliskiego 
zgonu? Znów nasuwają się skojarzenia czy to 
z Tam, gdzie rosną poziomki Ingmara Berg-
mana, czy to z Cały ten zgiełk Boba Fosse’a. 
O tym, że cała akcja jest projekcją jaźni fil-
mowego podmiotu świadczyć może, iż często 
głosy pozostałych osób dobiegają początkowo 
zza kadru, w którym zrazu nie ma nikogo 
poza nim samym. W tym, że do pewnego 
stopnia mamy do czynienia z subiektywnymi 
wizjami – z czasem przywołującymi rzeczywi-
ste sytuacje – utwierdza w ramowych scenach 
przejazdu metrem fakt, że jedna z wydostają-
cych się z pojemnika rybek nosi imię Guido –  
przeżywającego kryzys bohatera Osiem i pół 
Federico Felliniego, a w dalszym ciągu pojawi 
się sekwencja z korowodem postaci na pustyni 
niczym w finale tamtego filmu.

Z kolei The Angel in the Wall (reż. Lorenzo 
Bianchini, zdj. Peter Zeitlinger) początkowo 
wydaje się być swego rodzaju Umberto D. 
Vittoria De Siki, zrealizowanym w realiach 
po upływie półwiecza od powstania pierwo-
wzoru. Zniedołężniały Pietro, po otrzymaniu 
wymówienia najmu, przygotowuje sobie kry-
jówkę, spoza której obserwuje nowych loka-
torów: matkę i córkę. A pod ich nieobecność 
rodzinę z okna naprzeciwko. Nieoczekiwana 
perypetia pod koniec, zgodnie z regułami 
dramaturgii analitycznej, odkrywa związki 
pomiędzy wątkami z pozoru niemającymi 
ze sobą nic wspólnego i odniesie je do trage-

dii sprzed lat, która przesądziła o losie boha-
tera. Klaustrofobicznemu charakterowi akcji 
odpowiada bogata strona wizualna, na którą 
składają się nietypowe ustawienia kamery, 
jej ręczne prowadzenie, podwójna ekspozy-
cja w scenie snu. Z kolei ścieżkę dźwiękową 
współtworzą wyolbrzymione odgłosy aku-
styczne oraz ilustracja muzyczna wykorzy-
stująca niestandardowe brzmienia. Padający 
wewnątrz mieszkania deszcz przypomina 
ulubiony motyw obrazowy z filmów Andrieja 
Tarkowskiego.

Zdewastowane, zalane wnętrza jakby ze 
Stalkera odnajdujemy natomiast w sekwen-
cji poszukiwań rosyjskiej wiolonczelistki 
przez tytułową Lydię Tár, fikcyjną dyrygentkę 
z filmu Todda Fielda (Tár) ze zdjęciami Flo-
riana Hoffmeistera, który otrzymał główną 
nagrodę – Złotą Żabę. 

Najmniej zapożyczeń odnaleźć można 
w Na zachodzie bez zmian w reżyserii 
Edwarda Bergera, mimo że to już trzecia 
ekranizacja głośnej powieści Remarque’a pod 
tym samym tytułem. Mogłoby się wyda-
wać, że po czarno-białych i dzięki temu 
porażających Ścieżkach chwały Stanleya 
Kubricka, kolor odbierze grozę tonącym 
w błocie okopom pierwszej wojny świato-
wej, ale zdjęcia Jamesa Frienda w pełni się 
bronią. A ironia, że największe żniwo śmierć 
zbiera w przededniu rozejmu, przywołuje mi 
w pamięci – dotyczącego ostatnich wojen 
bałkańskich – Wroga Dejana Zečevića.

Niczym twórcy francuskiej Nowej Fali, 
uczący się rzemiosła filmowego na sean-
sach w paryskiej Filmotece, tak współcześni 
widzowie oglądający bieżący repertuar nie 
mogą uciec od tego, co mieli okazję wcze-
śniej zobaczyć.

Na zakończenie trzeba jeszcze wspomnieć 
o nagrodzie Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich dla najlepszego studenta, którą 
otrzymał laureat Złotej Kijanki (nagroda 
studencka im. Laszlo Kovacsa) w Konkursie 
Etiud Studenckich Szkół Filmowych i Arty-
stycznych, czyli operator Enrico Silva za film 
Magdalena (reż. Michael Lazovsky) z Ame-
rican Film Institute Conservatory (AFI). 
W Konkursach: Debiutów Operatorskich 
i Debiutów Reżyserskich, organizowanych 
pod patronatem SFP, nagrody powędrowały 
odpowiednio do: autorki zdjęć Caroline 
Guimbal za Love According to Dalva i reży-
serki tego filmu – Emmanuelle Nicot. Kon-
kurs Polski natomiast zwyciężyła Kobieta 
na dachu Anny Jadowskiej ze zdjęciami Ity 
Zbroniec-Zajt.

Lesław Czapliński

FESTIWALE W POLSCE

POD ZNAKIEM 
POSTMODERNIZMU

W tym roku retrospektywą uho-
norowany został Stephen H. 
Burum, twórca zdjęć głów-
nie do filmów Briana De 

Palmy, w tym Nietykalnych. Tłumaczy to 
także pewien eklektyzm zestawów konkur-
sowych, w których sąsiadowały ze sobą filmy 
autorskie (Zanussi, Skolimowski) i kino gatun-
kowe (opowieści katastroficzne, biografie), 
adaptacje arcydzieł literatury (Remarque) 

Toruński EnergaCAMERIMAGE 
pozostaje wyjątkowym na mapie festiwali 
filmowych. Poświęcony osiągnięciom 
w zakresie sztuki i techniki zdjęciowej, 
stawia w świetle jupiterów operatorów.

Janusz Gauer oraz laureat 
Złotej Kijanki i Nagrody SFP – 

Enrico Silva
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wyższy poziom filmów, większa warszta-
towa świadomość i pokusa, by za sprawą 
kina zmieniać świat na lepsze.

Na uwagę widzów zasługiwało wiele pro-
pozycji, m.in. Próba sił Amila Shivji (film 
otwarcia); brazylijski kandydat do Oscara 
2023 Mars Jeden w reżyserii Gabriela Mar-
tinsa; nagrodzony na wielu festiwalach soma-
lijski obraz Żona Grabarza Khadara Ayde-
rusa Ahmeda, czy wreszcie zwycięzca MFF 
w Karlowych Warach z 2021 roku Dopóki 
mogę iść – serbski dramat Stefana Arsenije-
vića o uchodźcach z Ghany żyjących w Bel-
gradzie. Iskrą festiwalu były filmy muzyczne, 
m.in. dokument o Nigerii Zaułek starszyzny/
Elder’s Corner Siji Awoyinki; dokument bio-
graficzny Cesária Évora autorstwa Any Sofii 
Fonseci o sławnej w latach 90. pieśniarce 
pochodzącej z Wysp Zielonego Przylądka, 
czy koprodukcja dokumentalna z Peru 
i Konga Królowie rumby/The Rumba Kings 
Alana Braina. Na mnie wrażenie zrobił film 
dokumentalny Sankara, czyli portret pre-
zydenta Burkiny Faso, Thomasa Sankary, 
widziany oczami młodego rapera Yohana 
Malki, który zresztą przyjechał do Polski 
i spotkał się z widzami. Jego opowieść ubo-
gaciła i uzupełniła sylwetkę tytułowego boha-
tera, który ma dziś w Afryce rzesze fanów 
i zwolenników – odsłoniła człowieka, który 
wyznawał nowatorską i odważną, zwłaszcza 
jak na lata 80., ideologię: krzewił równo-
uprawnienie, feminizm, dostęp do eduka-
cji i służby zdrowia. Mimo że upłynęło 35 
lat od śmierci Sankary, może on być wciąż 
wzorem dla wielu współczesnych polityków.

Podczas 17. AfryKamery jury i widzo-
wie obejrzeli 33 filmy i wyłonili spośród 
nich najlepszą fabułę, dokument oraz 
krótki metraż. Jury oceniające krótkie 
metraże (pod przewodnictwem Wiktora 
Bagińskiego), jak i publiczność, wybrało 
film Nieskazitelna/Flawless Anaïs Lonkeu. 
Plebiscyt publiczności wygrała animacja 
Nayola José Miguela Ribeiro, zaś w ple-
biscycie publiczności w kategorii filmu 
dokumentalnego zwyciężył tytuł: Zasady 
Rumby, Nowe Genealogie/Rumba Rules, 
New Genealogies, w zespołowej reżyserii: 
Davida Nadeau-Bernatcheza, Sammy’ego 
Baloji, Kiripi Katembo-Siku.

Finał warszawskiego festiwalu nie ozna-
czał końca wydarzenia – od 22 do 31 paź-
dziernika większość filmów dostępna 
była na platformie vod.warszawa.pl, 
a w dniach 18-21 listopada odbyła się 
wrocławska replika 17. AfryKamery.

Anna Serdiukow

AFRYKAMERA NURT

Tegoroczna, 17. już odsłona festi-
walu AfryKamera przyniosła 
solidną dawkę nie tylko bardzo 
dobrego, uniwersalnego kina, 

ale też wiedzy o świecie i ludziach, czę-
sto dumnych, silnych, nieprzeciętnych, 
choć marginalizowanych lub wykluczo-
nych. Hasło przewodnie brzmiało: afrofu-
turyzm i ten trop definiował zarówno ramy 
programowe, jak i identyfikację wizualną 
festiwalu. Począwszy od obecnego na pla-
kacie motywu graficznego autorstwa Hono-
raty Karapudy, po bogaty i rzetelny katalog 
filmów: pytanie o przyszłość Afryki, ale 
i całego świata, wybrzmiewało w różnych 
formach i wariantach – w filmach doku-
mentalnych, fabularnych, podczas spotkań, 
koncertów i warsztatów. „Afrofuturyzm, 
to najprościej mówiąc twórczość czarnych 

Każdemu wolno kochać / To otuchą 
nas napawa / Miłość jest łaskawa 
/ I warto dla niej żyć” – te słowa 
popłynęły z ekranu z dwóch kon-

kursowych filmów: Pan Kleks. Wojna i miłość 
Władysława Jurkowa oraz Emanuel Schlechter: 
Szlagworty niezapomniane Jerzego Oleszkowi-
cza. Potrzeba miłości, delikatności, czułości, 
empatii zawarta była we wszystkich filmach 
dostrzeżonych przez jury pracujące pod kie-
runkiem Marii Malatyńskiej. Przedwojenny 
evergreen nie tylko był komentarzem do wer-
dyktu, ale też do otaczającej nas, coraz bar-
dziej opresyjnej, rzeczywistości.

W konkursie 28. Festiwalu Form Doku-
mentalnych NURT w Kielcach znalazło 
się 36 produkcji rejestrujących otaczający 
nas świat, zwłaszcza jego ciemne strony, 
a więc wojnę, pandemię, kryzys uchodź-
czy, biedę, korupcję, przekręty, nadużycia 
władzy i Kościoła, coraz bardziej pano-
szące się chamstwo, niekompetencję i nie-
nawiść. Jury, doceniając dokumentalne 
monitorowanie tej niezbyt radosnej rze-
czywistości, zdecydowało się jednak nagro-
dzić tytuły, w których tli się jakaś iskierka 
nadziei. Takim filmem okazał się uhonoro-
wany Grand Prix, a także Nagrodą Publicz-
ności – Lombard Łukasza Kowalskiego, 
słodko-gorzka opowieść o pani Joli i panu 
Wieśku, dwójce ekscentrycznych biznes-
menów z Bytomia, prowadzących najwięk-
szy lombard w Europie, który choć przy-
nosi straty, staje się ważnym centrum życia 
lokalnej społeczności. „Czułość i empatia, 
śmiech i powaga tworzą pełnię emocji, 
która pomimo smutnych i biednych realiów 
obdarowuje nas ciepłem i życiowym opty-
mizmem” – tak brzmi komentarz jury. 

Nagroda Dyrektora Kieleckiego Centrum 
Kultury (Augustyny Nowackiej) trafiła do 
„bajki dokumentalnej” – tak reżyser Włady-
sław Jurków nazwał swój film – Pan Kleks. 
Wojna i miłość za niekonwencjonalny por-

15

AFROFUTURYZM

KAŻDEMU WOLNO KOCHAĆ
FESTIWALE W POLSCE

AfryKamera to jedno z najpiękniejszych 
i najbardziej wzniosłych wydarzeń 
filmowych w Polsce o przesłaniu głęboko 
humanitarnym. Dużo więcej niż kino – 
sprawa, która powinna nas wszystkich 
łączyć i jednoczyć.

artystek i artystów, opowiadających o swej 
przyszłości na swoich zasadach” – podkre-
ślali organizatorzy. 

AfrykKamera odbyła się w dniach 30 
września – 9 października, nietypowo całe 
wydarzenie zostało zainicjowane 22 wrze-
śnia imprezą Before AfryKamera. Tego 
dnia pokazano bezpłatnie m.in. afrofu-
turystyczny film z 1974 roku Space is the 
Place/Kosmos jest sztos Johna Coneya. 
Idealny początek edycji, która z jednej 
strony obfitowała w hitowe produkcje, 
z drugiej ukazywała bogactwo i różno-
rodność frankofońskiej kinematografii 
dokumentalnej. Twórcy z afrykańskim 
rodowodem czerpią z tradycji przodków 
na różne sposoby – artyzm miesza się tutaj 
często z publicystyką oraz społecznym 
zaangażowaniem. Jedno jest spójne: coraz 
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Nieskazitelna/Flawless,  
reż. Anaïs  Lonkeu

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

tret Jana Brzechwy jako pisarza i człowieka. 
W tej niezwykle efektownie opowiedzianej 
historii, w której przeplatają się elementy 
dokumentalne z kreacyjnymi, przeżywanie 
afektu miłosnego odsuwa na plan dalszy 
wojnę, podobnie jak baśń i fantazja bronią 
przed koszmarem zdarzeń tamtego czasu. 
Podobną wrażliwość, a zarazem solidność 
realizacji można dostrzec w dwóch wyróż-
nionych filmach: w Emanuelu Schlechte-
rze: Szlagwortach niezapomnianych Jerzy 
Oleszkowicz przedstawia świat przedwo-
jennej piosenki, kabaretu i filmu na przy-
kładzie barwnego i bogatego dorobku tro-
chę już zapomnianego tytułowego artysty, 
zaś Paleta. Koncert na latającego skrzypka 
Jarosława Migonia to pełen radości, ale 
i wzruszenia portret wspaniałego skrzypka 
(Zbigniew Paleta) z Piwnicy Pod Baranami, 
rozpostarty między Krakowem a Meksy-
kiem. Trzecie wyróżnienie trafiło do przej-
mującego, również pełnego miłości i empa-
tii, reportażu Katarzyny Górniak i Magdy 
Łucyan Taka twoja uroda. „Rzetelna infor-
macja o groźnej, a nieistniejącej w świado-

mości społecznej chorobie, która dotyka 
ogromną liczbę kobiet. Filmowy alarm 
obnażający ból i cierpienie” – tak uzasadniło 
swój werdykt konkursowe jury. Jest jeszcze 
jedna ważna nagroda, przyznawana przez 
Krzysztofa Miklaszewskiego, dyrektora arty-
stycznego kieleckiego festiwalu. Otrzymał 
ją Rafael Lewandowski za Herberta. Barba-
rzyńcę w ogrodzie, wszechstronny portret 
duchowy artysty, jednego z najwybitniej-
szych poetów europejskich XX wieku. To 
cenne dopełnienie jurorskiego werdyktu.

Kielecki NURT to autorski festiwal 
Miklaszewskiego, on go wymyślił i on go 
programowo prowadzi od 38 lat, dbając 
o jego wysoki poziom i artystyczną nie-
zależność. Tegoroczną edycję uświetniła 
promocja jego książki „Światowy żywot 
»Umarłej klasy«”, bo Miklaszewski przez 
wiele lat był aktorem Teatru Cricot 2 Tade-
usza Kantora, a także kronikarzem – lite-
rackim i filmowym – twórczych dokonań 
tego genialnego artysty. 

Jerzy Armata

Ten evergreen Zygmunta Karasińskiego i Szymona Kataszka 
(muzyka) oraz Emanuela Schlechtera (tekst), z przedwojennego 
filmu Mieczysława Krawicza i Janusza Warneckiego pod tym 
samym tytułem, stał się swoistym komentarzem do werdyktu 
jury tegorocznego NURT-u.
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Łukasz Kowalski  
i Marcin Chłodnicki –  
Zastępca  
Prezydenta Kielc 
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Sztuka 
zaufania

Z Allanem Starskim  
rozmawia Darek Kuźma

W ostatnich latach uznany na arenie 
międzynarodowej polski scenograf  

Allan Starski zwolnił nieco tempo pracy,  
nie oznacza to jednak, iż laureat Oscara  

za Listę Schindlera przeszedł na 
zawodową emeryturę. W przeddzień 80. 

urodzin (które przypadają 1 stycznia 2023)  
spotyka się chętnie z młodymi twórcami 

i widzami, ogląda dobre filmy,  
szuka inspiracji w otaczającej rzeczywistości 

i czeka na scenariusz, który sprawi,  
że znów poczuje twórczy ferwor  

oraz chęć wejścia na plan.
Allan Starski podczas dokumentacji  
do filmu Ukryta gra, reż. Łukasz Kośmicki
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Z aczął pan przygodę z kinem w 1969 roku, tuż 
po ukończeniu studiów na stołecznej Akademii 
Sztuk Pięknych. Wraz z upływem lat zmieniało 
się w panu postrzeganie scenografii?

Muszę z pewną dumą odpowiedzieć, że nie. Zmieniały się 
trendy, materiały, metody aranżacji, nawet nazewnictwo – bo 
z czasem zmieniał się zakres obowiązków tego zawodu – ale 
scenografia pozostała dla mnie zawsze tym samym. Z jed-
nej strony tworzeniem ekranowych światów, a z drugiej tłem 
dla pracy aktorów, za którymi podąża kamera, ale tłem szale-
nie ważnym, ponieważ uwiarygadniającym nie tylko tworzone 
przez aktorów postaci, ale również wszystko to, co widz widzi 
na ekranie. Scenografia filmowa – oczywiście także telewizyjna 
i teatralna, ale one rządzą się mimo wszystko trochę innymi 
prawami – ma dosyć proste zadanie: przekonać widza, że to, co 
ogląda, to prawda. Bez względu na to, czy jest to prawda odtwa-
rzana przez reżysera i ekipę – by przywołać dawne, lecz stupro-
centowo prawdziwe czasy – czy też jest to prawda wymyślona 
i zinterpretowana na potrzeby np. opowieści z gatunku science 
fiction. 

Czyli scenografia jest też emocją.
Jest zdecydowanie emocją, bez emocji nie ma kina, a scenogra-
fia to integralna część filmowej kreacji. To nie tylko matematyka 
i budżetowy pragmatyzm. Widz idzie do kina, żeby obejrzeć 
jakąś historię i w nią bezwarunkowo uwierzyć, nie ma prawa 
dostrzec warsztatu, musi przenieść się do świata, który został 
stworzony dla niego na ekranie. Ja oczywiście z racji doświad-
czenia i posiadanej wiedzy widzę więcej niż „zwyczajni” widzo-
wie, ale myślę, że oceniam filmy w podobny do nich sposób: 
jeśli nie myślę w trakcie seansu nad scenografią, uznaję ją za 
dobrą, lecz w momencie, kiedy zaczynam zastanawiać się nad 
warsztatem, wiem, że jest zła.

Co takiego jest w stanie wybić pana z „filmowego transu”? 
Fabularne anachronizmy?
W tym wypadku daleki jestem od emocji przeciętnego widza, 
którego może irytować lub bawić, że na szóstym planie Krzy-
żaków statysta miał zegarek na nadgarstku. Oczywiście, że 
tego typu rzeczy nie powinny się zdarzać, jednak nie świadczy 
to o poziomie filmu. Ja widzę np. złą patynę ścian, mebli czy 
rekwizytów. I nie potrafię potem uwierzyć w świat, w którym 
rzeczy są zbyt agresywnie lub prymitywnie spatynowane, bo 
widzę warsztat, a nie magię kina. Każda dekoracja musi mieć 
własną historię, koloryt ścian, zużycie mebli, pewnego ducha 
czasu. Każdą trzeba budować, myśląc o przesłaniu, jakie ma 
nieść.

Wybitny scenograf Rick Carter użył kiedyś na festiwalu 
EnergaCAMERIMAGE pojęcia blank canvas, czyli – 
w wolnym tłumaczeniu – do każdego filmu powinno się 
podchodzić tak, jak malarz stojący przed „czystym płót-
nem”, na którym nie ma nic poza polem do wyobraźni.
I wizją reżysera, bo nie wolno zapominać, że scenografia nie 
istnieje w próżni i powinna służyć opowiadanej przez ekipę 
i obsadę historii. Na czele tej grupy jest reżyser, który odpo-
wiada za całość opowieści i któremu ja zawsze jako scenograf 
służę. Natomiast zgadzam się oczywiście z koncepcją „czy-
stego płótna”. Ludziom, którzy uczęszczają na moje wykłady 

mistrzowskie oraz warsztaty, powtarzam, że przy każdym pro-
jekcie uczyłem się od zera scenografii, którą miałem wykonać. 
I podkreślam, że każdy film powinien być nową przygodą, ina-
czej to nie ma sensu.

Zakładam, że trudno jednak w pełni uciec od swoich indy-
widualnych obsesji i oczekiwań?
Oczywiście. Od własnych obsesji, estetyki, pomysłów, od 
bagażu doświadczeń. Ja podchodzę do każdego filmu z pokorą. 
Nie wmawiam nikomu, że jeśli zrobiłem naście filmów na 
podobny temat czy w podobnej epoce, to teraz pójdzie łatwo. 
Nigdy nie idzie łatwo. Plac Waszyngtona i Oliver Twist rozgry-
wają się w XIX wieku, jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi 
w Londynie, być może mają nawet parę elementów wspólnych, 
ale czy to znaczy, że można do nich podejść tak samo? Nie 
wspominając już o różnych osobowościach reżyserów. Praca 
scenografa polega na tym, by poznać estetykę okresu i histo-
ryczne didaskalia, ale też zrozumieć emocje reżysera. To dla 
mnie ważna informacja – kim jest reżyser? Na świecie jest tak, 
że gdy agent przesyła scenariusz, informuje też o dostępnym 
budżecie na scenografię i podaje nazwisko reżysera. A ja, mając 
świadomość, że będę musiał spędzić z tym artystą kilka mie-
sięcy, zwłaszcza przy dużym filmie, muszę poznać jego wrażli-
wość estetyczną i emocje. Oglądam poprzednie filmy, czytam. 
Zdarzyło się, że odmówiłem interesujących projektów, bo nie 
mogłem zrozumieć artystycznego profilu reżysera.

WYWIAD NUMERU
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Lista Schindlera,  
reż. Steven Spielberg

Projekt scenografii  
do filmu Oliver Twist,  
reż. Roman Polański

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 A
lla

na
 S

ta
rs

ki
eg

o 
(x

2)



20 21

WYWIAD NUMERU

MAGAZYN FILMOWY  nr 136-137/grudzień 2022 – styczeń 2023 MAGAZYN FILMOWY  nr 136-137/grudzień 2022 – styczeń 2023

 ALLAN STARSKIWYWIAD NUMERU

Współpracował pan wiele razy z Andrzejem Wajdą, 
Romanem Polańskim czy Agnieszką Holland, jednak 
swój na chwilę obecną ostatni film, Ukrytą grę, zrobił pan 
z debiutantem, Łukaszem Kośmickim.
Tu mnie pan ma i będę musiał trochę zaprzeczyć temu, co wła-
śnie powiedziałem o reżyserach. (śmiech) Bardzo spodobały mi 
się rozmowy z Łukaszem, jego podejście, wizja, lecz to nie tylko 
on przekonał mnie do Ukrytej gry. Obserwuję głównie reżyserów, 
ale miałem też w karierze paru producentów, z którymi szczegól-
nie chciałem współpracować. Jednym z nich był Piotr Woźniak-
-Starak. Oglądałem jego poprzednie filmy, realizowane przez 
innych reżyserów, czułem emocje bijące z ekranu, czułem je też 
w naszych rozmowach. Innym producentem, z którym szalenie 
chciałem pracować, był legendarny Dino De Laurentiis. Ofertę 
zrealizowania Hannibala. Po drugiej stronie maski dostałem od 
niego, nie od reżysera. Ciekawił mnie Peter Webber i jego wizja, 
bo podobała mi się Dziewczyna z perłą, ale zgodziłem się dla 
Dino De Laurentiisa. Wszyscy mnie uprzedzali, że to trudny pro-
ducent, ale ja tę współpracę wspominam znakomicie.

Hannibal. Po drugiej stornie maski był ciekawą decyzją, bo 
co by nie mówić, nie miał pan na koncie wielu podobnych 
filmów, i jest pan kojarzony z zupełnie innym rodzajem 
kina.
Nigdy rzeczywiście nie byłem pasjonatem horrorów ani thrillerów 
psychologicznych, ale filmy o Hannibalu Lecterze zawsze mnie cie-
kawiły. Jedną z żelaznych zasad, których trzymam się od początku 
kariery, jest chęć pracowania z artystami, którzy nie boją się pró-
bować nowych rzeczy. Spielberg też nie zrobił wcześniej filmu 
o ciężarze Listy Schindlera. Przygotowując się do naszego pierw-
szego spotkania, uznałem, że stylistycznie najbliższe było Imperium 
Słońca – bo skala, sceny zbiorowe, myślenie o wojnie – jednak 
gdy doszło do spotkania, rozmawialiśmy o… Szczękach. (śmiech) 
Dostałem propozycję zrobienia Listy Schindlera dzięki współpracy 
z Andrzejem Wajdą, ale decydujące były trzy dni w Krakowie, gdy 
pokazywałem Stevenowi potencjalne obiekty zdjęciowe i rozma-
wialiśmy o filmach, które nam się podobają. Do Hannibala i Ukry-
tej gry trafiłem inaczej, lecz gdybym uznał w rozmowach z Peterem 
czy Łukaszem, że coś jest nie tak, to bym zrezygnował. Szalenie 
ważne jest, by poznać się, znaleźć wspólny język oraz zrozumieć się 
artystycznie – i to sprawdza się w każdym filmie, który zrobiłem, 
i być może jeszcze zrobię.

Dwie strony tej samej monety, prawda? Spielberg, już 
wówczas „weteran”, robił film bardzo osobisty, zatem 
potrzebował zawodowego i emocjonalnego wsparcia 
zaufanych ludzi, zaś Kośmicki, debiutant, potrzebował 
„weterana”, któremu będzie mógł zaufać z realizacją jego 
ambitnej wizji.
Trafnie pan to ujął. Zaufanie jest kluczowe. Steven potrzebo-
wał ludzi, którym mógłby zaufać. Obejrzał oczywiście moje 
poprzednie filmy i wiedział, że ze scenograficznego punktu 
widzenia dam mu to, czego potrzebuje, lecz gdyby po naszych 
rozmowach nie potrafił mi zaufać, nigdy by mnie nie zatrud-
nił. Na planie czuł się ze mną bezpiecznie, szczególnie w poru-
szaniu się po historycznym Krakowie. Miał wizję, którą kon-
sekwentnie realizował, natomiast w większości historycznych 
didaskaliów i decyzji zdawał się na mnie i moje doświadcze-
nie. Z tym większą dumą wspominam oscarową galę, zwłaszcza 

u mnie z etosu pracy: ja zawsze projektuję i buduję wszystko 
tak, by można było bez wstydu to zarejestrować, a potem jedy-
nie dodać detale elektronicznie. Rzeczywiście filmy, które robi-
łem, i które chciałbym robić, są z założenia realistyczne i nie grają 
w nich aktorzy wygenerowani na ekranie komputera. I uwa-
żam, że cyfra to nadal tylko jedno z dostępnych narzędzi. Kie-
dyś były szklane matte paintings, później wchodziły blue i green 
screeny, teraz m.in. w Babelsbergu mają fantastyczny ekran LED-
-owy, który naprawdę wiele rzeczy ułatwia. Ale to narzędzia. 
Dopóki żywy aktor wchodzi w fizyczną scenografię, ja się cieszę 
z atmosfery, którą go otaczam. W Oliverze Twiście Roman Polań-
ski poprosił o prawdziwe lampy gazowe. Dostosowanie ich do 
realiów planu nie było łatwe, ale rezultat świetny – i nie wierzę, że 
nawet najlepsza technologia da taki efekt na ekranie. Bo nie cho-
dziło tylko o wiarygodność scenograficzną, ale i o to, by lampy 
gazowe sprawiły, że aktorzy poczują się we właściwym miejscu. 
W tym samym filmie, w scenach w pubie, wylałem na trociny na 
podłodze piwo, żeby podbić atmosferę tego miejsca. Wiarygod-
ność ponad wszystko.

Także w takich filmach jak Eurotrip? Jest pan kojarzony 
z kinem historycznym, kostiumowym, z odtwarzaniem 
rzeczywistości, a tu szalona amerykańska komedia mło-
dzieżowa. 

Bardzo żałuję, że mało kto mnie dziś pyta o ten film, a to była 
wyjątkowo ciekawa przygoda, która swego czasu otwierała 
wraz z Listą Schindlera i Pianistą mój profil w Internet Movie 
Database. (śmiech) Przyznaję, że tematycznie Eurotrip zupeł-
nie nie pasował do tego, co robię, i namówiła mnie do tego 
projektu moja ekipa. Ale podszedłem do niego na serio. Cały 
film zrobiliśmy w czeskiej Pradze, a historia dzieje się w wielu 
stolicach Europy. Tam też zbudowałem elewację i wnętrza 
Watykanu. To była trudna, ale satysfakcjonująca praca, a efekt 
wyszedł nad wyraz przekonujący. Pamiętam, że gdy po latach 
spotkałem trójkę reżyserów w nowojorskim Greenwich Vil-
lage, przedstawili mnie swojej ekipie jako tego, który zbuduje 
im w tydzień Bazylikę Świętego Piotra! (śmiech)

w kontekście tego, z jakimi filmami mierzyła się scenografia do 
Listy Schindlera: Wiek niewinności, Orlando, Okruchy dnia…

I chyba także tego, że Lista Schindlera została nakręcona 
w czerni i bieli, co musiało pana mimo wszystko porząd-
nie ograniczać?
Nie aż tak, jak mogłoby się wydawać. Musiałem po prostu zmienić 
trochę myślenie i używać innych narzędzi. Na przykład poprosi-
łem Janusza Kamińskiego, aby zrobił mi testy kamerowe tablicy 
Kodaka, za pomocą której ustalało się w czasach pracy na taśmie 
filmowej kolory pod kątem późniejszego procesu obróbki chemicz-
nej. Zrobił jeden test tablicy w kolorze, a jeden w czerni i bieli. Na 
podstawie tego ustaliłem nasycenie czerwieni oraz czerni w sce-
nografii, kostiumach i rekwizytach, bo to najistotniejsze kolory dla 
nazistowskiej symboliki. Aby nie zlewały się w jedno, czerwień zro-
biłem jaśniejszą, czerń głębszą, a biel złamałem odcieniami szaro-
ści, bo nie ma koloru bardziej znienawidzonego przez operatorów 
od czystej bieli. Scenografia to nie tylko dekoracje, kolor i faktury, 
choć faktury są szalenie istotne, ale także właśnie światło, które nie-
zmiennie mnie fascynuje i inspiruje w mojej pracy. Jak za sprawą 
oświetlenia kolory reagują na światło, jakiej ulegają metamorfozie. 
W jakimś sensie moje doświadczenie w filmie czarno-białym prze-
mówiło do Stevena, bo po raz pierwszy pomyślał o mnie, gdy obej-
rzał Korczaka. Swoją drogą, do realizacji tego filmu, Andrzej Wajda 
zaprosił operatora Robby’ego Müllera, bo zachwy-
ciły go czarno-białe zdjęcia do Poza prawem Jima 
Jarmuscha. Ponownie kwestia podejścia i zaufania.

Można chyba śmiało stwierdzić, że pan nigdy 
nie bał się scenograficznej bieli. Przykładem 
znowuż strasznie niedoceniona w Polsce 
Ukryta gra i sceny w łazience Pałacu Kultury.
Aktorzy wolą ciemne kolory w tle, ale w Ukrytej 
grze uparłem się, żeby łazienka Pałacu Kultury – 
którą zbudowaliśmy w studiu, podobnie jak wiele 
innych dekoracji – miała białe kafle, bo tak ją sam 
zapamiętałem. To oczywiście biel złamana, ale na 
tyle niezauważalnie, że widz odbiera ją jako czystą. 
Zgadzam się, że to film niedoceniony, bo można 
śmiało pokazywać go na świecie. Włożyłem też 
w niego dużo pracy, sprowadziłem od kolekcjo-
nera z Niemiec meble z lat 60., które widać w sce-
nach w ambasadzie USA. Stworzyłem również 
oryginalny pokój przesłuchań zgodny z koncep-
cją reżysera. Jako ciekawostkę wspomnę sytuację 
z Camerimage, gdy słynny operator Ed Lachman 
zapytał Pawła Edelmana, jakiego światła użyliśmy do zrobie-
nia scen nowojorskich – a te sceny nakręciliśmy na warszawskiej 
Pradze. (śmiech) To kolejna zasada, której hołduję od początku 
kariery – robić film tak, by nikt nie musiał się go wstydzić, a widz 
nie czuł się oszukany. I nigdy nie tłumaczyć się, że nie wyszło, bo 
np. w Polsce lat 70. nie można było w zimie dostać farby emulsyj-
nej, bo zamarzała. To zawsze kwestia dobrego planowania, uporu 
i doboru narzędzi.

Również tych cyfrowych? 
Nie miałem nigdy żadnych problemów z technologią cyfrową, 
choć muszę szczerze przyznać, że czasami przeraża mnie 
łatwość manipulacji scenografią w postprodukcji. Wynika to 

Na początku kariery 
postawiłem sobie cel, 
by dawać reżyserom 
więcej, niż się 
spodziewają

Fatih Akin i Allan Starski  
w Hawanie podczas realizacji 

filmu Rana, reż. Fatih Akin
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Allan Starski i Andrzej Wajda
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 ALLAN STARSKIWYWIAD NUMERU

Dlaczego zrobił pan tak mało komedii? Świadomy wybór 
wynikający z chęci realizowania dużych projektów histo-
rycznych, czy po prostu przypadek?
Świadomy wybór, ale w tym sensie, że nie dostawałem dobrych 
scenariuszy komedii. Robiłem w latach 70. filmy z Bareją, Co mi 
zrobisz, jak mnie złapiesz i Bruneta wieczorową porą, ale to były 
w zasadzie moje początki. Później trudno mi było trafić na coś, 
co by mnie przekonało, rozśmieszyło. Oczywiście, że chciałbym 
pracować przy czymś w rodzaju Pół żartem, pół serio Billy’ego 
Wildera, ale nie rozumiałem estetycznych założeń i humoru 
w scenariuszach, które dostawałem. Jak zresztą bronię amery-
kańskiego kina, to tamtejszych komedii szczerze nie znoszę. Nie 
zamykam się na możliwość pracy przy projekcie stricte kome-
diowym, jednak wolę kręcić takie historie jak Rana w reżyserii 
Fatiha Akina, o ludobójstwie Ormian na początku XX wieku. 
Kolejny niedoceniony film.

Nie czuje się pan zaszufladkowany jako specjalista od 
„historycznych dramatów”?
Nie chcę być kojarzony z filmami historycznymi i kostiumo-
wymi, lecz z dobrym kinem. Muszę natomiast przyznać, że 
łatka specjalisty od – jak pan to ładnie ujął – „historycznych 
dramatów” zaszkodziła mi parę razy w karierze artystycznej. 
Choćby wtedy, gdy w latach 90. do Polski przyleciał reżyser 

Phillip Noyce, wtedy osławiony sensacyjnymi Czasem patriotów 
i Stanem zagrożenia z Harrisonem Fordem. Przygotowywał się 
do realizacji Świętego i zamierzał część zdjęć zrealizować w Pol-
sce, a mnie zaangażować do scenografii. Zjeździliśmy wiele 
miejsc i obiektów, wszystko wyglądało dość obiecująco, ale jakiś 
czas później zadzwonił i powiedział: „Słuchaj, Allan, strasznie 
cię przepraszam, ale producenci się na ciebie nie zgodzili, bo ty 
robisz art movies, a oni chcą adventure movie”. I tyle mnie było 
w Świętym. (śmiech)

Tam faktycznie biznesowy podział na mainstream, kino 
niezależne oraz arthouse wypacza często postrzeganie 
sztuki filmowej, ale ciekawe, jak by określili Listę Schin-
dlera?
No właśnie, czy Spielberg nakręcił „art movie”? Albo czy Wajda 
kręcił „art movies”? Szczerze mówiąc, nie jestem fanem filmów 
artystycznych do bólu, które albo się kocha, albo nienawidzi, 
ale dlaczego ktoś, kto przy nich pracował, nie mógłby zrobić 
porządnego kina sensacyjnego? Mam w swoim dossier filmy, 
które poniosły komercyjną klęskę i mało kto o nich pamięta, 
ale w kręgach artystycznych cieszą się pewną kultowością. Jak 
Notturno Fritza Lehnera o Franzu Schubercie. Przepięknie zro-
biony film, do którego wykonaliśmy niesamowite dekoracje, 
lecz okazał się na tyle monotonny, że w kinach padł. Natomiast 

się na zajęciach. Pokazywanie tych „sekretów scenograficznych” 
daje mi dużo dobrej energii, zwłaszcza gdy mam świadomość, 
że mogę tych młodych ludzi choć trochę przygotować na bran-
żowe realia. 

Uzbroić w wiedzę i cierpliwość?
I przekazać, że bycie scenografem to nie tylko projektowanie 
i budowanie, nie tylko czerpanie radości z tworzenia, ale też umie-
jętność wybrania dobrej i zaufanej ekipy, a także zdolności mene-
dżerskie. Czasem trzeba naprawdę ostro walczyć, by przekonać 
producentów do wydania dodatkowych pieniędzy na scenografię. 
Widzi pan, wielkie projekty architektoniczne mogą się budować 
latami i nikt nikomu nie będzie miał tego za złe, jeśli efekt będzie 
odpowiednio dobry, ale scenografia nie może się spóźnić, bo wtedy 
pion operatorski nie wejdzie w obiekt, żeby go oświetlić, akto-
rzy przestaną być dostępni itp. Pamiętam, że gdy robiliśmy Plac 
Waszyngtona w amerykańskim Baltimore, trafiliśmy na niesamo-
wicie ulewne deszcze. Kręciliśmy w dosyć zapuszczonej dzielnicy, 
a zaadaptowanie kamienic i przygotowania wymagały precyzji 
oraz czasu. Produkcja była jednak nieugięta – musiałem zbudować 
dekoracje na konkretny dzień i tyle.

Wszystko rozbija się o czas i pieniądze.
Co może przekładać się na jakość scenografii, ba – w ogóle 
całego filmu. Zdarzało mi się, że kręciliśmy szybko, jak Czło-
wieka z żelaza, żeby zdążyć przed stanem wojennym, ale prze-
ważnie starałem się mieć porządny okres przygotowawczy, a im 
większe filmy kręciłem, tym większe miałem wymagania. Posta-
wiłem sobie też na początku kariery cel, by zawsze dawać reży-
serom więcej, niż się spodziewają. Zaskoczyć jakimś wyborem, 
jakąś opcją, która sprawi, że robienie zdjęć stanie się bogatsze 
i ciekawsze, niż zakładaliśmy. Dziś okres przygotowawczy jest 
minimalny, a film kręci się nie w 45 dni, lecz w 20. Trudno też 
zrobić przyzwoity film w takim czasie, dlatego warto obudowy-
wać młodych wiedzą i świadomością wyzwań.

ja przez kolejne lata dostawałem propozycje robienia podob-
nych biografii. To tak à propos szufladkowania, które zdarza 
się pewnie scenografom, ale wydaje mi się, że zrobiłem na tyle 
dużo różnorodnych filmów, że mi to nie grozi. 

Zbliżają się pana 80. urodziny, ma pan za sobą ponad 50 
lat pracy zawodowej i projektów na najwyższym świato-
wym poziomie. Nic pan nie musi. Ale czy pan nadal chce?
Chcę, czuję pasję i energię, potrzebę nowych wyzwań, ale mój 
zapał studzi niestety otaczająca rzeczywistość. Widzi pan, wią-
załem się ostatnio z szalenie interesującymi projektami, które 
nie doszły z różnych przyczyn, najczęściej finansowych, do 
skutku. Przygotowywałem film o Marlenie Dietrich, bo był 
świetny scenariusz, oferujący fantastyczne możliwości sceno-
graficzne, ale film upadł. W trakcie pracy nad Ukrytą grą przy-
gotowywałem się do ekranizacji powieści „Za rzekę, w cień 
drzew” Hemingwaya. Projekt marzeń. Reżyserem miał być 
Martin Campbell, operatorem David Tattersall, w roli głów-
nej Pierce Brosnan. I co? I nic. Ale skoro takie filmy upadają 
lub mają spore problemy, to człowiekowi mija trochę ochota 
na kolejne próby, zwłaszcza że sam stawiam sobie coraz wyżej 
poprzeczkę i czuję po sobie, że im więcej wiem, tym bardziej 
stresuję się przy robieniu filmów. Nie wybieram się na filmową 
emeryturę, ale na razie skupiam się na spotkaniach z młodymi. 
I czekam, aż trafię na scenariusz, który podekscytuje mnie na 
tyle, że znów będę chciał spróbować.

Niech pan opowie o tych spotkaniach z młodymi. 
Lubię dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Żona, kostiumo-
grafka filmowa (Wiesława Starska – przyp. red.), twierdzi, że za 
dużo im pokazuję i wpycham do głów, podczas gdy oni powinni 
myśleć za siebie, ale jestem dumny ze swojej pracy i staram się 
wyjaśniać ją od strony warsztatowej. Pokazywać, w jaki spo-
sób doszliśmy do takich, a nie innych rozwiązań, jak zbudowa-
liśmy taką czy inną dekorację, bo to coś, o czym nie dowiedzą 

Scenografia 
to nie tylko 
dekoracje, kolor 
i faktury, ale też 
światło, które 
niezmiennie 
fascynuje mnie  
i inspiruje  
w pracy

Dekoracja studyjna do filmu Plac 
Waszyngtona, reż. Agnieszka Holland
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Allan Starski, Martha  
De Laurentiis i Peter Webber  
na planie filmu Hannibal.  
Po drugiej stronie maski,  
reż. Peter Webber
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KINO SERIALEM 
PODSZYTE

Seriale są najprężniej rozwijającym się sektorem 
polskiej kinematografii. Angażują te same ekipy 
realizatorskie, co kino fabularne. Przyciągają liczną 
widownię, nie tylko krajową. Jak wpływają na 
branżę? Zastanawiamy się nad tym z ekspertkami: 
Agnieszką Odorowicz, Iloną Łepkowską oraz  
dr Sylwią Szostak z Uniwersytetu SWPS.Dagmara Romanowska

POLSKIE SERIALE
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Współcześnie seriale premium 
niewiele różnią się jakością 
artystyczną i techniczną od 
filmów kinowych, a czasem 

je przewyższają” – ocenia Agnieszka Odo-
rowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej w latach 2005-2015, od 2016 czło-
nek zarządu Cyfrowego Polsatu. „W Polsce 
mamy coraz więcej seriali, które zachwy-
cają rozmachem i pieczołowitością w od-
twarzaniu realiów. Dobrymi przykładami 
są Wielka woda albo Minuta ciszy. Coraz 
trudniej nam, producentom filmów, kon-
kurować z serialami o widza, zwłaszcza 
że wyjście do kina to wysiłek i spory wy-
datek. Dziś ci sami świetni aktorzy grają 
i w filmach, i w serialach, a budżety tych 
drugich, zwłaszcza zagranicznych, są nie-
porównywalnie wyższe od naszych dość 
skromnych nakładów na kino” – dodaje.

Wielka woda to jeden z największych 
sukcesów polskich seriali ostatnich mie-
sięcy. W premierowym tygodniu – od  
3 do 9 października – dzieło w reżyserii 
Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka 
obejrzano na Netfliksie w 10 mln gospo-
darstw domowych na świecie. W tym czasie 
użytkownicy platformy poświęcili na oglą-
danie serialu 45 840 000 godzin. Produk-
cja znalazła się na drugim miejscu wśród 
najpopularniejszych nieanglojęzycznych 
seriali na platformie. Trafiła do rankingu 
Top 10 Netflixa w 78 krajach – poza Polską, 
m.in. w Kanadzie, Meksyku, USA, Danii, 
Francji, Wielkiej Brytanii, Maroko i Turcji. 
W Top 50 utrzymywała się jeszcze dłużej: 
w Polsce przez 28 dni, w Niemczech – 16, 
w Wielkiej Brytanii – 11, a w USA przez 
10 dni. Według danych PlumResearch/
Showlabs dla serwisu Wirtualnemedia.pl 
(stąd pochodzą też inne cytowane tu da-
ne) po tygodniu od premiery aż 80,29% 
profili, które rozpoczęły oglądanie, skoń-
czyło cały sezon.

Przed Wielką wodą dobrze radził sobie 
m.in. kryminał Odwilż Xawerego Żuław-
skiego, który miał premierę 1 kwietnia 2022 
i trafił do 61 krajów w Europie, Ameryce 
Łacińskiej, na Karaiby i do USA. Po 10 
dniach był najchętniej oglądaną produk-
cją w HBO Max w Polsce i na pierwszym 
miejscu w rankingu oglądalności w Eu-
ropie. Globalnie znalazł się na 14. pozycji 
najczęściej oglądanych seriali na platfor-
mie (dane za press.pl). 

Nie każdy serial osiąga tak imponują-
ce wyniki. Platformy niechętnie dzielą się 
danymi. Netflix po raz pierwszy zdecydo-
wał się upublicznić tak szczegółowe liczby. 

budowanie długoterminowej współpracy 
w regionie i wzmocni istniejące relacje, 
tworząc szerokie możliwości dla twórców 
i producentów” – komentował kilka mie-
sięcy temu w komunikacie prasowym Larry  
Tanz, wiceprezes i szef seriali własnych Net-
flixa w regionie EMEA. Inwestycję w biu-
ro w Warszawie komentował Piotr Müller. 
„Dobra decyzja, która potwierdza stałe za-
interesowanie naszym regionem ze stro-
ny amerykańskich inwestorów. To kolejne 
miejsca pracy w sektorze audiowizualnym  
i możliwości rozwoju dla polskich talentów” –  
pisał na Twitterze.

POLSKA – OBIECUJĄCY 
RYNEK ZBYTU
Sylwia Szostak, która ostatnie lata pracy 
naukowej poświęciła badaniom rynku te-
lewizji i platform streamingowych, uważa, 
że pomimo coraz większego rozdrobnienia 
emitentów treści nasz region nadal niesie 
olbrzymi potencjał sprzedażowy i jest tu 
miejsce na nowe lokalne produkcje seria-
lowe. „Polska to bardzo atrakcyjny rynek, 
dominujący w Europie Środkowo-Wschod-
niej, największy w kontekście zbytu” – mó-
wi. „Niektórzy analitycy rynku zestawiają 
nasz kraj z Hiszpanią, gdzie Netflix poczynił 
gigantyczne inwestycje – tak znaczące, że 
ich odcięcie mogłoby zachwiać tamtejszą 
stabilnością gospodarczą. Niedaleko Ma-
drytu koncern postawił swoje hale produk-
cyjne, tworząc Madrid Content City. Dziś 
to drugi największy ośrodek produkcyjny 
w Europie za kompleksem produkcyjnym 
Pinewood w Wielkiej Brytanii. Dopatruję 
się w tym pewnego wzoru strategii bizne-
sowej też dla naszego kraju, co nie oznacza, 
że Netflix postawi u nas studio, choć kto 
wie” – kontynuuje i przywołuje badania. 
„Jednoznacznie pokazują, że w naszym 
regionie rynek VOD nie jest jeszcze nasy-
cony i nadal jest tu widz, o którego warto 
walczyć” – podkreśla ekspertka. 

SIŁA LOKALNOŚCI…
Jednym z oręży walki będą zdaniem ko-
mentatorki jakościowe seriale osadzone 
w lokalnych realiach. „Lokalne treści za-
wsze najbardziej podobają się widzom czy 
też użytkownikom w danym kraju, a to 
dla naszych twórców i rynku świetne wie-
ści” – przekonuje Sylwia Szostak. „Cultural 
proximity – bliskość kulturowa – jest kar-
tą przetargową w zmaganiach o publicz-
ność w telewizji, jak i w streamingu. To 
nie tylko polska czy cyfrowa specyfika” –  
przypomina. 

Niezależnie od wyników pozostałych pro-
dukcji sygnowanych czerwonym N, zapo-
wiedzi kolejnych premier świadczą o tym, 
że są one satysfakcjonujące na tyle, aby 
pociągać za sobą nowe inwestycje. Jest ich 
sporo. HBO (Max, wcześniej GO i OD) to 
inny temat – platforma jest w trakcie glo-
balnej restrukturyzacji prowadzonej przez 
koncern Warner Bros. Discovery. 

INWESTYCJE
Wrócę do Netflixa i tego, co wiadomo na 
pewno. Od 2016 roku platforma stała się 
bardzo istotnym producentem na naszym 
rynku, chętnie też kupuje licencje. Od wej-
ścia do Polski zaangażowała się w realizację 
lub/i rozpowszechnianie takich tytułów, 

jak m.in. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją, 
Hiacynt, W lesie dziś nie zaśnie nikt 2, Pod 
wiatr, W głębi lasu, Kajko i Kokosz, Sexify, 
Rojst 97, Krakowskie potwory, wspomnia-
na Wielka woda, Gang Zielonej Rękawiczki 
i in. Tylko w latach 2020-2021 gigant zain-
westował w treści oryginalne w Polsce 490 
mln złotych. Pracę dzięki temu znalazło 
ponad 2,5 tys. osób (dane za money.pl). 

„Polska stała się dla nas kluczowym ryn-
kiem w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę polskich 
produkcji, nadszedł właściwy moment, 
aby jeszcze bardziej zbliżyć się do lokal-
nej branży kreatywnej i filmowej. Biuro 
Netflixa w Warszawie to naturalny krok 
w naszym rozwoju, który znacznie ułatwi 

Wzrost produkcji seriali 
premium to rewolucja na 
rynku. Seriale te są równie 
interesujące jak filmy kinowe, 
a dają producentom większe 
przychody i są zdecydowanie 
mniej ryzykowne niż filmy

Agnieszka Żulewska  
na planie serialu Wielka woda,  
reż. Jan Holoubek, Bartłomiej Ignaciuk 
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z krajów, które swoje przepisy dostosowały – 
m.in. z Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwajcarii 
czy Estonii. Ale z Polski polscy autorzy tych 
pieniędzy na razie nie zobaczą.

Parlament Europejski przyjął dyrekty-
wę w 2019 roku. „Polska była zobowiąza-
na do wprowadzenia zmian w przepisach 
do maja 2021 roku, ale na razie powstał 
jedynie projekt stosownej ustawy, prace 
w Ministerstwie Kultury toczą się. Mó-
wi się o tym, że prawo ulegnie zmianie 
dopiero wiosną 2023 roku, a to oznacza, 
że popularność produkcji w Polsce w tej 
chwili nie przełoży się na tantiemy w kra-
ju – bo obawiam się, że nie uda się uzy-
skać tantiem dla autorów wstecz” – Ilona 
Łepkowska przypomina o sprawie istot-
nej nie tylko dla członków Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich – Związku Au-
torów i Producentów Audiowizualnych. 
Organizacje artystyczne i zbiorowego za-
rządzania prawami autorskimi od dawna 
apelują u polityków i urzędników o usta-
wowe uregulowanie kwestii proporcjonal-
nych tantiem za eksploatację cyfrową dzieł 
w internecie (z uwzględnieniem nie tylko 
serwisów streamingowych, ale i „tytanów” 
jak YouTube czy Vimeo). Wyzwania zwią-
zane z tą problematyką często goszczą na 
naszych łamach.

PREMIUM POMYSŁ NA 
BIZNES: PRAKTYKA 
STARSZA, NIŻ SIĘ 
WYDAJE
Wróćmy do seriali, ich popularności wśród 
widzów oraz siły sprzedażowej. „Serial ja-
kościowy nie jest niczym nowym na ryn-
ku mediów” – przypomina Sylwia Szostak. 
„Formułę wprowadził koncern HBO, któ-
ry znalazł pomysł na to, jak telewizji nadać 
wyższy prestiż, a dzięki temu lepiej ją sprze-
dawać. Serial, oprócz wymiaru twórczego, 
to też produkt, który – w dużym uprosz-
czeniu – ma generować zysk dla eminenta 
lub producenta” – kontynuuje. 

W Polsce obecność seriali wzrosła dia-
metralnie od lat 90. Wcześniej TVP reali-
zowała swoje głośne produkcje, od pierw-
szych lat istnienia, ale to właśnie ostatnia 
dekada XX wieku przyniosła prawdziwy 
boom tej formy. Nowo powstałe stacje – 
TVN (rozpoczęcie nadawania w 1997) i Pol-
sat (na rynku od 1992) bazowały począt-
kowo na imporcie (głównie) amerykań-
skich sitcomów, oper mydlanych i krymi-
nałów. „Gdy tylko zbudowali kapitał, ruszyli 
z własnymi – lokalnymi – produkcjami” –  
zauważa Sylwia Szostak. 

Przełom wieków i pierwsze lata dwuty-
sięczne przyniosły wysyp seriali – czasa-
mi według oryginalnych pomysłów, kiedy 
indziej będących lokalnymi przeróbkami 
tematów, które sprzedały się gdzie indziej, 
realizowanych na zagranicznych licencjach. 
Triumfy świętowały nie tylko takie pro-
dukcje, jak Złotopolscy, M jak miłość, Na 
Wspólnej, Na dobre i na złe, ale i Rodzina 
zastępcza, 13 posterunek, Miodowe lata, 
Świat według Kiepskich, Magda M., Camera 
Cafe, Kasia i Tomek, Niania, Kryminalni, 
Oficer i in. Już za te tytuły – przed i za ka-
merą – odpowiadali twórcy, którzy spraw-
nie radzili sobie w przestrzeni kina.

„Kolejną zmianę rozpoczęło w Polsce 
HBO. Podniosło poprzeczkę i powtórzy-
ło politykę programową z USA na naszym 
terytorium, dając widzom rodzime pro-
dukcje premium” – mówi Sylwia Szostak. 
Terapia, Wataha, Pakt, Ślepnąc od świateł –  
to najgłośniejsze z tytułów, na których pol-
ski odbiorca przekonywał się, że także u nas 
można realizować wysoko jakościowe se-
riale. „Dziś platformy powtarzają tę strate-
gię – obok lżejszych, tańszych i szybszych 
w realizacji produkcji oferują realizacje 
z większym rozmachem i rozgłosem” –  
zwraca uwagę Sylwia Szostak. 

WPŁYW NA BRANŻĘ: 
Z PUNKTU WIDZENIA 
SCENARZYSTY
Wzrost produkcji seriali jakościowych przez 
globalne platformy, zwłaszcza po pandemii, 
to rewolucja na rynku. „Jesteśmy w sytuacji 
przełomu” – przekonana jest Ilona Łep-
kowska (przewodnicząca zarządu Gildii 
Scenarzystów Polskich). „Twórcy o wiele 
chętniej angażują się w pracę nad seriala-
mi, odkąd rozgościły się u nas produkcje 
premium. Jednocześnie środowisko scena-
rzystów bardziej się rozwarstwiło. Duża gru-
pa pisze – często anonimowo – docusoapy. 
Wiele osób pracuje przy telenowelach. To 
połączenie bezpieczeństwa zatrudnienia 
i walorów wolnego zawodu. Najmniejsza, 
ale też najprężniejsza jest grupa twórców, 
którzy swoje wysiłki kierują zarówno na 
seriale premium, jak i kino” – mówi prze-
wodnicząca Gildii. 

Zdaniem Ilony Łepkowskiej w ostatniej 
z wymienionych grup najlepiej radzą sobie 
młodzi. „Doskonale odnajdują się w dzi-
siejszych realiach komercyjnych. Wiedzą, 
że pomysł trzeba sprzedać, że jest produk-
tem. Nie czekają, aż ktoś zleci pracę” – wy-
jaśnia. – „Swoje projekty bez kompleksów 
poddają publicznej ocenie na pitchingach 

i warsztatach scenariuszowych, często za-
granicznych. Praca w środowisku między-
narodowym jest dla nich czymś naturalnym, 
a biorąc pod uwagę, że coraz częściej po-
wstają koprodukcje – to wielki atut”. 

Duża liczba produkcji serialowych to 
szansa, ale i pułapki. „Gdy na naszym ryn-
ku działały trzy główne stacje telewizji na-
ziemnej, dla twórców pod wieloma wzglę-
dami sytuacja była klarowniejsza” – za-
uważa Łepkowska. – „Wiadomo było, do 
którego z nadawców zgłaszać się ze swoimi 
pomysłami. Podstawowe profile tematycz-
ne i produkcyjne były niezmienne. Wraz 
z wejściem platform i kanałów premium 
pojawiły się niewiadome. Produkcje obwa-
rowane są większymi niż wcześniej umowa-
mi o poufności. Nadawcy eksperymentują 
z treściami. Nie wiemy, co może kogo za-
interesować, a nawet, co leży w szufladach 
lub jest już realizowane. Kiedy Małgorzata 
Potocka pracowała na planie Gangu Zielo-
nej Rękawiczki Tadeusza Śliwy, wiedziałam 
od niej tylko, że gra w serialu dla Netflixa. 
Pracując nad nowym scenariuszem, nie 
mamy pojęcia, czy coś podobnego nie jest 
już nawet na etapie zdjęć”.

Wejście do Polski globalnych graczy zmie-
nia też to, jakie treści są potrzebne. „Szu-
kają scenariuszy, które będą niosły warto-
ści uniwersalne i będą tak samo czytelne 
w różnych krajach, wśród różnorodnej ję-
zykowo i kulturowo widowni. Takiego my-
ślenia do tej pory u nas nie było” – pod-
kreśla scenarzystka. 

Entuzjastycznie sytuację ocenia Sylwia 
Szostak. „Platformy działają w sferze wol-
nego rynku i nie podlegają koncesjom, co 
daje im duże możliwości programowania 
seriali i filmów o bardzo różnorodnej te-
matyce, w gatunkach, które wcześniej u nas 
nie gościły jak np. serial fantasy Krakow-
skie potwory Kasi Adamik i Olgi Chajdas” –  
uzasadnia. „Wynajdują nisze, wprowadza-
ją nowych bohaterów – np. nieheteronor-
matywnych jak w Królowej [reż. Łukasz 
Kośmicki – przyp. D.R.] z Andrzejem Sewe-
rynem w głównej roli. Albo starsze kobiety, 
złodziejki i matki nieidealne, jak w Gangu 
Zielonej Rękawiczki. Obok gwiazd grają 
nowi aktorzy – to też bardzo pozytywne 
zjawisko” – podkreśla. 

W kontekście poszukiwania innych tre-
ści Ilona Łepkowska zwraca uwagę na jesz-
cze jeden aspekt, bliski ideom zacieśnienia 
współpracy między środowiskiem filmo-
wym i literackim. „Platformy chętnie na-
bywają prawa do ekranizacji książek” – 
mówi. – „Ale trzeba pamiętać, że wstępne 

„Myślę, że dzięki tak szerokiemu do-
stępowi do światowych zasobów kina, wi-
dzowie nauczyli się kilku rzeczy. Po pierw-
sze wymagać wysokiej jakości artystycznej 
i produkcyjnej. Po drugie wymagać jednak 
oryginalności – z tego względu lokalność 
nie musi oznaczać wcale wady – więcej – 
może być zaletą. W ostatnich latach seriale 
hiszpańskie, koreańskie czy skandynawskie, 
które nie rezygnują ze swojej lokalności, 
przyciągają na platformach ogromną pu-
bliczność” – ocenia Agnieszka Odorowicz. 
Wielka woda, Odwilż, Wataha (swego czasu 
cieszyła się popularnością w Wielkiej Bry-
tanii) to polskie przykłady. Fenomenalny 
status w świecie osiągnęły m.in. koreański 
thriller Squid Game czy hiszpański krymi-
nał Dom z papieru.

… I CIĄGLE PALĄCA 
KWESTIA TANTIEM
O tym, że lokalne produkcje potrafią prze-
bić się też poza granicami kraju realizacji 
świadczą również tantiemy płynące z państw, 
które implementowały do swoich rozwiązań 
prawnych dyrektywę unijną o prawach au-
torskich na jednolitym rynku cyfrowym. 
Do Polski już płyną pieniądze z tego tytułu 

Robert Więckiewicz  
w serialu Minuta ciszy,  
reż. Jacek Lusiński
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Małgorzata Potocka, Magdalena Kuta i Anna Romantowska  
w serialu Gang Zielonej Rękawiczki, reż. Tadeusz Śliwa

Jednym z oręży 
walki o widza 
są jakościowe 
seriale osadzone 
w lokalnych 
realiach
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zainteresowanie materiałem, nawet zakup 
licencji, nie gwarantuje, że ruszy develop-
ment. Część tytułów już chyba wróciła na 
rynek – opcje wykupywane są czasowo”.

WPŁYW NA BRANŻĘ: 
PIENIĄDZE I PRACA
Największe zmiany dzieją się w sferze biz-
nesowej. „Nawet jeżeli idzie to w kierunku 
monopolizacji, obecnie Netflix ma pozy-
tywny wpływ na nasz rynek w wielu ob-
szarach” – ocenia Sylwia Szostak. – „Za-
pewnia cashflow, pozwala utrzymać się 
małym i średnim przedsiębiorcom, wcho-
dząc z nimi w partnerstwa i angażując ja-
ko producentów wykonawczych. Wśród 
twórców cieszy się dobrą renomą jako pra-
codawca. Producentom nie tylko pomaga 
domykać budżety, ale często dorzuca środ-
ki na etapie postprodukcji”. Na liście firm, 
z którymi Netflix współpracuje, nie brakuje 
uznanych filmowo podmiotów – to m.in. 
Telemark, ATM, Opus TV, Akson Studio, 
Aurum Film, Di Factory, Dreamsound, 
Sound Mind Studio, EGoFILM, Shipsboy, 
Frame, Baboo Production.

„Seriale premium są równie interesujące 
jak filmy kinowe, dają producentom więk-
sze przychody, stabilizują firmy i są zde-
cydowanie mniej ryzykowne niż filmy” –  
dodaje Agnieszka Odorowicz. „Nie bez 
znaczenia jest fakt, że np. w przypadku 
seriali historycznych czy kostiumowych 
koszty rozkładają się na o wiele większy 
metraż i tym samym nie determinują aż 
tak budżetu, jak w przypadku filmów fabu-
larnych. Dla nadawców mają niewątpliwą 
zaletę – stanowią obok rozrywki podsta-
wę ramówki telewizyjnej” – kontynuuje. 

„Paradoksalnie teraz jest łatwiej zrobić 
serial o dobrym budżecie niż nawet średnio 
drogi film fabularny” – uważa Ilona Łep-
kowska. „Żeby dziś zachęcić milionową pu-
bliczność do zakupu biletów na polski film, 
trzeba wydać bardzo dużo na promocję – 
pamiętajmy, że platformy też promują swo-
je filmy i seriale kosztownymi kampaniami. 
Jeśli mamy kontynuację znanego hitu albo 
udany film biograficzny, przy stosunkowo 
dużej i kosztownej promocji, mamy szanse na 
sukces. Jeśli film jest odrobinę mniej komer-
cyjny, nie ma szans na widownię wielkości 
tej sprzed pandemii. I nic nie wskazuje na 
to, żeby coś szybko się zmieniło” – rozwija 
temat Agnieszka Odorowicz, podkreślając 
jednak, że „przychody z pojedynczych pro-
dukcji filmowych na platformach nie osią-
gają wolumenu finansowego nawet zbliżo-
nego do przychodów z kina”. 

PRZYSZŁOŚĆ ZA ROGIEM 
I KAWAŁEK DALEJ
Co popularność seriali zarówno wśród wi-
dzów, jak i twórców oznacza dla kinemato-
grafii? Na polu prestiżu zdaniem Agnieszki 
Odorowicz nadal wygrywa kino. „Cały czas 
jednak dla reżyserów najważniejszą »dźwi-
gnią« w karierze jest międzynarodowy rozgłos 
zyskiwany dzięki filmom, które wygrywają 
największe festiwale” – ocenia. Dodaje: „Dla 
młodych aktorów rolę tę mogą już spełniać 
dobre seriale, o których się mówi i pisze”. 

Była dyrektor PISF-u przekonana jest, że 
2023 rok będzie jeszcze podobny do 2022. 
„Rynek jest rozpędzony, produkcja filmo-
wo-serialowa idzie pełną parą” – komentuje. 
„Ale już kolejny, 2024, to będzie moment 
wielkich zmian na rynku. Mniejsze platfor-
my zaczną znikać albo będą się konsolido-
wać. Więcej produkcji, zwłaszcza tych wy-
sokobudżetowych, będzie powstawać w ko-
produkcji, aby zmniejszyć koszty. Powstawać 
będzie mniej filmów kinowych, a producenci 
tych, które zostaną zrealizowane, staną przed 
dylematem, czy w ogóle wprowadzać je do 
kin – ze względu na koszt i ryzyko, czy mo-
że od razu wejść na platformy. Te ostatnie 
zmniejszą wolumen produkcji i – co ważne –  
położą większy nacisk na jakość. Za dużo 
w ostatnich latach wyprodukowano treści ni-
skiej jakości, co zaczyna zniechęcać klientów 
do zakupu abonamentu w długim okresie.  
W pandemii kupowaliśmy statystycznie 
dostęp do prawie dwóch platform, dziś do 
około półtorej. Coraz więcej mówi się także 
o wprowadzeniu drugiego, tańszego modelu 
dostępu do treści na platformach poprzez 
dopuszczenie reklamy i tym samym obni-
żenia kosztu abonamentu” – kontynuuje 
swoją prognozę. 

Na nowe modele sprzedażowe na platfor-
mach zwraca również uwagę Sylwia Szostak. 
„Wiele wskazuje na to, że liczba abonentów 
nie będzie już jedynym wskaźnikiem suk-
cesu, a liczyć się będzie raczej to, ile czasu 
spędzi się z treścią, a tu przekonywać wi-
dzów będzie musiała jakość” – przybliża. – 
„Dziś dla platform coraz bardziej liczy się 
tzw. ARPU – Average Revenue Per User, 
czyli czas spędzony przez danego użytkow-
nika na oglądaniu treści”. 

„Po ostatnich latach prosperity na rynku 
produkcji filmowej nadejdą trudne czasy, 
chociaż mam nadzieję, że widzowie wrócą 
do kin” – uzupełnia jeszcze Agnieszka Odo-
rowicz. – „Zarówno amerykańska, jak i pol-
ska branża filmowa stanie prędzej czy później 
przed dylematem – czy wspierać i promować 
rynek kinowy, czy też »odpuścić« i zrekom-
pensować sobie utracone przychody w ramach 
innych modeli dystrybucyjnych. Uważam, że 
po okresie zachłyśnięcia się łatwym dostępem 
do repertuaru na platformach nadejdzie czas 
naturalnego znudzenia się oglądaniem seria-
li w domach i powróci popyt na kino. Oby 
kina do tego czasu przetrwały”.

TYMCZASEM… 
Netflix zapowiada już kolejne premiery – 
w grudniu to m.in. seriale Pewnego razu na 
krajowej jedynce i Jeszcze przed Świętami. 
„Nadchodzące miesiące to czas filmowych 
i serialowych premier, które dotykają roz-
maitych tematów i reprezentują odmienne 
gatunki, konwencje i style filmowe” – mówiła 
w portalu Wirtualnemedia.pl Anna Nagler, 
dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych 
CEE w Netfliksie. – „Dzięki temu trafiają 
w różnorodne gusta zarówno młodszej, jak 
i starszej publiczności. Cieszymy się z tego, 

jak się rozwijamy i jednocześnie szykuje-
my się do realizacji kolejnych inspirujących 
projektów”. 

Widzów czekają serialowe spotkania z Re-
migiuszem Mrozem (Detektyw Frost na pod-
stawie powieści „Ekspozycja” i „Przewiesze-
nie”) oraz Jakubem Żulczykiem  (adaptacja 
„Informacji zwrotnej”). Wydarzeniem może 
stać się premiera osadzonego w realiach Pol-
ski lat 70. Brokatu (reżyseria: Marek Lech-

ki, Anna Kazejak, Julia Kolberger, Rafał 
Skalski). W kolejce czekają m.in. Infamia, 
Dziewczyna i kosmonauta, Lov zone, seria 
filmów na podstawie książek Zbigniewa 
Nienackiego o Panu Samochodziku (tytu-
ły mogą ulec zmianie). 

A to tylko jedna platforma. Po piętach 
depczą jej inne. Viaplay już produku-
je (m.in. serial Morderczynie inspirowa-
ny prozą Katarzyny Bondy). Wszystko 

wskazuje na to, że Disney+ oraz wcho-
dzący wkrótce na rynek SkyShowtime 
również. „Mówią o tym ogłoszenia o pra-
cę. Kolejne platformy szukają fachow-
ców odpowiedzialnych za produkcję 
treści na różnych etapach, wśród nich 
dyrektorów contentu oryginalnego” –  
podkreśla Sylwia Szostak. Można być pew-
nym, że w centrum zainteresowania będą 
właśnie seriale. Czy filmy również?

Anna Donchenko  
i Leszek Lichota  
w serialu Wataha,  
sezon 2, odcinek 2,  
reż. Kasia Adamik

Michał Sikorski,  
Anna Ilczuk, Maja Wolska 

i Juliusz Chrząstowski  
w serialu Pewnego razu na 

krajowej jedynce, reż. Grzegorz 
Jaroszuk, Jakub Piątek

Bartłomiej Kotschedoff  
i Katarzyna Wajda w serialu 
Odwilż, reż. Xawery Żuławski
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wowa, spędzanie czasu z takimi mat-
kami, słuchanie ich opowieści, czytanie 
całej masy książek, a potem zanurze-
nie się w ludzkie życia. Z tego powstaje 
postać-kompilacja, złożona z wielu, 
ale z własną tożsamością. To jest wła-
śnie ekranowa Maryśka, w której życiu 
są fragmenty żyć wielu innych kobiet. 
Pamięta pani, jak bohaterka odkrywa, 
że może uspokajać swojego syna przez 
masaż, szczoteczką do zębów, ust i twa-
rzy? To jest rzecz, którą nam podpo-
wiedziała jedna z matek. Jeżdżenie po 
kuratoriach i próby rozbicia systemu, 
żeby syna doprowadzić do matury, czy 
wyrzucanie ze wszystkich przedszkoli 
w mieście – to też są sytuacje, które 
wyszły z życia. 

7-letniego Śubuka gra autystyczny 
Wojtuś. Dlaczego obsadzenie 
w głównej roli osoby ze spektrum 
było ważne i jak wyglądała praca na 
planie?
Miałem poczucie, że to byłby fałszywy 
ton, gdybyśmy odtwarzali świat ludzi, 
który jest nie do odtworzenia. Pomyśla-
łem: niech sami go spróbują pokazać. 
Udało nam się znaleźć odpowiedniego 
chłopca. Najpierw było nawiązanie kon-
taktu z jego rodzicami, żeby zrozumieli, 
jaki jest nasz cel. Potem przetestowanie 
go przez psychologów i terapeutów, żeby 
zobaczyć, czy w ogóle będziemy w stanie 
razem pracować. Potem zajęcia z Gosią 
Gorol, podglądanie innych dzieci, dość 
długie próby, testowanie, jak to będzie 
wyglądało – jak się zachowa Wojtuś, 
Gosia, gdy będzie włączona kamera. 
Kiedy to się udało mniej więcej okieł-
znać, mogłem przejść do inscenizacji. Na 
planie zawsze był psycholog i terapeuta, 
mamy tych dzieci, mieliśmy też pokój 
integracji sensorycznej. Do zdjęć z Wojt-
kiem i dziećmi ograniczałem mocno 
ekipę, żeby nie było żadnych bodźców 
zewnętrznych, żeby ludzie nie łazili, nie 
bluźnili, nie palili, nie używali ostrych 
perfum. Mnóstwo pracy przygotowaw-
czej, bo bez tego powstałby nieudany 
humbug, film na temat, z tezą, niedoty-
kający świata. 

Rodzice Wojtka mogli sobie na 
początku pomyśleć, że to jakaś 
fanaberia, że reżyser chce dziecko 
ze spektrum. Jak im pan przedsta-
wił powód potrzeby tej prawdziwej 
obecności?

Najprościej sobie pomyśleć, że mamy 
do czynienia z przedsięwzięciem wymy-
ślonym przez korporację, telewizję, 
która chce teraz zrobić jakiś kolejny 
temat u siebie na antenie. Natomiast 
jeżeli to się zaczyna od człowieka, od 
którego wychodzi idea – w tym przy-
padku pojawiła się ona we mnie – to 
zawsze jest takie ludzkie obwąchiwa-
nie się, żeby zobaczyć, czy sobie uwie-
rzymy. Wojtusia znaleźliśmy, kiedy już 
miałem całą masę przygotowań i doku-
mentacji za sobą, moja wiedza i empa-
tia były pogłębione, więc dość szybko 
się z rodzicami porozumieliśmy. Poza 
tym każdy taki człowiek chce, żeby 
go zauważyć, żeby mógł powiedzieć: 
tu jestem, nie muszę gdzieś bocznymi 
uliczkami przechodzić, bojąc się, jak na 
moje dziecko zareaguje społeczeństwo. 
Ci rodzice potrzebują takiego dostrze-
żenia. To jest bardzo ludzka, normalna 
potrzeba, dzięki której też otwiera się 
chęć współpracy.

Ten film jest taką odezwą, żeby 
chcieć dostrzec i uważniej posłuchać 
drugiego człowieka. Seans wzbudza 
w widzu empatię. Taki efekt pana 
cieszy?
Absolutnie tak. Jaka jest inna droga, 
żeby ze sobą razem żyć? Kierunek 
przeciwstawny kończy się chaosem 
i zrujnowaniem wszystkiego wokół. 
A jeżeli skierujemy siły w tę stronę, 
to jest szansa, że jak rano wyjdzie 
pani z domu i zobaczy kogoś, kto się 
potknął i przewrócił, to nie pobie-
gnie pani do metra, tylko podejdzie 
i spróbuje go podnieść. Podstawowe 
dla naszego gatunku jest nie tylko to, 
by wspólnie przetrwać, ale również 
żyć, rozwijać się i tworzyć wspólnotę, 
która stanie po stronie słabszego. Siłę 
społeczeństw poznaje się po sile ich 
najsłabszych elementów.

Rozmawiała  
Anna Tatarska

W Śubuku śledzi pan 
losy młodej dziew-
czyny, która niespo-
dziewanie zachodzi 

w ciążę, a potem dowiaduje się, że 
jej synek ma autyzm. System nie 
daje jej wsparcia, jest skazana na 
siebie. Przez lata w Polsce niewiele 
się zmieniło. Film ma premierę 
w momencie, gdy temat dramatycz-
nej, patowej sytuacji rodzin z dziec-
kiem niepełnosprawnym jest w Pol-
sce na ustach wszystkich. 
Zaczynałem pracę nad tym filmem 
ponad trzy lata temu, więc trudno 
było tę sytuację przewidzieć. Poza tym 
w moim przekonaniu nie chodzi o prze-
widywanie, co będzie „na czasie”. Wtedy 
rodzi się w człowieku jakaś kalkulacja, 
która zawsze jest rodzajem pęta lub kaj-
danek. Ja ten film zrobiłem z wewnętrz-
nej niezgody i gniewu na to, w jakim 
stanie i miejscu w społeczeństwie są 
matki samotnie wychowujące dzieci. To 
był punkt wyjścia. Interesowała mnie 
młoda egoistyczna dziewczyna, która ma 
gdzieś cały świat, myśli tylko o sobie – 
i to jest początek wejścia do historii. I jej 
koniec: świadoma, mądra kobieta, która 
zmieniła świat wokół siebie i poświę-
ciła się dla jakiejś wyższej idei. Jednocze-
śnie w tej dotykającej trudnych tematów 
opowieści staram się utrzymać lekkość, 
humor, pewien rodzaj dystansu. Dosko-
nale rozumiem mechanizm, kiedy unika 
się oglądania czegoś zbyt trudnego, 
mając za sobą ciężki dzień. Nie chcemy 
dorzucać zmartwień. Dlatego zależy mi, 
by przeprowadzić widza przez te emocje, 
a nie go w nich pogrążyć. 

Skąd decyzja, żeby umiejscowić 
akcję filmu na pograniczu polskich 
rzeczywistości, w momencie ustrojo-
wej transformacji?
Film jest zawsze na meta poziomie 
metaforą. Tu widzimy czas narodzin 
w skali społecznej – ale też poszcze-
gólnych ludzi i jednostek. Na początku 
filmu rodzi się nowy czas, nowy świat – 
i Kubuś, który się w tym świecie będzie 
musiał odnaleźć. Ale rodzi się także 
Maryśka jako świadoma osoba. 

Istotny jest również kontekst etapu 
rozwoju medycyny i psychologii. 
Bohaterka spotyka się z różnymi 
specjalistami i słyszy od nich rze-
czy, które myślę – albo chcę mieć 

nadzieję – że dzisiaj by nie miały 
prawa paść...
Jeszcze nie tak dawno w podręczni-
kach medycznych mogła pani poczy-
tać o takich dzieciach „debil”, to była 
nomenklatura naukowa. Proszę sobie 
wyobrazić, że filmowy tekst, gdy pro-
fesor psychiatrii mówi do Maryśki 
„niech pani sobie zrobi nowe, zdrowe 
dziecko” był wyrazem racjonalizacji 
nauki i stanu wiedzy na tamten czas. 
Teraz też niestety zdarza się, że autyzm 
przez psychologów – zwłaszcza takich 
z poprzedniego pokolenia – nazywany 
jest „chorobą nieuleczalną”. Z jednej 

strony stan świadomości się zmienia, 
ale zawsze są takie toksyczne obszary, 
w których nie zmieni się nic.

Musiał pan się bardzo dobrze przy-
gotować, żeby tę ewolucję języka, 
ale także postaw, pokazać w spo-
sób realistyczny. Jakie działania 
towarzyszyły pisaniu tego scenariu-
sza, a potem rozmowom i próbom 
z aktorami?
Przygotowanie takiego filmu to przede 
wszystkim zdobycie wiedzy na temat 
świata, o którym chce się opowia-
dać. Dokumentacja to rzecz podsta-

WZBUDZIĆ 
EMPATIĘ

Rozmowa z Jackiem Lusińskim, 
reżyserem filmu Śubuk
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Małgorzata Gorol i Wojciech 
Dolatowski w filmie Śubuk,  
reż. Jacek Lusiński

Jacek Lusiński
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MATECZNIK

Lanthimos jest twórcą, który szalenie 
mnie inspiruje, jak cała grecka nowa fala. 
Mam wrażenie, że jej twórcy potrafią, 
jak mało kto, przedstawić naturę ludzką 
w całej rozpiętości – również w kontek-
ście przemocy dnia codziennego. Filmy te 
uwypuklają nasze zachowania i absurdy, 
robią to zarazem w sposób tragikomiczny, 
z humorem, ale też z dozą melancho-
lii. Nie mówię tylko o Lanthimosie, ale 
także o dziełach Athiny Rachel Tsangari 
czy Litości Babisa Makridisa. Dzisiaj ta 
grecka nowofalowość powoli się kończy, 
ale na pewnym etapie była dla mnie waż-
nym abecadłem filmowym – jeśli chodzi 
o konstrukcję scen, sposób prowadzenia 
kamery czy aktorów.

Kiedy ogląda się te filmy, ma się wra-
żenie performatywności – zachowa-
nia bohaterów zdają się odegrane, 
miejscami wręcz „robotyczne”. U cie-
bie też coś takiego występuje.
To jest coś, co zawsze mnie pociągało 
w greckiej nowej fali. Z jednej strony oglą-
damy przecież realistyczne sytuacje, które 
wszyscy znamy, a jednak czujemy, że jest 
w tym pewien nawias, przecinek, że coś 
po prostu nie gra. Nie chciałem szukać 

z aktorami na siłę tego przesunięcia czy 
czegoś, co byłoby osobliwe. Niemniej pró-
bowaliśmy sobie to zdefiniować, co udało 
się w trakcie prób. Ta forma narodziła się 
także ze względu na pandemię – zaczyna-
liśmy w lockdownie, siedząc w mieszka-
niu i próbując różnych rzeczy. Poza tym 
Agnieszka Kryst, grająca główną rolę, 
wychodzi ze świata performansu, tańca, 
choreografii – ukończyła szkołę baletową, 
przez co wydaje się mieć naturalną dys-
cyplinę i rygor. Pasowało to do postaci 
wychowawczyni, która ma jasno określone 
zasady i lubi się tych zasad trzymać.

Bardzo aktualny jest sam kontekst 
izolacji, zamknięcia.
Tak, osobiście pamiętam, jak w pande-
mii siedziałem przez kilka miesięcy sam 
w domu, gdy bałem się jechać do rodzi-
ców. Niby normalnie wtedy funkcjono-
wałem, ale przyglądałem się sobie i po 
pewnym czasie zamknięcia, powtarzal-
ności dnia codziennego, czułem, że jest 
w tym coś absurdalnego, co zazębia się 
z rzeczywistością z filmu. Bohater grany 
przez Michała Zielińskiego również tego 
doświadcza – nie może opuścić mieszka-
nia, staje się więźniem czterech ścian.

Tak sobie myślę, że przy całej 
dziwności tego świata Matecznik 
jest opowieścią na tematy uniwer-
salne – jak izolacja, poznawanie 
siebie. I ten najważniejszy: wycho-
wanie.
Tak, wszystko w zasadzie wzięło się od 
mojego przemyślenia na temat nado-
piekuńczości, której doświadczałem 
w domu rodzinnym. Czułem, że jest to 
zagadnienie, emocja, relacja, która mnie 
dotyka i którą muszę z siebie wyrzucić. 
To opowieść o sytuacji, w której z jed-
nej strony ktoś chce dla ciebie dobrze, 
ale niekoniecznie jest to zgodne z two-
imi potrzebami. Kiedy zastanawiam się 
nad wychowaniem, dochodzę do wnio-
sku, że nie da się w tym procesie uniknąć 
błędów – pewnego rodzaju manipulacji 
czy przemocy. Najważniejsze jest jed-
nak, by mimo wszelkich pomyłek, być 
empatycznym, słuchać drugiego czło-
wieka i w pewnym momencie pogodzić 
się z tym, że może trzeba trochę z tym 
wychowaniem odpuścić. Dać innym żyć 
i popełniać błędy.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

Pomysł na Matecznik przy-
szedł po sukcesie Końca 
widzenia, który nomino-
wany był do Złotej Palmy 

w Konkursie Krótkich Metraży na 
festiwalu w Cannes w 2013?
Nie, prawdę mówiąc pojawił się wcze-
śniej, jak byłem jeszcze w szkole. Trafi-
łem na temat mieszkań treningowych 
i pomyślałem, że nadałby się on na 

dyplom dokumentalny. Do takich miejsc 
trafiają osoby z zakładów karnych, osoby 
z niepełnosprawnościami, w trudnej 
sytuacji życiowej lub które uzyskały sta-
tus uchodźcy i tam przygotowują się do 
samodzielnego życia. Pod okiem wycho-
wawców nabierają umiejętności, które są 
związane m.in. z codziennymi obowiąz-
kami, budowaniem relacji czy zarządza-
niem czasem i szukaniem pracy.

A taki system w Polsce w ogóle funk-
cjonuje? 
Kiedy prowadziłem research, trafiłem na 
mieszkania treningowe dla bezdomnych 
i osób z niepełnosprawnościami w Trój-
mieście, w Warszawie, w Małopolsce. Na 
początku miałem mnóstwo pytań z tym 
związanych – np., jak należy kierować takie 
osoby, jak im pomóc? Po czasie zrozumia-
łem, że te miejsca są dla wielu z nich ratun-
kiem i szansą na nowy start. Na Zacho-
dzie, czy też w samej Skandynawii, takich 
inicjatyw jest bardzo dużo i są szalenie 
pomocne. Dlatego uważam, że powinno 
być ich w Polsce zdecydowanie więcej.

W takim razie dlaczego fabuła, a nie 
dokument?
Miałem wrażenie, że temat jest dla mnie 
po prostu za szeroki. Nie czułem się 
kompetentny, żeby opowiadać o kon-
dycji systemu resocjalizacji czy pomocy 
socjalnej. Poza tym był to moment, 
w którym zdałem sobie sprawę, że chyba 
nie potrafię opowiadać dokumentalnie 
i że nie chciałbym robić takich filmów 
również z powodów etycznych. Bliżej mi 
do opowiadania fikcjonalnego, w którym 
rzeczywistość można nagiąć na poczet 
licentia poetica. Po latach wróciłem do 
tematu, a mieszkania treningowe stały 
się jedynie kontekstem do opowiadania, 
który pozwalał mi na kreowanie wła-
snych zasad w tym świecie.

No właśnie, bo Matecznik nie jest 
wcale opowiadany stricte realistycz-
nie. Przeciwnie – występuje tu jakiś 
zgrzyt względem naszego świata, 
pewien rodzaj dziwności, groteski 
i wyobcowania. Niektórym kojarzy 
się to z kinem Yorgosa Lanthimosa, 
szczególnie jego wczesnymi filmami, 
jak Kieł czy Alpy.

ILE DZIELI WYCHOWANIE 
OD TRESURY, A MIŁOŚĆ 
OD KONTROLI?
Rozmowa z Grzegorzem Mołdą, 
reżyserem filmu Matecznik
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Grzegorz Mołda

Michał Zieliński  
i Agnieszka Kryst  

w filmie Matecznik,  
reż. Grzegorz Mołda 
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KOBIETA NA DACHU

Moim zdaniem jest piękna na ekranie. 
Celem było polemizowanie z kanonami 
piękna, które teraz są dość wyśrubo-
wane i wiele osób pozostawiają w nie-
bycie. A tak właśnie naprawdę wyglą-
dają ludzie, nie tylko kobiety. Chociaż 
to wobec kobiet te estetyczne wymaga-
nia są bardziej krępujące. Dorota poja-
wiła się pod koniec castingów, kiedy ją 
zobaczyliśmy razem z Piotrkiem Bar-
tuszkiem, reżyserem obsady, byliśmy 
pewni, że trafiliśmy na właściwą osobę. 
Nie mieliśmy żadnego wyjątkowego 
sposobu pracy, po prostu próby, potem 
kolejne duble i weryfikacja tego, co 
powstało na montażu. Dla mnie istotne 
było osiągnięcie organicznej obecności 
na ekranie, wrażenia, że obserwujemy 
prawdziwą osobę. Ważne były dla mnie 
te momenty, kiedy bohaterka teore-
tycznie nic nie robi, tylko jest. Nad tym 
długo pracowałyśmy. 

A jak zareagowałaś i czy dużym 
zaskoczeniem było dla ciebie przy-
znanie nagrody na festiwalu Tri-
beca – dla najlepszej aktorki – wła-
śnie Dorocie Pomykale?
Nie widziałam innych filmów na Tri-
bece, bo nie było na to czasu. Ale bar-
dzo ucieszyłyśmy się z moją produ-
centką Marią Blicharską. Doroty już nie 
było w Nowym Jorku, kiedy były wrę-
czane nagrody. Laudacja, którą przeczy-
tała Rosanna Arquette, była wyjątkowo 
poruszająca. Już w trakcie odczytywa-
nia zaczęłyśmy z Marysią spoglądać na 
siebie, że może chodzi o nas, i na końcu 
padło nazwisko Doroty. 

Ciekawie w swoich rolach wypadają 
Bogdan Koca i Adam Bobik. Skąd 

pomysł na takie obsadzenie męskich 
postaci?
To efekt wspólnej pracy z reżyserem 
obsady Piotrem Bartuszkiem. Chcie-
liśmy stworzyć wiarygodną polską 
rodzinę z bloku. Z Adamem Bobikiem 
pracowałam już wcześniej przy serialu. 
Teraz na spotkaniach z publicznością 
obaj panowie podkreślają, że próbo-
wali tylko nie przeszkadzać Dorocie, ale 
tak naprawdę włożyli w tę historię wiele 
pracy i poświęcenia, i bez tego filmowej 
Mirki by nie było. 

Precyzyjne zdjęcia Ity Zbroniec-Zajt 
tworzą portret wyblakłej, zmęczonej 
postaci. Jak pokazać przezroczystość 
świata?
Myśląc o świetle i kolorach, odwoły-
wałyśmy się do twórczości japońskiej 
fotografki Rinko Kawauchi. Razem z Itą 
starałyśmy się zbudować koherentną 
rzeczywistość, która będzie na siebie 
wzajemnie oddziaływać, a jednocześnie 
opowiadać tę samą historię. Istotny był 
dla nas proces emocjonalny bohaterki. 
W pracy na planie cały czas szukałyśmy 
perspektywy Mirki na daną sytuację. 
Chciałyśmy opowiadać ten świat intym-
nie, jej oczami. 

O kobietach w wieku 60 lat mało 
się mówi w naszym kinie. Czy uwa-
żasz, że twój film jest społecznie 
potrzebny? Dlaczego i w jaki sposób 
może coś zmienić?
Chciałabym, żeby był społecznie 
potrzebny, rzeczywiście niewiele jest we 
współczesnym kinie – nie tylko pol-
skim – historii, gdzie główna bohaterka 
ma ponad 60 lat. Nie jest to typowa 
postać filmowa. A jednocześnie nasze 

społeczeństwo się starzeje i potrzebuje 
historii opowiadanych z perspektywy 
takiego bohatera. 

Jeździsz po festiwalach na świecie. 
Jak odbierana jest Mirka? Czy widzo-
wie dostrzegają uniwersalność tej 
historii?
Myślę, że Mirka jest zrozumiała w róż-
nych kręgach kulturowych przez to, że 
jest emocjonalnie dostępna. Opowia-
damy nie przez sytuację, tylko przez 
jej proces emocjonalny. W tej histo-
rii jest też ważne dla międzynarodo-
wej publiczności, że mimo niemożli-
wej sytuacji i okoliczności, bohaterka 
próbuje się zmienić. Nie jest to zmiana 
na pstryknięcie palcem, tylko straszny 
znój i trud, żeby nie postąpić ruty-
nowo. Recepta Frueda na to, by nadać 
swojemu życiu sens polega na tym, 
że człowiek musi podjąć walkę, która 
sprawia wrażenie niedającej żad-
nych szans. Tylko wtedy zrobi krok do 
przodu. 

Po Dzikich różach kontynuujesz opo-
wieści o kobiecości. Dlaczego sta-
wiasz kobietę w centrum swoich 
filmów? Co w autorskim przedsta-
wieniu historii jest dla ciebie najważ-
niejsze?
Pewnie dlatego, że sama jestem kobietą, 
nie są to jakieś świadome wybory, po 
prostu jedne historie się do mnie przy-
czepiają i zostają ze mną, inne odchodzą. 
Ważne jest dla mnie, żeby opowiadać 
historie, które tylko ja mogę opowie-
dzieć. 

Rozmawiał  
Marcin Radomski

Dlaczego bohaterką swojego 
filmu uczyniłaś 60-let-
nią Mirkę, niewidoczną, 
pomijaną kobietę. Czy to 

wynik twojej społecznej obserwacji, 
czy prywatnej wrażliwości? A może 
jeszcze inne powody?

Nie ma jakiejś jednej racjonalnej odpo-
wiedzi na to pytanie. Sama lubię filmy 
ze starszymi bohaterami. Kiedy zaczy-
nałam pisać scenariusz, urzekło mnie 
coś w początkowym, absurdalnym czy-
nie głównej bohaterki. Do czego tak 
naprawdę jesteśmy zdolni, gdzie kończy 

się zakres naszych działań, na ile jeste-
śmy w stanie przewidzieć jakąś naszą 
reakcję? Im więcej w sobie chowamy, 
im więcej naszych potrzeb jest wypar-
tych, tym bardziej nieprzewidywalna 
może być nasza reakcja. Mirka przez 
lata zupełnie zapomniała o sobie, kiedy 
reaguje instynktownie, zaskakuje nawet 
samą siebie. 

Codzienność Mirki polega na wyko-
nywaniu rutynowych obowiązków. 
Kobieta nie próbuje wyciągnąć ręki 
po pomoc, oddaje się innym. Dla-
czego tak mało rzeczy robimy dla sie-
bie? 
Kobiety są tak wychowywane w naszej 
kulturze, żeby służyć pomocą, podać 
kawę, kiedy jest taka potrzeba, a w eks-
tremalnej wersji zapominają zupeł-
nie o sobie i realizują się oraz definiują 
tylko przez pomaganie swoim najbliż-
szym. Dla mnie w ten sposób nie reali-
zuje się pełen potencjał, który mają 
kobiety. Ale nasza tradycja preferuje tę 
wersję minimum. Mirka jest jej zakład-
niczką. Musi powoli zacząć uczyć się 
myślenia o sobie samej i nie mieć z tego 
powodu wyrzutów sumienia, bo prze-
cież mogłaby – w tym czasie dbania 
o siebie – poprasować. 

Jak pracowałaś nad scenariuszem? 
Dla mnie wybrzmiewa w nim intym-
ność, spokój, skupienie na boha-
terce.
Bardzo długo pracowałam nad tekstem. 
Powstało prawie 20 draftów. Miałam 
dwóch scriptdoktorów; tutaj w Pol-
sce pracowałam z Andrzejem Melli-
nem, który również przyglądał się ze 
mną Dzikim różom. Pierwszy raz poma-
gała mi także Sarah Golding, angielska 
scriptdoktorka, która pracowała m.in. 
przy Wiernym ogrodniku. Jej pomoc 
była szczególnie cenna, bo jest dokład-
nie w wieku mojej bohaterki i zwracała 
mi uwagę na rzeczy, na które sama bym 
nie wpadła. Wszyscy mieliśmy poczu-
cie, że ostatnia wersja scenariusza jakoś 
się zamyka, staje się pełna i że trzeba 
by zobaczyć, jak to będzie wyglądać 
w rzeczywistości. 

Dorota Pomykła jest wybitna w tej 
roli. Gra mimiką, oddechem, sposo-
bem chodzenia, nie boi się nagości. 
Dlaczego ją wybrałaś? I jak pracowa-
łyście?

KOBIECYM OKIEM 
Rozmowa z Anną Jadowską, 
reżyserką filmu Kobieta na dachu
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Dorota Pomykała w filmie 
Kobieta na dachu,  
reż. Anna Jadowska
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NA TWOIM MIEJSCU

w ogóle. Przede wszystkim nauczyłoby 
nas pokory – to poród jest tym, co tworzy 
naszą cywilizację i życie na ziemi.

Krzysiek musi też postawić się w roli 
matki.
No tak, pracując w korporacji, nasz bohater 
nie potrafi zmierzyć się z życiem codzien-
nym syna. Jest tatą od wielkiego dzwonu, 
czasem się z nim pobawi, ale nic poza tym. 
Nie potrafi stworzyć figury ojcowskiej. 
W sytuacji, kiedy Krzysiek wchodzi w skórę 
matki – musi dbać o to, żeby dziecko zja-
dło, dojechało do szkoły, zasnęło – zmienia 
się jego podejście. Nagle zaczyna widzieć 
swojego syna w miejscu, w jakim wcześniej 
nie był w stanie go zobaczyć.

A Kaśka musi doświadczyć świata 
męża i jego relacji zawodowych.
Dokładnie. To miejsce, w którym funk-
cjonuje się w „samczych” warunkach: 
konkurencja między samymi mężczy-
znami, brak sojuszy i szczerości, wieczny 
wyścig szczurów. Zwróć uwagę, że faceci, 
którzy tam pracują, prawie ze sobą nie 
rozmawiają. Nie okazują sobie emocji. 
Nic nie jest szczere, wszystko sprowadza 
się do durnych żartów. 

Na to wszystko patrzy też boha-
terka grana przez Magdalenę Lam-
parską – najbardziej ogarnięta 
osoba w firmie, która jest depre-
cjonowana tylko dlatego, że jest 
kobietą.
Magda z dużą pasją i świadomością 
pracowała nad tą rolą. Edyta to świet-
nie wykształcona dziewczyna, kompe-
tentna, która perfekcyjnie zna rynek 
i język japoński, a nikt w firmie nie 
bierze tego pod uwagę. To jest odwoła-
nie do realnych sytuacji dyskryminacji, 
które dotykają kobiety. I coś jeszcze – 
na początku Kaśka w ciele Krzyśka jest 
zazdrosna o Edytę, bo podejrzewa ją 
o bycie kochanką męża. Potem zaczyna 
przechodzić przemianę i widzieć, 
że konkurowanie kobiet ze sobą tak 
naprawdę tylko je osłabia. 

A to wszystko ciągle krąży wokół 
motywu zamiany ciał. Pojawia się 
w filmie subtelne nawiązanie do 
Dnia świstaka – filmu, w którym 
rzeczywistość głównego bohatera 
także w przedziwny sposób ulega 
zakrzywieniu. Krążyły ci po głowie 
podobne referencje? 

Lubię scenariusze Charliego Kaufmana. 
Zawsze mi się podobało w jego filmach, 
że nawet najbardziej absurdalne pomy-
sły były podawane jako coś zwyczaj-
nego – jakby nic się nie działo. Na przy-
kład Być jak John Malkovich. Kaufman 
tworzy sytuację w stylu, co by się stało, 
gdyby istniały drzwi do głowy Malko-
vicha – bo niby dlaczego nie? Podobne 
założenie przyświecało nam w tym filmie: 
wyobraźmy sobie, że bohaterowie zamie-
niają się ciałami. Od początku chciałem, 
żeby było to opowiedziane maksymalnie 
realistycznie i – wbrew pozorom – bar-
dzo poważnie. Miałem poczucie, że nie 
możemy popłynąć w stronę przegiętego 
science fiction, tylko musimy stać mocno 
nogami na ziemi, dzięki czemu docią-
żymy tę historię emocjonalnie. Długo 
pracowaliśmy nad tym z aktorami, rekon-
struując cały związek Kaśki i Krzyśka – 
jak się spotkali, jaki jest to rodzaj relacji, 
jaka jej dynamika. Przegadaliśmy całe 
backstory, które nie pojawia się na ekra-
nie. Wierzę jednak, że dzięki temu widz 
będzie mógł odnaleźć się w tej sytuacji.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

Próbowałeś sobie wyobrazić 
taką sytuację – jakby to było 
znaleźć się w skórze innej 
osoby?

Na tym polega ten zawód i właśnie po to 
poszedłem na reżyserię – by móc tego 
spróbować. Za każdym razem, kiedy 
pracuję nad daną historią, staram się 
postawić w sytuacji swoich bohaterów 
i wyobrazić sobie, w jaki sposób postrze-
gają świat. To naturalna ludzka ciekawość, 
która jest w nas wszystkich, ale akurat 
moja praca pozwala mi wcielać ją w życie.

U ciebie w filmie czegoś takiego 
doświadcza młode małżeństwo, które 
przeżywa kryzys i jest na skraju roz-
wodu. Przełomem jest dzień, w którym 
zamieniają się ze sobą ciałami – od teraz 
Krzysiek jest Kaśką, a Kaśka Krzyśkiem. 
To komedia, która w lekki sposób roz-
prawia się z trudnymi tematami.
Tak, uważam, że efekt kontrapunktu 
jest podstawowym środkiem artystycz-
nym. Czasem jako twórcy i jako widzo-
wie gubimy się w utożsamianiu formy 
z treścią. Zakładamy, że forma lekka 
może traktować tylko o rzeczach lekkich. 
I odwrotnie – jeśli opowiadamy o spra-
wach poważnych, musi być to od razu 
utrzymane w tonie małego realizmu. 
Najlepiej z ciemnymi zdjęciami i akto-
rami o posępnych minach. Wystarczy 
spojrzeć na filmy anglosaskie, żeby zro-
zumieć, że takie myślenie jest błędne. 
Na świecie od wieków panuje trend, 
by o tematach ciężkich, czyli o naszych 
codziennych smutkach czy relacjach 
z innymi, opowiadać poprzez różne 
tonacje – również z przymrużeniem oka.

Bo śmiech jest w kinie potrzebny.
No właśnie, nie jest rzeczą z niższego 
gatunku, jak niektórzy twierdzą. Szek-

SZTUKA 
KONTRAPUNKTU
Rozmowa z Antonio Galdámezem 
reżyserem filmu Na twoim miejscu
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Miron Jagniewski  i Paulina Gałązka w filmie  
Na twoim miejscu, reż. Antonio Galdámez

spir też pisał komedie i na potrzeby 
„Snu nocy letniej” używał miejscami 
absurdalnego humoru. Być może dlatego 
wspomniana kultura anglosaska ma 
lekkość łączenia tych tonów – nie uważa 
śmiechu za rechot, ale traktuje go jako 
jeden ze środków wyrazu. Świadomie 
weszliśmy w sytuację z zamianą ciał, 
która zakrawa przecież o slapstick, jed-
nocześnie pilnując, by nie wypuścić 
z rąk problemów, które dotykają Kaśkę 
i Krzyśka. Gdy postaci i relacje mię-
dzy nimi są wyraźnie zbudowane, gdy 
widz w nie wierzy, można wtedy zrobić 
z bohaterami tak naprawdę wszystko – 
wysłać ich w kosmos albo wrzucić do 

dżungli, żeby łapali dinozaury. Przecież 
o to również w kinie chodzi. O rodzaj 
rozrywki, podróży, jakiejś przygody.

Problemy bohaterów widać już 
w pierwszej scenie, kiedy spotykamy 
ich na terapii. Są młodym małżeń-
stwem, trochę nowobogackim, mają 
dziecko, a jednak im się nie układa.
W pierwotnym założeniu bohatero-
wie mieli być po czterdziestce. To się 
zmieniło, ponieważ uznaliśmy, że trzy-
dziestka jest tym pierwszym etapem 
w życiu, który następuje po pędzie 
młodości. Kończy się okres beztroski, 
a bohaterowie muszą skonfrontować się 
z dorosłym, odpowiedzialnym życiem. 
Jeśli chodzi o ich status, to rzeczywiście 
są nowobogacką rodziną, szczególnie 
widać to po Kaśce – jej matka prowa-
dzi prywatne przedszkole, co sprawia, 
że nasza bohaterka jest od niej uzależ-
niona. Krzysiek zaś, pada taka suge-
stia, jest wżeniony w majątek, czuje się 
pominięty i deprecjonowany. To jest 
podstawowy ładunek psychologiczny, 
który sprawia, że pojawia się między 
bohaterami znużenie i że przestają sie-
bie widzieć.

Szansą na to zobaczenie siebie jest 
zamiana ciał.
Tak, ta cała przeprawa jest metaforą na 
temat właśnie widzenia siebie nawza-
jem. A jednak w związku z tym, że 
zamieniają się ciałami, mogą jedno-
cześnie przyglądać się samym sobie. 
Przez to tworzy się napięcie niemalże 
jungowskie – żeby zrozumieć coś na 
pewnym etapie życia i związku, trzeba 
poznać drugą osobę, ale nie da się tego 
zrobić bez poznania samego siebie. 
Nasi bohaterowie nagle muszą odgry-
wać inną rolę, co tworzy w filmie tę 
część komediową, ale muszą też sta-
nąć obok siebie samych, tylko z kimś 
innym w środku.

Krzysiek doświadcza czegoś dla męż-
czyzny niewyobrażalnego – ciąży.
Kiedyś ktoś mnie zapytał, czego chciał-
bym doświadczyć, gdybym na jakiś czas 
miał się stać kobietą. Powiedziałem: 
porodu. Ciąża i poród są przepaścią bez 
dna, która dzieli świat mężczyzn i kobiet. 
Myślę, że pięć minut takiego doświadcze-
nia skończyłoby raz na zawsze u mężczyzn 
z potrzebą wypowiadania się na tematy 
rodzenia: jak kobieta ma rodzić, kiedy i czy 

Antonio Galdámez
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ZADRA

Młodzieżowe Słowo Roku nie ma sensu. 
Operowanie neutralnym językiem jest 
moim zdaniem bardzo ważne, choćby 
z tego powodu, że np. tegoroczne słowo 
„onuca”, „pokemon” czy mój ulubiony 
„sigma” mogą za chwilę zostać zupełnie 
porzucone przez młodzież i znaleźć się 
poza obiegiem. 

Kto był odpowiedzialny za przygo-
towanie tekstów piosenek i jak udało 
się je włączyć do scenariusza?
Od początku wiedziałam, że nie podejmę 
się pisania tekstów piosenek, ponieważ 
nie jestem zawodową raperką. To zupeł-
nie osobna umiejętność, wielka sztuka, 
której nie da się nauczyć ot tak. Pod-
czas pracy nad scenariuszem Agnieszka 
Odorowicz dała mi świetną radę: „Pisz 
ten scenariusz tak, jakby piosenek w nim 
nie było”. Scenariusz ma się opowiadać 
sam: oczywiście tematy samych piose-
nek i miejsca w scenariuszu były ściśle 
określone. Po konsultacjach z naszym 
producentem muzycznym Przemek sam 
zaproponował, aby teksty dla Zadry 
i Motyla napisał Michał Żytniak, czyli 
raper Żyto. Piosenki w filmie mają opo-
wiadać o bohaterce i „podbijać” jej histo-
rię, emocje, ale nie stanowią głównego 
tematu filmu.

Na którym etapie pracy nad scena-
riuszem wiadomo było, kto wcieli się, 
w które role w Zadrze?
Na bardzo wczesnym etapie i uważam, 
że taka informacja tworzy dla scenarzy-
sty komfortową sytuację. Łatwiej wtedy 
zobaczyć, zbudować postać, bo wiadomo, 
że stoi za nią konkretna osoba – wówczas 
scenariusz powstaje trochę „pod aktora” –  
myślę, że w przypadku Zadry, gdzie 
trzeba było oszczędnie „grać”, zwłaszcza 
postaciami drugoplanowymi, taka infor-
macja bardzo mi pomogła, ale pomogła 
też aktorom. Dodam przy tym, że reży-
ser Grzegorz Mołda nikogo nie wyklu-
czał z procesu twórczego na żadnym eta-
pie, w związku z czym miałam dostęp do 
pełni procesu preprodukcji: widziałam 
zdjęcia z castingu, przymiarki kostiumów. 
To mi pomogło pracować nad charakte-
rem każdej z postaci. O ile Magdy Wie-
czorek, czyli naszej Zadry, nie znałam 
dobrze wcześniej, o tyle praca nad posta-
cią Motyla czy mamy Zadry była prostsza, 
bo doskonale znałam wcześniejsze role 
zarówno Jakuba Gierszała, jak i Magda-
leny Różczki.

Zadra to drugi w krótkim czasie pro-
jekt, przy którym pracuje pani z Grze-
gorzem Mołdą. Matecznik był dla was 
obojga fabularnym debiutem. Jak 
przebiegała ta podwójna współpraca?
Zdjęcia do obu filmów odmierzała 
nam tak naprawdę pandemia. Matecz-
nik powstawał podczas pierwszej fali, 
Zadra – podczas drugiej. Do pierwszej 
produkcji dołączyłam na etapie, kiedy 
scenariusz trzeba było przystosować do 
wymagań mikrobudżetu. Tekst dostałam 
od Grzegorza mniej więcej na półtora 
roku przed przystąpieniem do zdjęć i od 
początku wspólnie zastanawialiśmy się 
nad tym, jak podejść do tego tematu – 
jak przepisać, usprawnić scenariusz, 
dostosować do ram kina kameralnego, 

oszczędnego w środkach, zredukowa-
nego do jednej przestrzeni, czasu i miej-
sca. Bardzo cenię w Grzegorzu to, że jest 
szczery i uczciwie podchodzi do pracy. 
Dość szybko powiedział mi, że nieko-
niecznie dobrze czuje się w roli osoby 
piszącej scenariusze, a to nie jest częsta 
postawa w naszej branży filmowej. Sama 
jestem reżyserem teatralnym z wykształ-
cenia, kilka lat przepracowałam w teatrze 

i wiem doskonale, że za sukcesem spek-
taklu czy filmu stoi wysiłek całej ekipy. 
Trudno mi wyobrazić sobie sytuację, 
że piszę scenariusz „do szuflady” czy 
dla samej siebie. Scenariusz to dzieło 
zależne – baza, od której się wycho-
dzi. Każdy potrzebuje „feedbacku”, 
informacji zwrotnej, dyskusji, popy-
chania pomysłu naprzód. Jeśli reżyser 
ma u boku doświadczonego scenarzy-
stę, a jest otwarty na współpracę, będzie 
mu z pewnością łatwiej zrobić dobry 
film. Moje ogromne szczęście polega na 
tym, że niemal w 100 procentach mamy 
z Grzegorzem ten sam gust filmowy. 
Interesujemy się kinem jako gatunkiem – 
nie tylko jako twórcy, ale też jako świa-
domi odbiorcy – w zasadzie nie spieramy 

się i nie konfliktujemy ideologicznie, bo 
dzielimy wyjątkowo podobny światopo-
gląd – zwłaszcza w pracy. Poruszamy się 
w tej samej przestrzeni, co uważam za 
rzadki dar w dzisiejszych czasach – to 
nam bardzo pomaga koncentrować się 
na samej pracy i jej najlepszych efektach. 

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

Z adra to historia młodej, 
początkującej raperki, 
która próbuje swoich sił na 
profesjonalnej scenie. Jak 

wyglądał proces przeniknięcia do 
tego dość przecież hermetycznego 
świata i praca nad filmem z perspek-
tywy scenarzystki?
Rapem jako gatunkiem interesuję się od 
dawna, to ważna część naszej współcze-
snej kultury. Miałam to szczęście, 
że pokoleniowo moje dojrzewanie 
muzyczne zbiegło się z powstawa-
niem tej sceny w Polsce. Zaczyna-
łam swoją przygodę od niekończą-
cych się wieczorów z Kalibrem 44, 
aż do zdarcia kasety. (śmiech) Rap 
czy hip-hop jako temat w polskich 
filmach pojawiał się już wielokrot-
nie, ale dotychczas nie mieliśmy 
jeszcze w polskim kinie do czy-
nienia z kobiecą bohaterką w roli 
głównej. Do tego z postacią, która 
byłaby na tyle charyzmatyczna, 
żeby zainteresować widza na dłużej 
i przebić przysłowiowy „szklany 
sufit” w tym temacie. Pomysł na 
taki film już się zresztą kiedyś 
pojawił, powstał nawet scenariusz, 
a temat od dawna „chodził” za 
panią Agnieszką Odorowicz, która 
czuwała jako producentka nad 
kolejnymi draftami scenariusza. 
Z dawnego pomysłu został jedy-
nie tytuł. Mój scenariusz do Zadry 
powstał w tempie dość zabójczym, 
bo od rozpoczęcia pracy nad drabinką 
do pierwszego klapsa na planie upłynęły 
niecałe dwa lata. Natomiast kiedy zaczy-
nałam pracę nad Zadrą, nikt nie słyszał 
jeszcze o Young Leosi, a polskie raperki, 
które funkcjonowały na polskiej scenie 
rapowej można było policzyć na palcach 
jednej ręki.

To się w międzyczasie zdążyło zmie-
nić, a czy miało wpływ na ostateczny 
kształt scenariusza?
Staraliśmy się w Zadrze uchwycić ten 
moment, kiedy na hip-hopową scenę 
wchodzą młode, przebojowe dziewczyny. 
Podczas researchu szybko okazało się, 
że debiut na scenie wygląda dziś zupeł-

czyna czy chłopak, którzy rapują, mogą 
sami publikować swoje klipy, piosenki, 
kreować swoją postać i charakter w try-
bie online. Obserwując zachodzące na 
polskiej scenie rapowej zmiany, czuliśmy 
na karku oddech rzeczywistości. Wszy-
scy, którzy pracowali przy Zadrze wie-
dzieli, że musimy być na bieżąco, żeby 
nie było fałszu i zgrzytu, że to, co poka-
zujemy na ekranie, to przeszłość, która 

bezpowrotnie minęła. Myślę, że 
nam się udało, że udało się złapać 
Zadrę „za rękę”. Druga kwestia, 
z którą mierzyliśmy się od samego 
początku, to fakt, że Zadra należy 
do kina gatunkowego. To film 
muzyczny, ale nie musical, raczej 
hybryda gatunkowa, bo to histo-
ria spod znaku coming-of-age story. 
O ile w Stanach Zjednoczonych 
takich tytułów jest całe mnóstwo 
i wciąż powstają nowe, w Polsce ten 
gatunek nie jest zbyt mocno eks-
plorowany. Zadra wypełnia ramy 
tego gatunku – kameralnej historii 
o młodej dziewczynie, która dora-
sta i dojrzewa do bycia raperką. 

W jaki sposób decydowała pani, 
jakiego języka użyć w filmie, 
szczególnie w dialogach między 
młodymi ludźmi?
Myślę, że jeśli szukać świeżości 
w języku polskim, to należy jej szu-
kać właśnie na scenie hip-hopo-
wej, podobnie jak zabawy, gry 

z naszym językiem. Rap zmienia i drąży 
polszczyznę lepiej i mocniej niż współ-
czesna poezja – wystarczy przeczytać 
kilka rapowych kawałków, żeby się o tym 
przekonać. Jeśli chodzi natomiast o dia-
logi filmowe pomiędzy młodymi ludźmi, 
to w tym przypadku jestem zwolen-
niczką prostego, oszczędnego i neutral-
nego języka. Paradoksalnie w filmach 
czy serialach najszybciej starzeje się wła-
śnie język, dialog. To jest też ten element, 
który scenarzyści zwykle chcą „doci-
snąć”: pokazać, że wciąż po drodze im 
np. z młodzieżowym slangiem. Oczywi-
ście język postaci może być dobitny, wul-
garny, charakterystyczny, ale nadużywa-
nie modnych neologizmów z plebiscytu 

NA RAPOWEJ SCENIE
Rozmowa 
z Moniką 
Powalisz, 
scenarzystką filmu 
Zadra
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nie inaczej niż kiedyś. Naszym wspól-
nym celem – zarówno reżysera, jak i pro-
ducenta muzycznego – było powstanie 
historii o młodej raperce, która miała 
być autentyczna, prawdziwa i świeża. 
Dlatego od drugiego draftu scenariusza 
ściśle współpracowaliśmy z producen-
tem muzycznym Przemysławem Janko-
wiakiem, „1988”, który ze składem Syny, 
teraz też solo, jest od wielu lat aktywny 
na polskiej scenie hip-hopowej. Podczas 
naszych rozmów okazało się, że dzisiej-
sze debiuty odbywają się na zupełnie 
innej zasadzie. Rap nie jest już muzyką 
blokowisk, subkultury. Dziś liczy się 
obecność w mediach społecznościowych, 
internecie. Praktycznie każda dziew-

Monika Powalisz

Magdalena Wieczorek  
i Jakub Gierszał w filmie  
Zadra, reż. Grzegorz Mołda
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NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI

ski dopiero miał jechać na wyprawę, po 
której napisze swoje największe dzieła 
naukowe. Witkacy również był przed 
stworzeniem utworów i obrazów, dzięki 
którym zyska nieśmiertelność. Żeleński 
z kolei w 1914 roku otworzył zupełnie 
nową życiową ścieżkę. W największym 
uproszczeniu to film o tym, jak Żeleński 
staje się Boyem.

Skoro mowa o przemianach, jak 
doszło do tego, że zostałeś filmow-
cem, a nie lekarzem?
To był długi proces, zwłaszcza że reży-
serię studiowałem równolegle z medy-
cyną. Na tym drugim kierunku zajęcia 
zwykle były wcześniej, więc jeździłem 
na 7.30 do szpitala, później się urywa-
łem, żeby pojechać do szkoły filmo-
wej i jakoś nadgonić. Przez kilka lat to 
się udawało, ale po skończeniu medy-
cyny, kiedy przyszedł moment wyboru 
specjalizacji, zrozumiałem, że dalej 
się tak nie da. Przez lata zadawałem 
sobie pytanie, z czego chcę zrezygno-
wać. I nie potrafiłem z niczego. Obie 
ścieżki były zbyt ciekawe, żeby je odrzu-
cić. Dopiero po studiach, zmuszony do 
wyboru, zadałem sobie to samo pyta-
nie w odwrotną stronę – nie z czego 
chcę zrezygnować, ale na co naprawdę 
chcę postawić. Nagle stało się oczywi-
ste, że noc spędzona na planie, mimo 

zmęczenia, daje mi mnóstwo radości 
i ładuje energią, a nocny dyżur w szpi-
talu, nawet z perspektywy studenta, 
powoduje u mnie frustrację. Po jednej 
stronie miałem rzecz, która mnie napę-
dza, po drugiej z kolei coś, co ściąga 
mnie w dół. Żaden z wyborów nie był 
obiektywnie lepszy, ale zdecydowałem 
się postawić na tę wersję życia, która dla 
mnie była bardziej pozytywna.

Taki zresztą jest twój film – pozy-
tywny, wywołujący uśmiech na twa-
rzy, ładujący dobrą energią. W czym 
wydatnie pomogły ci chyba inspiracje 
gatunkowe.
W realnym świecie jest tyle smutku, cier-
pienia, sytuacji, których nie jesteśmy w sta-
nie rozwiązać, że potrzebujemy uśmiechu, 
by mieć siłę dalej działać. Moim zdaniem, 
by móc stawiać czoła codziennym wyzwa-
niom, ten odskok w postaci dwugodzin-
nego odpoczynku w kinie jest bezcenny. 
Sam szukam tego jako widz. Z mojego 
medycznego doświadczenia i obserwa-
cji wielu szpitalnych oddziałów miałem 
refleksję, że z im poważniejszymi cho-
robami, dołującymi tematami się spoty-
kamy, tym zrównoważenie tego humorem 
i uśmiechem jest istotniejsze. Chciał-
bym robić filmy, po których widz wycho-
dzi z kina naładowany. Chcę mu dodawać 
energii, a nie ją odbierać.

Pomaga ci w tym 
niesamowita, 
zwłaszcza jak na 
debiutanta, ekipa 
aktorska. Na pierw-
szym planie zoba-
czyć możemy: 
Tomasza Kota, 
Marcina Dorociń-
skiego, Andrzeja 
Seweryna i Wojcie-
cha Mecwaldow-
skiego. Dobry sce-
nariusz to jedno, ale 
mam wrażenie, że 
kusząca mogła być 
już sama możliwość 
wcielenia się w takie 
postaci.
Myślę, że jedno i dru-
gie miało duże zna-
czenie. Wcześniej 
miałem zaszczyt pra-
cować z Tomkiem 
Kotem przy krótko-
metrażowym Atlasie, 

zatem pisząc scenariusz Dżentelmenów, 
od początku wizualizowałem sobie Żeleń-
skiego właśnie jako Tomka. Bardzo ucie-
szyłem się, gdy zgodził się przyjąć tę rolę. 
W przypadku pozostałej trójki, z którą 
nie znałem się wcześniej, zaproszeniem 
do spotkania był scenariusz. Jestem nie-
zmiernie wdzięczny, że ten się im spodo-
bał na tyle, żeby role przyjąć. Fakt, że nie 
są to bezimienne postaci, a ikony naszej 
kultury, które można zreinterpretować, na 
pewno też miał znaczenie. Ciekawe było 
spotkanie nie tylko filmowych bohate-
rów, ale i aktorów, bo oni wcześniej nigdy 
w takiej konfiguracji nie grali. Mogłem 
obserwować, jak w miarę kolejnych spo-
tkań i prób te postaci ożywały. Miałem 
swoje propozycje, ale jednocześnie świa-
domość, że pracuję z niesamowicie uta-
lentowanymi ludźmi, mającymi dużo 
większe doświadczenie ode mnie. Wza-
jemnie się inspirowaliśmy, współpraca 
między nimi była też fantastyczna. Czuło 
się ducha wspólnej zabawy. Kojarzyło 
mi się to z jazzowym jam session, gdzie 
każdy ma inny instrument, ale dogrywa 
tak, by razem stworzyć coś lepszego niż 
każdy z osobna. To tyczy się całej obsady 
i współtwórców, którym jestem niesamo-
wicie wdzięczny za włożone serce i talent. 

Rozmawiał  
Kuba Armata

Akcja twojego fabular-
nego debiutu rozgrywa 
się w czasach Młodej Pol-
ski, w świecie zakopiań-

skiej bohemy, a kryminalna intryga 
obraca się wokół czterech wybitnych 
postaci polskiej kultury – Tadeusza 
Boya-Żeleńskiego, Stanisława Wit-
kiewicza, Bronisława Malinowskiego 
i Josepha Conrada. Wyjątkowy czas 
i miejsce?
Zakopane w latach 20. ubiegłego stulecia 
było takim naszym Paryżem. Miejscem, 
gdzie na przestrzeni kilku ulic spotykali 
się najwybitniejsi artyści epoki. Rodziła 
się z tego nie tylko wyjątkowa sztuka, ale 
i niezwykła chęć do życia. Z wielu wspo-
mnień także z późniejszych lat wynikało, 
że to była prawdziwa mekka artystów, 
którzy przyjeżdżali tam z terenów roz-
biorowych, czuli górski oddech wolności, 
wzajemnie się napędzali, inspirowali. To 
niesamowite, że ich dzieła do dziś defi-
niują naszą kulturę, w każdym mieście 
znajdziemy ulice ich nazwisk, a to była 
grupa znajomych, którzy razem wcho-
dzili na Nosal, spotykali się na Równi 
Krupowej i bawili się w czterech gospo-
dach na krzyż.

To był szalenie płodny czas dla pol-
skiej sztuki, jednocześnie mocno 
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związany z różnej maści używkami, 
w czym brylował zwłaszcza Witkacy.
Fantastycznie opisuje to Rafał Malczewski 
w kilku tomach jego zakopiańskich wspo-
mnień, koncentrując się zarówno na twór-
czej, jak i imprezowej stronie tamtych lat. 
Pod wieloma względami to był wyjątkowy 
czas, który nie miał miejsca wcześniej ani 
nie powtórzył się nigdy później. Uwio-
dła mnie informacja, że Witkacy zdoby-
wał używki za pomocą legalnych źródeł 
z Towarzystwa Badań Metapsychicznych. 
Czuwał zresztą przy nim lekarz, zawsze 
zapisywał, co zażywał, jak się po tym czuje. 
Korzystał ze środków psychoaktywnych, 
w metodyczny sposób badając ich wpływ 
na swoją sztukę i percepcję. 

Pejotl odgrywa zresztą ważną narra-
cyjną rolę w twoim filmie, napędza-
jąc kryminalną intrygę.
W książce „Narkotyki” Witkacy dużo 
miejsca poświęca temu specyfikowi, 
który zmienił mu w pewnym sensie 
postrzeganie świata. Mam wrażenie, że 
w jego życiu poznanie pejotlu było punk-
tem zwrotnym. Użycie go jako mecha-
nizmu napędzającego fabularną historię 
wydało mi się uczciwe wobec bohatera. 
Nie wymyśliłem tego, a używam orga-
nicznego elementu z jego życia, by stwo-
rzyć gatunkową historię.

Historię fikcyjną, w której sporo jest 
jednak prawdziwych elementów. 
Wymagało to dużej dokumentacji?
To był bardzo długi, ale jednocześnie 
satysfakcjonujący proces, bo to fascynu-
jące rzeczy. Zwykle jedna książka wiodła 
do kolejnej, jedna perspektywa prosiła 
o dopowiedzenie z drugiej. Świetny jest 
chociażby „Dziennik w ścisłym znacze-
niu tego wyrazu” Bronisława Malinow-
skiego, w którym w bardzo precyzyjny 
sposób opisuje, gdzie w danym momen-
cie był, co jadł, co mu się śniło, o czym 
rozmawiał z Witkacym na spacerze, z kim 
pokłócił się przy kolacji itd. Dla scena-
rzysty taki opis to skarb. Znakomity jest 
też „Notatnik osobisty” Josepha Conrada, 
w którym wspomina on swoją jedyną 
wizytę w Zakopanem. Nieomal spotkali 
się wtedy z Witkacym i Malinowskim 
(rozminęli się o sześć tygodni). Faktem 
jest jednak, że naprawdę się znali. Nie-
bezpieczni dżentelmeni to fikcyjna histo-
ria, zabawa konwencją, ale bardzo dużo 
budujących ją cegiełek jest prawdziwych.

Historię opowiadasz z perspektywy 
Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Czy to 
pokłosie fascynacji literackiej, faktu, 
że podobnie jak ty miał wykształce-
nie medyczne, czy był jeszcze inny 
powód?
Kiedy zastanawiałem się nad punktem 
wejścia w tę historię, najbliżej było mi 
do Żeleńskiego. Dopiero w drugim czy 
trzecim roku pracy nad tekstem ktoś 
zwrócił mi uwagę na zbieżność, o której 
wspomniałeś. Żeleński był lekarzem, ale 
w pewnym momencie rzucił medycynę. 
Podobnie jak ja. Byłem jak uderzony 
obuchem, bo nigdy świadomie tego nie 
zaplanowałem. Wybór tej postaci tłu-
maczyłem w inny sposób. Czułem, że 
to bohater, który przechodzi w tam-
tym momencie największą przemianę. 
Conrad był już uznanym autorem po 
napisaniu „Jądra ciemności”, Malinow-
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Rozmowa 
z Maciejem 
Kawalskim, 
reżyserem filmu 
Niebezpieczni 
dżentelmeni

Tomasz Kot,  
Wojciech Mecwaldowski, 
Andrzej Seweryn  
i Marcin Dorociński w filmie 
Niebezpieczni dżentelmeni,  
reż. Maciej Kawalski
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Maciej Kawalski

CHCĘ WIDZOWI 
DODAWAĆ ENERGII



Dlaczego ATM 
Grupa zdecy-
dowała się na 
zakup praw do 

remake’u filmu Francka 
Dubosca od Gaumont?
Renata Męcina: Ta histo-
ria zachęca, żeby otworzyć 
się na świat i ludzi, wyjść 
poza własną strefę komfortu, 
niezależnie od tego, co nas 
w życiu spotyka. Pokazuje, 
że ograniczenia wynikają 
głównie z naszego stereoty-
powego myślenia i powstają 
przede wszystkim w naszej 
głowie. Warto o tym przypo-
minać, szczególnie w projek-
tach skierowanych do szerszej 
widowni. Twórcy francu-
skiego oryginału w umie-
jętny sposób pokazali, że jest 
to możliwe także w ramach 
konwencji gatunku, jakim jest 
komedia romantyczna, z wpi-
sanymi w nią umownością 
i skrótami. To, co szczególnie 
nas zachęciło do pracy nad 
lokalną wersją, to pomysł na 
zróżnicowanie światów boha-
terów poprzez wprowadzenie 
wątku niepełnosprawności 
i humor przeplatany wzrusze-
niem, czyli mieszanka pozy-
tywnych emocji, skłaniająca 
też do refleksji.

Debiut reżyserski, autor-
ski to zawsze pewne ryzyko 
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NA PLANIE SKOŁOWANI

i niepewność dla produ-
centów – jednak muszą 
mieć jakieś przekonanie 
i wiarę, że projekt „wypali”. 
Jak to wyglądało z państwa 
perspektywy?
W przypadku Janka Macie-
rewicza można powiedzieć, 
że jest i jednocześnie nie jest 
debiutantem. To prawda, że 
po raz pierwszy staje w roli 
reżysera filmu fabularnego, 
ale ma wieloletnie i bogate 
doświadczenie zawodowe, 
chociażby jako II reżyser. 
Ważniejsze jest jednak to, 
że Janek od początku czuł 
potencjał tej konkretnej 
historii. Zgadzaliśmy się rów-
nież co do kierunku zmian 
w odniesieniu do oryginal-
nej wersji. Fakt, że prze-
rwa w przygotowaniach do 
zdjęć spowodowana pande-
mią nie zniechęciła Janka do 
projektu – wręcz przeciw-
nie, wykorzystał ten czas na 
przemyślenie i dopracowanie 
szczegółów koncepcji reali-
zacyjnej – był dodatkowym 
potwierdzeniem jego pełnego 
zaangażowania.

Film Francka Dubosca 
Kręcisz mnie był klasyczną 
komedią romantyczną, 
typowo komercyjną. I to 
właśnie na podstawie tego 
scenariusza powstał pol-

ski remake. Skąd wziął się 
pomysł, żeby właśnie ten 
projekt Fundacja Avalon 
objęła patronatem społecz-
nym?
Helena Szczuka: W Funda-
cji Avalon podejmujemy sze-
reg działań mających na celu 
normalizację postrzegania 
niepełnosprawności. W prze-
kazach medialnych osoby 
z niepełnosprawnościami 
przedstawiane są zazwy-
czaj w kontekście superbo-
haterów bądź ofiar, co wiąże 
się z emocjami, takimi jak 
podziw czy litość. Filmy 
fabularne, w których wystę-
puje bohater bądź bohaterka 
z niepełnosprawnością, są 
rzadkością, a połączenie nie-
pełnosprawności czy cho-
roby z humorem i śmiechem 
może być trudne, a miejscami 
nawet niebezpieczne. Dlatego 
zainteresował nas ten projekt. 
Mimo że niepełnosprawność 
jest w filmie na pierwszym 
planie, to jednak wózek nie 
przesłania głównej bohaterki, 
która realizuje się w życiu – 
jest aktywna, pracuje, tworzy, 
uprawia sport, nie oczeku-
jąc od innych ani podziwu, 
ani litości. To niezwykle 
ważne – z jednej strony daje 
osobom z niepełnosprawno-
ściami reprezentację, a z dru-
giej osobom pełnosprawnym 

pokazuje zwykłą bohaterkę, 
która tak jak wszyscy inni 
ma swoje problemy, życie, 
pracę, codzienność i pasję. 
Z początku baliśmy się nieco 
komediowej, przerysowanej 

formy. Jednak jako społe-
czeństwo możemy się w tym 
przerysowaniu przejrzeć. 
Brak wiedzy, brak styczno-
ści z osobami doświadcza-
jącymi niepełnosprawno-

ści powoduje, że często sami 
wchodzimy w stereotyp czy 
uprzedzenia. Postać Maksa, 
głównego bohatera, pomaga 
się nam w tym lustrze przej-
rzeć z dystansem i dużą dozą 

humoru, a następnie zweryfi-
kować naszą postawę.

Jakie są pani osobiste 
odczucia po obejrzeniu 
roboczej wersji filmu i czy 
jest pani przeświadczona, 
że Skołowani spełnią pań-
stwa oczekiwania związane 
ze społecznym patrona-
tem?
Miałam przywilej obejrzenia 
filmu w towarzystwie reży-
sera na specjalnym pokazie, 
więc mogę odnieść się nie 
tylko do materiałów praso-
wych. Cieszę się, że udało 
nam się podjąć współpracę. 
Temat nie jest lekki, a scena-
riusz miejscami balansuje na 
granicy, w mojej ocenie nigdy 
jej nie przekraczając. Jestem 
pod ogromnym wrażeniem 
aktorskiego talentu nie tylko 
głównych bohaterów, ale całej 
obsady oraz zaskakującego 
scenariusza, błyskotliwych 
dialogów. Cieszy mnie, że 
udało się zaangażować osoby 
z niepełnosprawnościami 
jako statystów, część z nich to 
podopieczni Fundacji Ava-

lon, którzy aktywnie trenują 
sportowo w ramach naszego 
projektu Avalon Extreme. 
Moje osobiste odczucia są 
dla mnie samej zaskaku-
jące. Nie jestem odbiorczynią 
komedii romantycznych, ta 
forma często do mnie nie tra-
fia. Tu jednak byłam mocno 
poruszona. Doświadczyłam 
wachlarza przeróżnych emo-
cji, za co jestem wdzięczna 
twórcom. Udało im się stwo-
rzyć wizerunek fantastycz-
nej kobiety z niepełnospraw-
nością, życiowo aktywnej, 
odważnej w realizacji swoich 
marzeń i dążeń. Wiele takich 
osób poznałam i poznaję 
dzięki pracy dla Fundacji 
Avalon, wiem, że osoby z nie-
pełnosprawnościami mogą 
być aktywne w każdej sferze 
życia. O tym zresztą będzie 
kolejna ogólnopolska kam-
pania społeczna Fundacji, 
z którą startujemy w grudniu 
tego roku.

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE FILMU 
SKOŁOWANI
Rozmowa z producentką Renatą Męciną 
oraz kierowniczką Działu Komunikacji 
i Promocji Fundacji Avalon Heleną 
Szczuką

Skołowani to remake francuskiej komedii romantycznej Kręcisz mnie 
(Tout le monde debout) sprzed czterech lat, produkcji Gaumonta, wyre-

żyserowanej przez Francka Dubosca. Jednocześnie to debiut reżyserski 
Jana Macierewicza. Jak sam mówi: „Trzeba sobie zadać pytanie, czy skoro 
film Tout le monde debout już powstał i odniósł sukces, to czy warto robić 
jego polską adaptację. Zdecydowanie tak! Ten film nie będzie tylko kome-
dią romantyczną. Oprócz inteligentnego humoru, widzę w nim drugie, 
edukacyjno-społeczne, dno”. O czym będą Skołowani? – „Maks to niepo-
prawny kobieciarz, a zarazem notoryczny kłamca. Gdy młoda i atrakcyjna 
Anna bierze go za osobę z niepełnosprawnością, Maks brnie w kłamstwo, 
licząc na kolejny łatwy podryw. Anna ma jednak inny plan – przedstawia 
go swojej starszej siostrze Julii, która porusza się na wózku. Niespodziewa-
nie, cynicznie nastawionego do świata Maksa i pełną energii Julię zaczyna 
łączyć coś więcej”. W rolach głównych zobaczymy Agnieszkę Grochowską 
i Michała Czerneckiego, w pozostałych występują m.in. Gabriela Muskała, 
Marianna Zydek, Marcin Perchuć, Bartłomiej Kotschedoff, Jerzy Bończak, 
Maria Pakulnis, Mikołaj Grabowski. Producentem filmu jest ATM Grupa, 
a patronat społeczny objęła nad nim Fundacja Avalon (organizacja poza-
rządowa non profit, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego), 
która działa na rzecz osób z niepełnosprawnością i chorych. Scenariusz 
napisała Agata K. Koschmieder, autorem zdjęć jest Michał Pukowiec, za 
scenografię odpowiada Magdalena Marszałek, pod kostiumami podpisały 
się Kalina Lach i Anna Kozłowska, a charakteryzację wykonała Magdalena 
Kakietek. Zdjęcia realizowane były latem 2022 roku, a premierę zaplanowano 
w okolicach Walentynek 2023. Dystrybutorem obrazu jest Next Film. S.N.
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W śród nagród tegorocznego 
festiwalu triumfowały wła-
ściwie dwa filmy: 07:15 –  
Blackbird, francuski doku-

ment Judith Auffray, oraz chorwacki Deser-
ters Damira Markovina. Ten pierwszy to 
melancholijna opowieść o parze ludzi żyją-
cych blisko natury, wsłuchujących się w jej 
dźwięki i czułych na jej rytm. Obraz Auf-
fray wyjechał z Jihlavy z nagrodą główną 
dla najlepszego dokumentu konkursu Opus 
Bonum oraz z nagrodą za najlepsze zdję-
cia. Drugi film, Deserters, cofa się z kolei 
do lat 90., aby opowiedzieć o wojnie rzu-
tującej na losy pokolenia ludzi podzielo-
nych, niespełnionych i zranionych dawnym 
konfliktem. Dokument Markovina zdobył 
nagrodę dla najlepszego filmu dokumen-
talnego z Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz został wyróżniony za najlepszy dźwięk. 

Obok docenionych filmów, uwagę zwra-
cały w konkursie głównym także takie 
tytuły, jak choćby Over Our Hills Mateo 

kłania. Jednocześnie, co najmocniej pod-
kreśla Codesali w Greater Gospel, wciąż 
mocną pozycję mają: stereotypowe myśle-
nie i ugruntowane role społeczne. 

W programie festiwalu tradycyjnie nie 
zabrakło filmów polskich. Wśród nich zna-
lazły się: podróżujący z festiwalu na festiwal, 
nagrodzony już w wielu miejscach Europy, 
Lombard Łukasza Kowalskiego – słodko-
-gorzka opowieść o właścicielach bytom-
skiego lombardu, oraz Lata świetlne Moniki 
Proby o chłopaku marzącym, by zostać pra-
wosławnym księdzem. W sekcji prezen-
tującej kino eksperymentalne pokazano 
Europę Franciszki i Stefana Themersonów 
z 1931 roku, będącą wizualną interpreta-
cją wiersza Anatola Sterna. W programie 
można było również znaleźć dwie koproduk-
cje z Polską: zabawny krótki metraż Wszystko 
w porządku, ziemniaki w żołądku Piotra 
Jasińskiego oraz mający na festiwalu swoją 
europejską premierę obraz science fiction 
Hack ing the Future Guliego Silbersteina, 
któremu rytm nadaje elektroniczna muzyka 
autorstwa Łukasza Szałankiewicza. Inną 
polską premierą była „pocztówka” z czasów 
pandemii w reżyserii Jana Pawła Trzaski – 
Krótki film o wirusie. Ta mała, czarno-biała, 
przewrotna forma chyba najidealniej wpisała 
się w tegoroczny klimat czeskiego festiwalu. 
W mikroświecie swoich bohaterów, odcię-
tych od społeczeństwa przez koronawirusa, 
film ten dotknął egzystencjalnych proble-
mów, filozoficznych rozmów i fundamen-
talnych kwestii. Wywołał zadumę, zastano-
wienie i refleksję nad światem.

Urszula Lipińska

JIHLAVA 3KINOFEST W PRADZE

Ybarry. Młody twórca przygląda się w nim 
swojej ojczyźnie – Szwajcarii – z punktu 
widzenia obowiązkowej służby wojsko-
wej, poddając jednocześnie refleksji życie 
społeczne tworzone przez ludzi, którzy są 
poddawani obowiązkowi odbycia takiej 
właśnie służby. Z kolei inny wyróżniający 
się w programie dokument, Greater Gospel 
w reżyserii Javiera Codesaliego, to wizyta 
w pierwszym na świecie domu spokojniej 
starości dla osób LGBT. Oba filmy, podob-
nie jak te nagrodzone głównymi nagrodami, 
poruszają niezwykle ważne i szeroko dys-
kutowane na świecie tematy, ukazując całe 
ich skomplikowanie. Tu nie ma łatwych 
odpowiedzi ani prostych rozwiązań. Boha-
terowie tych dokumentów budują swoje 
małe azyle pozwalające im odciąć się od 
nieprzyjaznej rzeczywistości, ale nigdy nie 
udaje im się do końca od niej uciec. Zawsze 
coś ich dogania: przeszłość, wrogość spo-
łeczeństwa, postępująca na całym świecie 
katastrofa czy niefortunne rodzinne uwi-
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KRÓTKIE FILMY 
O EGZYSTENCJI

ŚRODKOWOEUROPEJSCY 
WIZJONERZY

Tegoroczny, 26. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy w Jihlavie udowodnił, 
że jest prawdziwą oazą dla dokumentu 
eksperymentalnego, miejscem 
skupionym na poszukiwania nowego 
języka filmowego. 

G rand Prix – decyzją 
jury obradującego pod 
kierunkiem Adama 
Sikory – trafiło do sło-

wacko-czesko-ukraińskiej para-
dokumentalnej fabuły 107 matek 
(Cenzorka) Pétera Kerekesa, roz-
grywającej się w odesskim więzie-
niu dla kobiet. Główna bohaterka 
te j  przejmującej  opowieści 
popełniła zbrodnię w afekcie 
i dostała za nią siedem lat odsiadki. 
Właśnie spodziewa się dziecka, 
które przyjdzie na świat za więzien-
nymi kratami, świat zamieszkały 
wyłącznie przez kobiety – skazane, 
pielęgniarki i strażniczki. Ponad 
sto kobiet w różnym wieku. 

Nazwa praskiego festiwalu – 
3KinoFest – jest nieco mylna, bo 
skupia on w swoim programie filmy czterech 
kinematografii: czeskiej, słowackiej, polskiej 
i węgierskiej. W tym roku w sekcji konkur-
sowej znalazło się 18 tytułów. Filmy polskiej 
produkcji dominowały nie tylko jakościowo, 
ale i ilościowo. Poza wspomnianymi nagro-
dzonymi tytułami w sekcji konkursowej 
zaprezentowano: IO Jerzego Skolimowskiego, 
Johnny’ego Daniela Jaroszka, Chrzciny Jakuba 
Skoczenia, Magdalenę Filipa Gieldona, Tatę 
Anny Maliszewskiej i Tonię Marcina Bort-
kiewicza. Zostały one dobrze przyjęte przez 
festiwalową publiczność, zwłaszcza biopic 

Jaroszka poświęcony niekonwencjonalnemu 
ks. Janowi Kaczkowskiemu i jego podopiecz-
nemu Patrykowi Galewskiemu, który miast 
się stoczyć, „wyszedł na ludzi” (w tej roli 
Piotr Trojan, którego spotkanie z publicz-
nością było jedną z większych festiwalo-
wych atrakcji). 

Tych atrakcji było znacznie więcej, zwłasz-
cza w sekcji pozakonkursowej. Tegoroczny 
3KinoFest zainaugurowała projekcja doku-
mentu Anny Kokoszki-Romer i Mateusza 
Kudły Polański, Horowitz. Hometown 
z udziałem realizatorów, a także jednego 

z głównych bohaterów – Ryszarda Horowitza, 
wspaniałego fotografika, który przygotowu-
jąc swą wystawę na toruński EnergaCAME-
RIMAGE, wyrwał się na trzy dni do Pragi, 
by swymi barwnymi opowieściami dopełnić 
frapujący „film drogi” młodych krakowskich 
dokumentalistów. Bo właśnie taką formułę 
nosi ich dzieło: oto starsi panowie dwaj, któ-
rzy zrobili światową karierę – jeden w filmie, 
drugi w fotografii – po latach powracają 
do krainy swego dzieciństwa. Spacerują po 
Krakowie, zaglądają do mieszkań, odwie-
dzają cmentarze, wspominają tych, którzy 
odeszli, także tych, dzięki którym przeżyli 
trudny wojenny czas. Piękna wzruszająca 
opowieść o krainie dzieciństwa, ale nade 
wszystko o przyjaźni i radości życia.

Pierwszy dzień festiwalu uatrakcyjniło 
jeszcze otwarcie Galerii Jednego Obrazu, 
a w nim „Portret kobiety z chłopcem” 
Tamary Łempickiej, który wypożyczono 
na 48 godzin. Odsłonięciu słynnego płótna 
towarzyszył koncert muzyki filmowej 
poznańskiego TrombQuartetu. 

Tegoroczna edycja praskiego festiwalu 
przebiegała pod hasłem „Wizjonerzy 
środkowoeuropejscy”. Z tej okazji przypo-
mniano znakomitą animację Piotra Dumały 
Franz Kafka, a także niezwykle interesujący 
film Adama Sikory Bruno Schulz 1892–1942, 
łączący w sobie elementy dokumentu, ani-
macji, fabularnej kreacji oraz fotografii. 
Okazało się, że ci dwaj odlegli geograficznie 
artyści (Kafka mieszkał w Pradze, Schulz 
nie ruszał się z Drohobycza) nadawali na 
tych samych falach. Notabene, Schulz wraz 
z Józefiną Szelińską, swą narzeczoną, doko-
nali pierwszego polskiego przekładu „Pro-
cesu” Kafki.

„Vavřinec Menšl, dyrektor 3KinoFestu, też 
jest takim naszym wizjonerem. Z małego 
skromnego przeglądu wyczarował w ciągu 
dziewięciu lat wspaniałą imprezę z atrak-
cyjnymi filmami, które w Pradze mają swą 
światową premierę, ze wspaniałymi gośćmi 
i ciekawymi dyskusjami” – powiedział pod-
czas festiwalowej gali prof. Vladimir Just, 
członek festiwalowego jury. 

Jerzy Armata

Podobnie jak w wielu poprzednich 
wydaniach 3KinoFestu, ton 9. edycji 
nadawały filmy polskie. Apokawixa 
Xawerego Żuławskiego została 
uhonorowana Nagrodą Specjalną  
za szczególne walory artystyczne, 
a za najlepszy debiut uznano Sonatę 
Bartosza Blaschke. 
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S zwajcarzy chyba kochają staty-
styki, bo oficjalne podsumowanie 
imprezy zajmuje trzy obszerne 
akapity, ale z listy wydarzeń i pre-

mier wymieńmy tylko jedną informację: 
składy jurorskie przyznały nagrody pie-
niężne i rzeczowe o łącznej wartości bli-
sko 70 tys. franków.

Po ubiegłorocznej, jubileuszowej fecie, 
26. festiwal w Winterthur miał skromniej-
szą oprawę i rozmach, nie tylko dlatego, 
że przeniósł się z zabytkowych gmachów 
w centrum miasta do obiektów w daw-
nej dzielnicy przemysłowej, zamienio-
nych teraz na sale kinowe, galerie, sklepy 
i mieszkania. Ale także dlatego, że z zapro-
szeń mogło skorzystać mniej zagranicz-
nych gości niż dawnej, w czym swój zna-
czący udział miały pandemia, odczuwalna 
coraz bardziej recesja gospodarcza oraz 

z twórcami. A było o czym rozmawiać, 
bo do położonego nieopodal Zurychu 
miasta zaprasza się filmy i autorów mocno 
eksperymentujących i nader swobodnie 
kompilujących mieszanki stylów, gatun-
ków i manier filmowych. Jakby przyjęto 
tu założenie, że w sztukach wizualnych 
wszystko już było, więc cała nadzieja 
w projektach wychodzących poza jaką-
kolwiek konwencję.

Ale nagrodę główną otrzymał bardzo 
poprawnie zrobiony holenderski doku-
ment Sąsiad Abdi Douwe Dijkstry, bez 
ogródek odsłaniający kulisy świadomego 
działania współczesnych mediów oraz 
przemysłu filmowego. Okazję do obser-
wacji dawała relacja tytułowego sąsiada 
o swych traumatycznych przeżyciach i na 
ich podstawie realizacja tak chętnie poka-
zywanych codziennie na ekranach scen 
wojennych czy walk ulicznych. Wykorzy-
stanie w postprodukcji technik blue box 
czy green box to ledwie mała część z arse-
nału magicznych sztuczek, dzięki którym 
np. kilkuminutowa sekwencja zbrojnej 
potyczki może być zrealizowana, a potem 
obrobiona cyfrowo i zmontowana w stu-
diu mieszczącym się w kilku niedużych 
pomieszczeniach. Autor nie komento-
wał tych praktyk, nie wytykał producen-
tom i nadawcom manipulacji, po pro-
stu zarejestrował proces kreacji, a potem 
upowszechniania obrazu takiej udawanej 
rzeczywistości.

Na tle mniej lub bardziej, raczej bardziej 
(brazylijsko-kubańskie Morze jest również 
twoje zaskoczyło nawet tutejszych kone-
serów, przyzwyczajonych do ekranowych 
eksperymentów), odlotowych pomysłów 
pozytywnie wyróżniał się polski film Szczy-
pigłówki, jedyna w tym roku w konkur-
sie głównym pozycja znad Wisły, ale za 
to świetnie podtrzymująca w Szwajcarii 
dobrą opinię o polskiej animacji. Bo pięk-
nie namalowane i zgrabnie animowane 
przez Katarzynę Miechowicz kadry ilu-
strują zbiór kilkunastu fraszek połączo-
nych motywem zapętlenia w absurdzie. 
W kolorowym labiryncie obserwacji boha-
terowie próbują nadać sens bezsensowi lub 
bezmyślnie w nim trwają. Jak zapewnia 
autorka w rekomendacji swych Szczypigłó-
wek, prawdopodobnie nie zmienią świata, 
nie wywołają wstrząsu ani rewolucji, za to –  
być może – będą podszczypywać głowy 
w trakcie projekcji. I tak się – sądząc po 
reakcji sali – działo.

Janusz Kołodziej

WINTERTHUR KAIR

wojna na Wschodzie Europy. Nie zawio-
dła miejscowa publiczność, tłumnie zalud-
niająca festiwalowe sale i chętnie uczest-
nicząca w poseansowych spotkaniach 
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Z PORADNIKA 
MANIPULATORA
259 krótkich filmów w 27 tematycznie 
dobranych blokach, prestiżowe pokazy 
konkursowe oraz różnorodna oferta 
wydarzeń specjalnych – to program 
tegorocznego, 26. Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Winterthur.

C enzura nie dopuściła do sean-
sów kilku filmów na tego-
rocznym MFF w Kairze (13- 
-22 listopada), m.in. Granic 

miłości Tomasza Wińskiego. Za to inny 
obraz polskiego reżysera – wyproduko-
wany przez Studio Munka-SFP Chleb 
i sól Damiana Kocura – dostał nagrodę 
za debiut.

„Dla mnie najważniejsza jest różnorod-
ność zarówno pod względem tematyki 
filmów, jak i ich stylistyki. Chcę, żeby 
kairski festiwal stał się miejscem, gdzie 
prezentuje się różne oblicza kina” – mówił 
mi nowy dyrektor artystyczny imprezy 
Amir Ramses, który zastąpił na tym sta-
nowisku Mohameda Hefzy’ego. Ramses 
układał wcześniej program innego festi-
walu w Egipcie – El Gouna Film Festival, 
który zamknięto. Mówi się, że jednym 
z powodów takiej decyzji było pokaza-
nie i nagrodzenie filmu Pióra Omara El 
Zohairy’ego, który wzbudził kontrowersje 
jako antyegipski (to opowieść o najuboż-
szej części społeczeństwa, gdzie prze-
moc domowa jest na porządku dzien-
nym, a niepodzielną władzę w rodzinie 
pełni mężczyzna).

El Gouna była festiwalem prywatnym, 
dotowanym przez milionerów, braci Sawi-
ris. Festiwal w Kairze jest natomiast 
imprezą rządową, sponsorowaną przez 
ministerstwo. Nic więc dziwnego, że nie 

wszystkie wybory dyrektora się spodo-
bały i cenzura usunęła je z programu. 
Nie pozwolono na pokaz Granic miło-
ści Tomasza Wińskiego, który mieszka 
i pracuje w Pradze. To opowieść o mał-
żeństwie, które otwiera swój związek na 
innych partnerów seksualnych. Z pro-
gramu zniknął również Butterfly Vision 
Maksyma Nakoniecznego. „Nie wiemy, 
co nie spodobało się oficjelom: silna 
kobieca bohaterka czy delikatny kon-
tent. Ale wiemy na pewno, że cenzura nie 
powinna istnieć. Wolność słowa to coś, 
za co my, Ukraińcy, aktualnie walczymy. 
Szkoda, że walka trwa również na polu 
sztuki” – napisali twórcy na oficjalnym 
profilu filmu na Facebooku.

Zaskakującą decyzją nowego dyrektora 
było również ograniczenie pokazów fil-
mów egipskich do zaledwie trzech tytu-
łów. To żywa kinematografia, reagująca na 
to, co dzieje się w kraju. Twórcy inspirują 
się tym, co się dookoła nich dzieje. Jak 
w nagrodzonym 19B, w którym Ahmad 
Abdalla opowiada o mężczyźnie opieku-
jącym się upadłą willą, w której opiekuje 
się bezpańskimi psami i kotami. Reżyser 
napisał scenariusz pod wpływem żyją-
cego w podobny sposób człowieka, któ-
rego codziennie mijał w drodze do pracy.

Najważniejsza statuetka – Złota Pira-
mida – przypadła filmowi Alam w reży-
serii Firasa Khoury’ego. I nic dziwnego, 

bo to nietypowe coming-of-age story sku-
pia się na palestyńskim nastolatku, który 
dorasta w swym kraju. Z jednej strony – 
wojna, z drugiej – typowe problemy doj-
rzewających chłopców: bunt wobec rodzi-
ców, wyobcowanie i utrata głowy dla 
pięknej dziewczyny. Ale w kraju, w któ-
rym regularnie słychać strzały i wybuchy, 
głowy lepiej nie tracić…

Jur y,  w  któr ym zasiadała Naomi 
Kawase, jedna z najważniejszych japoń-
skich reżyserek, w ogóle miało w tym roku 
słabość do filmów o młodych ludziach. 
Srebrną Piramidę dostał bowiem Love 
According to Dalva, w którym Emma-
nuelle Nicot portretuje 12-letnią Dalvę. 
Gdy dziewczynka trafia do domu dziecka, 
zaczyna rozumieć, że łącząca ją z ojcem 
relacja nie była niczym dobrym. 

Z kolei Brązową Piramidę dla najlep-
szego debiutu zgarnął Damian Kocur, 
który w Chlebie i soli pokazał bohatera 
wracającego na wakacje do rodzinnego 
miasteczka. Problem polega jednak na 
tym, że po zakosztowaniu wielkiego 
świata, nie da się już tak po prostu wró-
cić „na stare śmieci”. 

Interesująco się te wszystkie filmy 
dopełniały. Każdy z nich na swój spo-
sób pokazał, jak trudno odciąć się od 
tego, czym przez lata się nasiąkało. 

Artur Zaborski

Podczas 44. edycji 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Kairze przekonaliśmy 
się, że jeszcze długa droga do tego, 
by organizatorzy mogli pokazywać 
to, co sobie wymarzą.
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Douwe Dijkstra

Sąsiad Abdi,  
reż. Douwe Dijkstra
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M imo że festiwal w stolicy 
Estonii należy do elitarnej 
grupy 15 festiwali konkur-
sowych na świecie, akre-

dytowanych przez FIPAF (Fédération 
Internationale des Associations de Pro-
ducteurs de Films), to trudno się dziwić, 
że nie wzbudza aż takich emocji jak te naj-
starsze i największe w Europie. Na pierw-
szy rzut oka estońskie wydarzenie może 
wydawać się nieco egzotyczne. Nietypowa 
destynacja, mroźna listopadowa aura, brak 
głośnych, wyczekiwanych tytułów w kon-
kursowej selekcji. Nie zmienia to faktu, 
że organizatorom udało się znaleźć swoją 
niszę. Stworzyli festiwal, który zarówno 
pod kątem filmowym, jak i stricte bran-
żowym stanowi interesującą alternatywę 
dla twórców. Również polskich, zwłasz-
cza że nasze kino jest w Tallinnie obecne 
i lubiane.   

„Tym, co najbardziej urzeka mnie 
w festiwalu, jest fakt, że mimo rangi ma 
on charakter bardzo kameralny i przy-
stępny. Wszystko dzieje się dosłownie 
w kilku przestrzeniach, co pozwala prze-
bywać nam z innymi twórcami w sposób 
organiczny, łatwy i przyjemny” – przeko-
nuje Dagmara Brodziak, aktorka, współ-
scenarzystka oraz producentka kreatywna 
filmu Dzień, w którym znalazłem w śmie-
ciach dziewczynę (reż. Michał Krzywicki, 
2021), uczestnicząca w Black Nights po 
raz drugi. Trudno nie poczuć tej atmos-
fery, mimo że suche liczby świadczyć 
mogłyby o czymś zupełnie innym. Blisko 
550 tytułów w selekcji (w tym 250 pełno-

z Bartoszem Bielenią w roli głównej. Orga-
nizatorzy przekonywali wręcz, że film na 
tyle im się spodobał, że był to pierwszy 
tytuł zakwalifikowany do tegorocznej 
edycji estońskiej imprezy. Z kolei wśród 
debiutów pokazano Matecznik Grzego-
rza Mołdy. Polskie kino, jak chociażby 
Liczbę doskonałą Krzysztofa Zanussiego 
czy Sonatę Bartosza Blaschke, zaprezen-
towano także w sekcjach tematycznych.

Festiwal Black Nights to również bar-
dzo rozbudowany, pięciodniowy program 
Industry, w ramach którego odbywało się 
szereg wydarzeń branżowych. Od paneli 
dyskusyjnych przez wykłady, pitchingi po 
spotkania w formule 1:1 ze specjalistami 
z całego świata. „Dla twórcy oprócz wie-
dzy, jak zrobić film, ważne jest też, by mieć 
pojęcie, co zrobić dalej z gotowym już 
tytułem oraz jak walczyć o kolejny pro-
jekt. Przyglądając się temu, jakie produkcje 
powstają w naszym regionie, jaki zakres 
tematyczny jest podejmowany, można 
i do swoich pomysłów podejść z szerszej 
perspektywy” – opowiadał aktor i reżyser 
Michał Krzywicki, aktywnie uczestniczący 
w zaplanowanych wydarzeniach. 

Odbywający się w Tallinnie festiwal miał 
też mniej formalną, choć równie ważną, bo 
pogłębiającą integrację, twarz – wspólne 
morsowanie, jazdę na łyżwach czy przezna-
czoną dla producentów wycieczkę po naj-
ciekawszych estońskich lokacjach. I przede 
wszystkim długie estońskie noce, sprzyja-
jące nie tylko filmowym projekcjom, ale 
i wielu interesującym rozmowom.

Kuba Armata

TALLINN

metrażowych fabuł), około tysiąca festi-
walowych gości i niemal 80 tys. widzów. 

Organizatorzy Black Nights mają jednak 
na to pomysł, proponując już w obrębie 
samych pełnometrażowych fabuł aż pięć 
konkursów – od zmagań o główne festi-
walowe laury przez rywalizację debiutan-
tów po wyjątkowo interesujący konkurs 
filmów zrealizowanych w krajach bałtyc-
kich, będący dla mnie znakiem rozpoznaw-
czym estońskiego festiwalu. W tych dwóch 
pierwszych selekcjach mocniej trzymali-
śmy kciuki, bowiem w głównej kompetycji 
premierowo zaprezentowana została sło-
wacko-polsko-czeska koprodukcja Plastic 
Symphony w reżyserii Juraja Lehotský’ego, 

DŁUGIE 
FILMOWE NOCE
O festiwalu Black Nights, który odbył 
się w tym roku w Tallinnie już po 
raz 26., w branży filmowej mówi się 
zdecydowanie mniej niż o imprezach 
w Cannes, Wenecji czy Berlinie, choć 
to również festiwal najwyższej klasy A.
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Gala zakończenia festiwalu
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POLSKIE PROJEKTY 
Z SUKCESEM 
W CZECHACH

Pełnometrażowi Pomaga-
cze (reż. Betina Bożek, prod. 
Grzegorz Wacławek) oraz 
projekt serialu animowa-
nego Limonek i Bezia (reż. 
Ilenia Cotardo, Piotr Ficner, 
prod. Anna Mroczek) to pol-
scy zwycięzcy tegorocznego 
CEE Animation Forum. To 
czeskie forum jest wiodą-
cym w regionie wydarze-
niem dotyczącym pitchingu, 
finansowania oraz kopro-
dukcji. W tegorocznej edycji 
wzięło udział 49 animowa-
nych projektów podzielo-
nych na cztery kategorie: 
fabułę, serial telewizyjny, 
krótki metraż oraz film stu-
dencki. Zwycięzcy Pomaga-
cze to pełnometrażowy debiut 
wielokrotnie nagradzanej za 
swoje krótkometrażowe ani-
macje Betiny Bożek. Reży-
serka sięgnęła po scenariusz 
Weroniki Stencel, by opo-
wiedzieć osobliwą histo-
rię sfrustrowanego urzęd-
nika, który próbuje uwolnić 
się od dominującego ojca, 
a przy okazji odkryć swoje 
prawdziwe ja i uratować 
rodzinne miasto. Produk-
cja powstaje dla Animoon. 
Z kolei nagrodzona w kate-
gorii seriali animacja studia 
Likaon – Limonek i Bezia – 
to lalkowy serial animowany 
skierowany do dzieci w wieku 
3-6 lat. Głównymi bohate-
rami są dwa młode kolibry, 
rodzeństwo, które rozwią-
zuje różne problemy w każ-
dym odcinku, współpracując 
i próbując różnych wynalaz-
ków. Każda historia kontra-
stuje ze sobą dwa elementy: 
realizm oraz bujną dziecięcą 
wyobraźnię. Chcielibyśmy, 
aby dzieci łatwo identyfiko-
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE
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POLACY 
Z NOMINACJAMI 
DO EUROPEJSKICH 
NAGRÓD FILMOWYCH

Wśród nominowanych przez 
Europejską Akademię Fil-
mową do Europejskich 
Nagród Filmowych tytułów 
znalazły się takie polskie pro-
dukcje, jak: IO Jerzego Skoli-
mowskiego za reżyserię, Film 
balkonowy Pawła Łozińskiego 
w kategorii najlepszego doku-
mentu, Inni ludzie Aleksan-
dry Terpińskiej za europej-
skie odkrycie FIPRESCI. W tej 
samej kategorii nominację 
otrzymał także Pamfir Dmytro 
Suchołytkyj-Sobczuka z pol-
skim udziałem koproducenc-
kim. Zwycięzców poznamy 
10 grudnia podczas uroczy-
stej gali odbywającej się w tym 
roku w stolicy Islandii – Rey-
kjaviku.

UCIECZKA 
NA SREBRNY GLOB 
Z NAGRODĄ 
W HOLANDII

Dokument Kuby Mikurdy 
niezwykle zainteresował 
widzów w Holandii i otrzy-
mał Nagrodę Publiczności na 
38. Imagine Fantastic Film 
Festival w Amsterdamie (26 
października – 6 listopada). 
To odbywające się prawie od 
40 lat wydarzenie filmowe 
poświęcone kinu gatunko-
wemu, zwłaszcza horrorom, 
science fiction czy ekspery-
mentalnym animacjom. Pro-
gram jest wyjątkowo bogaty, 
a obok pokazów filmowych 
na widownię czekają master-
classy, warsztaty, zajęcia tema-
tyczne i spotkania z twór-
cami. Ucieczka na srebrny 
glob to dokument o najwięk-
szej tajemnicy i największym 
niespełnionym marzeniu 

wały się z bohaterami i ich 
światem, a jednocześnie 
mogły oddać się marzeniom 
i zabawie, odkrywać wszech-
świat, w którym wszystko jest 
możliwe.

IO Z SUKCESAMI 
W HISZPANII
I WE FRANCJI

Najnowszy film Jerzego Skoli-
mowskiego, IO, został wyróż-
niony nagrodą Ribera del 
Duero dla najlepszego reży-
sera podczas festiwalu w hisz-
pańskim Valladolid. Z kolei 
we Francji ta polsko-włoska 
koprodukcja znalazła się na 
2. miejscu frekwencji widzów 
po tym, jak trafiła na ekrany 
140 kin. Obraz jest polskim 
kandydatem do nagród Ame-
rykańskiej Akademii Sztuki 
i Wiedzy Filmowej w kate-

gorii Najlepszy Pełnometra-
żowy Film Międzynarodowy. 
Otrzymał też nominacje do 
Europejskich Nagród Fil-
mowych. IO miał swoją 
światową premierę na MFF 
w Cannes, gdzie otrzymał 
Nagrodę Jury. Był ponadto 
prezentowany w konkursach 
głównych festiwali w Toronto, 
Gdyni i Chicago, a także 
zaprezentowano go jako 
film otwarcia na MFF Nowe 
Horyzonty we Wrocławiu.

POLACY 
NA AMERICAN 
FILM MARKET

Reprezentacja polskich pro-
ducentów oraz przedsta-
wiciele Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej wzięli udział 
w jednych z najważniejszych 
targów filmowych na świe-

cie – American Film Market 
w Santa Monica (1-6 listo-
pada). W skład polskiej dele-
gacji weszli m.in. dyrektor 
PISF Radosław Śmigulski, 
kierownik Działu Produk-
cji Filmowej i Rozwoju Pro-
jektów Filmowych Kamila 
Morgisz, kierownik Działu 
Współpracy Międzynarodo-
wej Maria Gradowska-To-
mow, a także przedstawiciele 
polskiej branży filmowej: 
Ewa Puszczyńska (Extreme 
Emotions), Aneta Hickin-
botham (Aurum Film), 
Krzysztof Terej (Watchout 
Studio), Klaudia Śmieja-
-Rostworowska (Madants), 
Mariusz Włodarski (Lava 
Films), Dawid Szurmiej (Stu-
dio Agart), Anna Waśniew-
ska-Gill (TVN) oraz Mar-
cin Łuczaj (NEFS). Udział 
polskich twórców wsparł 

polskiego kina. Na srebrnym 
globie Andrzeja Żuławskiego 
mogło stać się jednym z naj-
bardziej przełomowych fil-
mów science fiction w histo-
rii. Rozmach produkcyjny, 
gwiazdorska obsada, rewolu-
cyjne kostiumy i scenografia 
zapowiadały arcydzieło. Dla-
czego zatem władze kinema-
tografii PRL wstrzymały pro-
dukcję na dwa tygodnie przed 
zakończeniem zdjęć? Czy 
zdecydowały o tym względy 
ekonomiczne? Polityczne? 
Artystyczne? Osobiste? Pozo-
stał film-legenda, który nadal 
inspiruje filmowców z całego 
świata.

LAS Z DWOMA 
CZESKIMI 
NAGRODAMI

Prezentowany podczas 
Jihlava New Visions Forum 
(towarzyszącemu Między-
narodowemu Festiwalowi 
Filmów Dokumentalnych 
w Jihlavie; 25-30 paździer-
nika) nowy projekt Lidii 
Dudy – Las – wyjechał 
z Czech z nagrodą główną 
dla Najbardziej Obiecu-
jącego Projektu Europej-
skiego oraz z nagrodą Docs 
Connect Taskovski Train-
ing. Jihlava New Visions 
Forum&Market to wydarze-
nie, którego celem jest wspie-
ranie nowych, europejskich 
produkcji dokumentalnych 
w ich różnorodności i kre-
atywności. W ramach Jihlava 
New Visions Forum odbył się 
 pitching, na którym zapre-
zentowano tylko 16 wybra-
nych projektów z Europy. 
Wśród nich znalazł się jeden 
z Polski. To właśnie zwycięski 
Las Lidii Dudy, produkowany 
przez Fundację Lumisenta 
i Aura Films. Bohaterowie 

nagrodzonego dokumentu to 
Joasia i Marek, którzy ucie-
kli przed całym złem świata 
do swojego „raju” – kupili 
stary dom w Puszczy Biało-
wieskiej tuż przy wschodniej 
granicy Polski. Na świat przy-
szła trójka ich dzieci – Mary-
sia, Ignacy i Franek. Dzieci 
żyją zanurzone w przyrodzie, 
mają szczęśliwe dzieciństwo, 
kochającą mamę i troskli-
wego ojca. Ale pewnego dnia 
ich las się zmienił. Poja-
wili się w nim Obcy, Inni… 
Zmarznięci, często cho-
rzy, głodni, zagubieni, nie-
chciani… uchodźcy. A potem 
w dziecięcych rozmowach 
pojawiło się kolejne nowe 
słowo „wojna”. Wielka poli-
tyka zapukała do ich drzwi, 
a one nie potrafią sobie z nią 
poradzić. Na nowo muszą 
zdefiniować dobro i zło.

POLSKIE FILMY 
ZWYCIĘŻAJĄ 
W HISZPANII

Na jednym z najważniej-
szych hiszpańskich festi-
wali, 48. Filmets Badalona 
(21-30 października), główne 
nagrody trafiły do polskich 
twórców. Zwycięstwo przypa-
dło Damianowi Kocurowi – 
jego krótka fabuła Dalej jest 
dzień zachwyciła jurorów, 
którzy uznali ją najlepszym 
filmem tegorocznej edycji. 
Z kolei tytuł najlepszej ani-
macji festiwalu powędrował 
do Airborne Andrzeja Job-
czyka. Pierwsza edycja Fil-
mets Badalona miała miejsce 
w 1969 roku. To międzyna-
rodowy festiwal dedykowany 
filmom krótkometrażowym – 
dokumentom, animacjom 
i fabułom. Organizatorzy są 
otwarci na produkcje mię-
dzynarodowe, debiuty, filmy 

szkolne, jak i dzieła uznanych 
już twórców.

FURIA DOCENIONA 
W KANADZIE

Animacja Julii Siudy została 
doceniona za dźwięk – zreali-
zowany przez Jacka Feliksa – 
podczas tegorocznej, 21. edy-
cji festiwalu SPASM (20-31 
października). SPASM to 
wydarzenie, które odbywa 
się we francuskojęzycznym 
Montrealu. Festiwal jest 
10-dniowym świętem odważ-
nego, nieszablonowego kina. 
W programie imprezy można 
znaleźć zarówno wyraziste 
produkcje gatunkowe, jak 
i całkowicie eksperymentalne, 
oryginalne formy. Doceniona 
Furia powstała w Pracowni 
Filmu Animowanego na kra-
kowskiej ASP. Obraz dotyczy 
problemu narastającej złości, 
frustracji i agresji. Bohaterka 
filmu to osoba, która traci 
kontrolę nad swoją złością. 
Zatracając się w emocjach, 
nie wytrzymuje napięcia. 
Animacja pokazuje tłumiony 
gniew i wyobrażoną prze-
moc fizyczną. Film nawią-
zuje do potocznie formuło-
wanych myśli czy zamiarów: 
„krew mnie zalewa”, „nerwy 
mi puszczają”, „chyba wyjdę 
z siebie”, „mam ochotę 
kogoś udusić”, „rozerwę go 
na strzępy”, „zaraz kogoś 
zabiję” itp. Istotnym elemen-
tem, oddającym charakter 
animacji jest oszczędna, ale 
wyrazista plastyka wykorzy-
stująca organiczną i gęstą 
kreskę, oraz odpowiednio 
ekspresyjna kolorystyka. Aby 
wzmocnić naturalistyczny 
przekaz emocji, wykorzy-
stane są dźwięki łamiących 
się kości i kaleczonych części 
ciała.

AIRBORNE Z WYRÓŻNIENIEM W KANADZIE

Animacja Andrzeja Jobczyka powiększyła 
swój festiwalowy dorobek o kolejne 

laury. Tym razem film Airborn zachwycił 
jury kanadyjskiego festiwalu Spark Anima-
tion (28 października – 7 listopada), które 
przyznało mu Wyróżnienie Specjalne, doce-
niając jego wizję artystyczną. Spark Anima-

tion to wydarzenie organizowane z miło-
ści do animacji. Przez lata festiwal zyskiwał 
coraz większy rozgłos i prestiż. Rokrocznie 
prezentowane są tam najciekawsze produk-
cje z całego świata, które bardzo często póź-
niej robią ogromną międzynarodową i osca-
rową karierę.

Airborne, 
reż. Andrzej Jobczyk
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PISF w ramach Programu 
Operacyjnego „Promocja 
polskiego filmu za granicą”. 
W ramach targów odbyło się 
case study filmu The Silent 
Twins, które przedstawiły 
producentki: Klaudia Śmieja-
-Rostworowska i Ewa Pusz-
czyńska. Spotkanie mode-
rowała Diana Lodderhose 
z Deadline. Przez cały czas 
trwania targów – na 5. piętrze 
hotelu Loews – funkcjono-
wało polskie stoisko organi-
zowane przez PISF. AFM to 
jedne z najważniejszych tar-
gów filmowych na świecie. 
W wydarzeniu co roku bierze 
udział około 7 tys. profesjo-

animacji – 46. Cinanima 
w Espinho (7-13 listopada) 
doceniono duet reżyser-
ski Katarzyny Kijek i Prze-
mysława Adamskiego, 
nagradzając animację Slow 
Light za najlepszą reży-
serię. Nagrodzony polski 
film opowiada o człowieku, 
który wszystko, na co spoj-
rzał, widzi dopiero po sied-
miu latach, ponieważ jego 
oczy tak powoli przepusz-
czają światło. Spóźniony 
ogląd zdarzeń rzutuje na 
niedojrzałość emocjonalną 
bohatera i życiowe niepo-
wodzenia. Przy użyciu mie-
szanej techniki animacji 

CURIOSA 
Z FESTIWALOWYMI 
SUKCESAMI

Polsko-brytyjska reżyserka 
Tessa Moult-Milewska może 
pochwalić się kolejnymi 
nagrodami dla swojej najnow-
szej animacji o tytule Curiosa. 
Film otrzymał Gaston Roch 
Award dla Najlepszej Anima-
cji Studenckiej na 46. festiwalu 
Cinanima w Espinho (7-13 
listopada). Sukces w Portuga-
lii został poprzedzony innym 
laurem – nagrodą Orła Hol-
lywoodzkiego dla najlepszej 
animacji na 23. Polish Film 
Festival w Los Angeles (21-30 
października). Obie jesienne 
nagrody to kolejne w dorobku 
festiwalowe trofea dla Curiosy.

KONCERT 
BALKONOWY 
Z WYRÓŻNIENIEM 
W MEKSYKU

Krótkometrażowy dokument 
Diany i Krzysztofa Kadłubow-
skich został uhonorowany 
Wyróżnieniem Specjalnym 
podczas 17. festiwalu DocsMX 
(13-23 października). To 
jeden z najważniejszych festi-
wali filmów dokumentalnych 
w Ameryce Środkowej. Do tej 
pory znany był jako DocsDF – 
Festival Internacional de Cine 
Documental de la Ciudad de 
México, jednak po 10 edy-
cjach organizatorzy uznali, 
że czas zacząć pisać nowy 
rozdział w historii festiwalu, 
zaczynając od zmiany jego 
nazwy. Wyróżniony Koncert 
balkonowy to tragikomiczny 
obraz polskiego społeczeństwa 
w dobie pierwszego lock- 
downu. Mieszkańcy pewnej 
kamienicy – każdy zamknięty 
w swoim mieszkaniu – przy-
stosowują się do nowej sytu-

acji. Większość z nich zostaje 
w domach, a kontakt ze 
światem zewnętrznym dają 
im… balkon oraz wspólne 
podwórko. Izolacja i dystans 
gwałtownie ograniczyły liczbę 
kontaktów społecznych, ale 
dały możliwość obserwacji 
sąsiedzkiego życia. Wytworem 
tej podwórkowej kultury jest 
Koncert balkonowy – historia 
pewnej pary butów oraz jed-
nego z najbardziej osobliwych 
wykonań piosenki „What 
a Wonderful World”.

POLSKIE FILMY 
DOCENIONE 
W NIEMCZECH

Na znanym i cenionym 
w naszej części Europy Festi-
walu Filmowym w Cottbus 
(32. edycja, 8-13 listopada) 
zauważono oraz doceniono 
polskie produkcje. Wyprodu-
kowany w Studiu Munka-SFP 
Chleb i sól Damiana Kocura 
otrzymał Nagrodę Specjalną 
za najlepszą reżyserię oraz 
Nagrodę Dialog przyznawaną 
filmom budującym pomo-
sty między kulturami. Z kolei 
obraz Głupcy Tomasza Wasi-
lewskiego zdobył nagrodę 
„Cottbus into the Cinema”, 
której równowartość (10 tys. 
euro) przeznaczona ma być na 
dystrybucję. Natomiast dwa 
wyróżnienia na targach Con-
necting Cottbus trafiły do pro-
jektu Delfin (reż. Sonja Orle-
wicz-Zakrzewska). 

PAWEŁ 
MYKIETYN 
Z EUROPEJSKĄ 
NAGRODĄ FILMOWĄ

Europejska Akademia Fil-
mowa ogłosiła zwycięzców 
swoich nagród w katego-

POLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

nalistów z ponad 70 krajów – 
dystrybutorów, agentów 
sprzedaży, dyrektorów festi-
wali, producentów i twórców. 
Targom towarzyszą pokazy 
filmowe, konferencje bran-
żowe, panele, warsztaty, spo-
tkania networkingowe oraz 
seria wydarzeń poświęco-
nych rozszerzonej rzeczywi-
stości (XR space, Immersive 
Summit).

TWÓRCY SLOW LIGHT 
DOCENIENI 
W PORTUGALII

Na jednym z najstarszych 
festiwali poświęconych 

film łączy w plakatowy spo-
sób dwa porządki czasowe 
i operuje skrótem graficz-
nym dla oddania kolejnych 
losów bohatera.

NA ŻYWO 
Z NAGRODĄ
W USA

Krótkometrażowa fabuła 
Mary Tamkovich Na żywo 
zdobyła nagrodę Silver Hugo 
na Chicago International 
Film Festival (13-23 paź-
dziernika). Wcześniej została 
wyróżniona na 47. Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni. Festiwal w Chicago 
co roku prezentuje selekcję 
najlepszych krótkich fabuł 
z całego świata. Nagrodzony 
obraz jest inspirowany praw-
dziwą historią dwóch dzien-
nikarek niezależnej biało-
ruskiej telewizji Belsat TV, 
które zostały zatrzymane, 
a następnie skazane w tajnym 
procesie za udział w pokojo-
wej demonstracji w Mińsku 
(zarzucono im „organiza-
cję działań rażąco narusza-
jących porządek publiczny”, 
a następnie „zdradę stanu”). 
„Zależało mi na tym, by prze-
kształcić historię dziewczyn 
z kolejnego newsa o repre-
sjach na Białorusi w opo-
wieść o żywych ludziach, 
pozwolić poczuć ich napię-
cie, strach, ale i determina-
cję. Chciałam, żeby widzo-
wie razem z bohaterkami 
przeżyli te  kluczowe dla ich 
życia 15 minut, poczuli, jak 
straszliwie trudna była decy-
zja, którą musiały podjąć – 
a jednocześnie, jak bardzo 
nie mogły podjąć innej” – 
mówi reżyserka. Film Na 
żywo został wyprodukowany 
w Wajda Studio.

Na 44. MFF w Kairze (13-22 listopada) reżyser filmu Chleb i sól – wyprodukowanego 
rzez Studio Munka-SFP – Damian Kocur otrzymał statuetkę Brązowej Piramidy dla 

najlepszego debiutu w Konkursie Głównym MFF w Kairze. Z kolei nagrodę Internatio-
nal Critics’ Week Shadi Abdel Salam Award zdobyła ukraińsko-polsko-francusko-chilij-
ska koprodukcja Pamfir Dmytro Sukholytkyy’ego-Sobchuka. Festiwal w Kairze to jedna 
z zaledwie 15 imprez na świecie wyróżnionych klasą A – przyznawaną przez Międzyna-
rodową Federację Stowarzyszeń Producentów Filmowych (FIAPF). W tym roku mię-
dzynarodowemu jury w Konkursie Głównym przewodziła laureatka festiwali w Cannes 
i Locarno, japońska reżyserka Naomi Kawase.

riach technicznych. Wśród 
laureatów znalazł się polski 
kompozytor, Paweł Mykie-
tyn, którego nagrodzono za 
muzykę do filmu IO Jerzego 
Skolimowskiego. Nagrody 
w kategoriach technicznych 
(zdjęcia, montaż, sceno-
grafia, kostiumy, muzyka, 
charakteryzacja, dźwięk, 
efekty specjalne) są przyzna-
wane przez ośmioosobowe 
jury złożone z ekspertów. 
Zwycięzcy otrzymają swoje 
nagrody podczas gali Euro-
pejskich Nagród Filmowych, 
która odbędzie się 10 grudnia 
w Reykjavíku.

APOLONIA, 
APOLONIA
NAJLEPSZA NA IDFA

Duńsko-polsko-francu-
ska koprodukcja Apolo-
nia, Apolonia w reżyserii 
Lei Glob zdobyła nagrodę 
dla Najlepszego Filmu 
w Konkursie Głównym 
podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych IDFA 
w Amsterdamie (9-20 listo-
pada). Współfinansowany 
przez PISF dokument będzie 
miał swoją polską premierę 
podczas 20. edycji festiwalu 
Millennium Docs Against 
Gravity, w maju 2023 roku. 
Apolonia, Apolonia to opo-
wieść o dorastaniu, egzy-
stencjalna podróż do umysłu 
młodej kobiety, jej przeko-
nań o seksualności, sztuce, 
ideałach i miłości oraz o tym, 
jak ich doświadczała i jak 
się zmieniały. W dokumen-
cie podążamy za Apolonią 
Sokol, która opuszcza Danię 
i przeprowadza się do rodzin-
nego Paryża, by tam zostać 
malarką. To droga osobi-

stego i artystycznego rozwoju 
francusko-polskiej malarki – 
od dojrzewania talentu aż 
po przejście na komercyjną 
stronę świata artystycznego. 
Polską koproducentką filmu 
jest Małgorzata Staroń, za 
realizację dźwięku odpowiada 
Anna Żarnecka-Wójcik, 
a operatorką obrazu jest Mag-
dalena Bojdo. W programie 
tegorocznej edycji IDFA – 
jednego z największych 
i najważniejszych wyda-
rzeń w świecie dokumentu – 
w sekcji Best of Fests znala-
zły się ponadto takie polskie 
filmy, jak Silent Love Marka 
Kozakiewicza, Syndrom Ham-
leta Elwiry Niewiery i Piotra 
Rosołowskiego oraz Lombard 
Łukasza Kowalskiego. 

IO LAUREATEM 
ARAB 
CRITICS’ AWARD

Polski kandydat do Oscara – 
IO Jerzego Skolimowskiego – 
został nagrodzony Arab 
Critics’ Award dla Najlep-
szego Filmu Europejskiego. 
To wspólna inicjatywa 
European Film Promotion 
i Arab Cinema Center. 
Nagrodę dla polsko-włoskiej 
koprodukcji przyznano pod-
czas gali w stolicy Egiptu – 
Kairze. Laur ten przyznaje 
jury, w którym zasiada kil-
kudziesięciu najbardziej 
opiniotwórczych arabskich 
krytyków filmowych z 14 
krajów. Partnerem wydarze-
nia jest Cairo International 
Film Festival, podczas któ-
rego ogłoszono zdobywcę 
nagrody.

Oprac. Julia  
Michałowska

CHLEB I SÓL ORAZ PAMFIR NAGRODZONE W KAIRZE

Chleb i sól,  
reż. Damian Kocur
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realizowany był tutaj. Łącznie 
ze sceną w pubie, który reży-
ser znalazł na Starym Mie-
ście w Olsztynie. Następnie – 
Wszystko dla mojej matki 
Małgorzaty Imielskiej. Poza 
tym mamy na koncie wiele 
dokumentów, m.in. znako-
mity In Touch Pawła Ziemil-
skiego, historię mieszkań-
ców Starych Juch, z których 
połowa wyjechała na Islan-
dię. Sporo filmów jeszcze 
powstaje, wśród nich wiele 
takich, które sięgają do trady-
cji i historii regionu, jak Spu-
ścizna czy Żurawscy z Kain – 
niezwykłe dzieje mazurskich 
rodzin. Bardzo piękne dwie 
animacje zrobił Andrzej Woj-
nach, sięgając do historii Olsz-
tyna. Poza tym mamy cykl 
kopernikański Michała Jusz-
czakiewicza i Roberta Szaja – 
to fabularyzowane dokumenty 
o wysokiej wartości eduka-
cyjnej. Olsztyńska dzielnica 
Zatorze, znana kiedyś szeroko 
z bójek i incydentów, okazała 
się małą ojczyzną znakomi-

W paździer-
niku 2022 
roku na 
festiwalu 

WAMA w Olsztynie wpadł 
mi w ręce piękny katalog 
lokacji filmowych Warmii 
i Mazur. Regionalny Fun-
dusz Filmowy działa już 
parę lat, ale to chyba jest 
nowa inicjatywa?
Tak, to pierwsze wydanie. 
Od momentu powstania od 
razu uczestniczyliśmy w róż-
nych targach i spotkaniach, 
przede wszystkim w Berlinie. 
Co innego jednak opowia-
dać o regionie, a co innego – 
pokazać. Wystąpiliśmy więc 
o środki do marszałka woje-
wództwa i katalog powstał. 
Jest dwujęzyczny, zawiera 
około 300 lokacji i kolporto-
wany jest na targach i festi-
walach filmowych (m.in. 
w Cannes). Jego szersza wer-
sja dostępna jest na stronach 
Funduszu. W 1994 roku dla 
Telewizji Polskiej relacjono-
wałem Oscary – te z Pola-
kami nominowanymi za 
Listę Schindlera. Na jednym 
z przyjęć dostałem bazę loka-
cji stanu Kolorado. Uśmiech-
nąłem się pod nosem – prze-
cież nigdy nie pojadę do 
Kolorado! – ale katalog wzią-
łem ze sobą. Wyciągnąłem go 
z szafy wiele lat później, kiedy 
założyliśmy Regionalny Fun-
dusz Filmowy. 

Powstał w 2017 roku, przy 
czym rok 2022 jest zdecy-
dowanie dla was jednym 
z najbardziej udanych.
Największym wydarzeniem 
tego roku była premiera IO 
Jerzego Skolimowskiego dofi-
nansowanego przez nasz RFF. 
Ponad 35 proc. zdjęć reali-
zowanych było w regionie. 
W tym roku odbyła się już 
7. edycja konkursu na dofi-
nansowanie produkcji fil-
mowych. Naszą zasadą jest, 
że do momentu oceny nie 
ujawniamy nazwisk eksper-
tów. Podejmujemy decyzje, 

przede wszystkim opierając 
się na naszym budżecie, który 
rocznie wynosi 700 tys. zło-
tych. Myślę, że dofinansowu-
jemy sensownie. Gdybyśmy 
nie wsparli Cichej Nocy Piotra 
Domalewskiego w 2017 roku, 
to pewnie twórcy nie zdą-
żyliby z filmem na Gdynię, 
gdzie odniósł on spektaku-
larny sukces. 

A które partie IO zostały 
zrealizowane w Wojewódz-
twie Warmińsko-Mazur-
skim?

Plenery, pagórki, mia-
steczka. W filmie jest prze-
piękna scena, gdy osioł idzie 
nocą przez opustoszałe mia-
sto – to Orneta. Scena bójki 
w gospodzie także została 
zrealizowana w naszej 
gospodzie. Przy okazji taka 
ciekawostka – scena meczu 
realizowana była w Jedwab-
nie, gdzie reaktywowano 
nieistniejący już klub piłki 
nożnej. Produkcja filmu 
zadbała o odpowiednie 
stroje piłkarzy. Udział w fil-
mie zmotywował graczy do 

odnowienia działalności 
sportowej.

To podobna historia jak 
z Cichą Nocą – filmowcy 
zbudowali w błocie drogę, 
która następnie wykorzy-
stywana była przez miesz-
kańców wsi. Jakie były 
okoliczności powstania 
waszego RFF-u?
Od momentu powstania 
w 2007 roku pierwszego, 
łódzkiego Funduszu wydały 
one razem ponad 130 mln 
złotych na produkcję ponad 
600 filmów, z czego ponad 
połowa to fabuły. Ziarno 
musi jednak zawsze paść 
na podatny grunt. Wszy-
scy wiedzą, że na Warmii 
i Mazurach kręcili Tadeusz 
Konwicki, Roman Polański, 
Volker Schlöndorff, ale mało 
kto wie, że na jeziorze Kir-
sajty Jerzy Kawalerowicz zre-
alizował sceny rejsu na Nilu. 
Witold Sobociński podsunął 
mi kiedyś ciekawy pomysł, 
by właśnie tam zorganizować 
premierę po latach. W 2021 
roku popłynęliśmy statkiem 
w miejsce, gdzie były reali-
zowane zdjęcia – niestety, 
już bez Witka. W ciszy, sto-
jąc z wyłączonymi silnikami 
w trzcinach, bez przemó-
wień, wznieśliśmy kieliszki 
ku niebu. Jest więc piękna 
historia, bogata tradycja. 
O potrzebie powołania Fun-
duszu wspominali wybitni 
twórcy i producenci, m.in. 
Włodzimierz Niderhaus, 
Jerzy Hoffman, Krzysztof 
Krauze, Janusz Majewski. 
Pukaliśmy wielokrotnie do 
samorządowych drzwi, ale 
dopiero kiedy marszałkiem 
został Gustaw Marek Brzezin, 
sytuacja się zmieniła. 

Które z filmów, oprócz 
debiutu Domalewskiego 
i najnowszego dzieła Sko-
limowskiego, są waszym 
„oczkiem w głowie”? 
Drugi film Domalewskiego 
Jak najdalej stąd w 50 proc. 

KAMERA 
W WODZIE

tych Polaków, dziennika-
rzy, intelektualistów. Na pre-
mierze Chłopców z Zatorza 
Józefa Burniewicza sala pękała 
w szwach, ludzie siedzieli na 
schodach. A ponieważ widzo-
wie domagali się dalszej czę-
ści tej historii, teraz powstają 
Dziewczyny z Zatorza.

Jakie są kryteria wyboru 
projektów?
Film powinien być zwią-
zany z regionem albo poprzez 
tematykę, albo poprzez loka-
cje filmowe, biografie postaci. 
Traktujemy to jako promocję 
regionu. Marszałek Gustaw 
Marek Brzezin powtarza 
zawsze: to nie jest wydatek, 
a inwestycja.

Warmia i Mazury coraz 
śmielej uczestniczą w fil-
mowym pejzażu Pol-
ski. Na jakie imprezy fil-
mowe warto wybrać się do 
regionu? 
Największym festiwalem 
filmowym w regionie jest 
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WAMA, która powstała przed 
dziewięcioma laty. To zasługa 
ówczesnej wicemarszałek 
województwa, Anny Wasi-
lewskiej, następnie posłanki, 
zmarłej w 2021 roku. 
W uznaniu jej odważnego 
aktu wspierania tej inicja-
tywy organizatorzy festiwalu 
od zeszłego roku przyznają 
nagrodę jej imienia. To festi-
wal unikatowy w skali euro-
pejskiej, w konkursie pre-
zentuje bowiem koprodukcje 
międzynarodowe. Trafiają 
tu prawdziwe perły progra-
mowe, o których się długo 
rozmawia.

Ta formuła programowa 
zdaje się być związana ze 
specyfiką regionu.
Festiwal osadzony jest w zna-
komitym miejscu, jeśli cho-
dzi o specyfikę wielokultu-
rowego i wielonarodowego 
regionu. Pod kierownictwem 
tego zarządu wojewódz-
twa jestem spokojny o przy-
szłość imprezy. W tym roku 

dofinansowanie na kulturę 
w regionie było najwyższe 
w historii. Budżet na kulturę, 
na przyszły rok, na szczęście 
jest niezagrożony. 

Czego wam życzyć na zbli-
żający się Nowy Rok?
Przede wszystkim tego, 
by filmowcy wierzyli, że tu 
w regionie są ludzie, którzy 
chcą ich wspierać i na któ-
rych można liczyć. Mamy 
też marzenie, które być może 
uda się zrealizować w przy-
szłym roku – chcemy poszu-
kać kamery Arriflex, która 
wpadła operatorowi Jerzemu 
Lipmanowi do wody pod-
czas kręcenia Noża w wodzie. 
Może ktoś ją znajdzie po 
60 latach? Tak czy inaczej, 
poszukamy.

Trzymam zatem kciuki 
za kamerę i za Fundusz. 
Powodzenia!

Rozmawiała  
Anna Wróblewska

Rozmowa z Bogumiłem 
Osińskim, dziennikarzem 
i krytykiem filmowym, szefem 
Warmińsko-Mazurskiego 
Funduszu Filmowego

Cicha Noc,  
reż. Piotr Domalewski
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dzięki zaproszeniu Henryka Kluby 
do pracy nad Słońce wschodzi raz 
na dzień. 
Piękne kino. Żałuję, że ten film jest 
dziś tak rzadko przypominany – Hen-
ryk Kluba miał niezwykłe wyczucie 
formy (niedawno produkcja została 
udostępniona w bibliotece platformy 
WFDiF 35mm.online – przyp. D.R.). 
Autorem scenariusza był „nasz czło-
wiek”, filar Piwnicy Pod Baranami – 
Wiesław Dymny. Kluba też często do 
nas zaglądał. Potem razem pracowa-
liśmy jeszcze przy Szkicach warszaw-
skich. 

Henryk Kluba, Andrzej Wajda, 
Jan Jakub Kolski, Antoni Krauze, 
Wojciech Marczewski – kompo-
nował pan dla wybitnych twórców 
i wielkich osobowości z wyraźnymi 
wizjami artystycznymi. Jak to się 
przekładało na panów współpracę? 
Miałem to szczęście, że trafiałem na 
dobrych reżyserów. Z niektórymi pra-
cowałem po kilka razy. Przez lata 
kształtowały się nasze ścieżki komu-
nikacji. Praca nad muzyką filmową 
to zawsze praca w zespole, przy czym 
ostatnie zdanie należy do reżysera. 
To naturalny proces, trzeba być go 
świadomym i przyjmować go z dozą 
pokory. Wpisany jest w moją profesję.

Lepiej się panu pracuje z filmow-
cami obdarzonymi „muzycznym 
słuchem”, czy takimi, którzy nie do 
końca odnajdują się w tym języku?
Odpowiem, przywołując anegdotę. 
Pamiętam historię związaną z teatrem, 
nie wymienię nazwiska. Miesiąc czy 
dwa przed nagraniem omawiałem 
koncepcję artystyczną z reżyserem. 
Na każdą moją propozycję odpowia-
dał: „Wspaniale!”, „Genialne!”. Zado-
wolony, wszystko napisałem. Przy-
chodzi dzień nagrania. Reżyser siedzi 
obok mnie cały blady i roztrzęsiony 
mówi: „Nie, nie o to mi chodziło”. Też 
tak bywa. Inny przykład to muzyka 
do „Biesów”. Jej duża głośność powo-
dowała nieporozumienia u reżysera 
i aktorów. Przeszkadzała im w poda-
waniu tekstu, „konkurowała” z dialo-
gami. Jednak po jakimś czasie okazało 
się, że jest wręcz przeciwnie. Aktorzy 
potrzebowali tej muzyki i jej siły. Gdy 
pewnego wieczoru zabrakło muzy-
ków, zamiast sześciu zagrało trzech, 

Teatr, Piwnica Pod Bara-
nami – to główne obszary 
pana działalności i najczę-
ściej pan o nich opowiada, 

ale ja chciałam porozmawiać o kinie. 
W Piwnicy Pod Baranami wszystko się 
zaczęło, potem był teatr, wreszcie film. 
Dziś lawiruję pomiędzy piosenkami, fil-
mem i projektami autorskimi, jak np. 
pracą z orkiestrą AUKSO czy współpracą 
z Joanną Słowińską. Kiedyś pracowa-
łem mniej odpowiedzialnie. Zdarzało 
mi się pisać muzykę noc przed nagra-
niem, przez co dziś mam trochę wyrzuty 
sumienia. Teraz przygotowuję się bar-
dziej rzetelnie. Nie wiem, czy dzięki 
temu powstaje lepsza muzyka, ale na 
pewno jest sprawniejsza technicznie. 
Zwolniłem tempo. 

Jan Nowicki niemal zerwał spektakl. 
Oznajmił, że nie może występować, bo 
jest za cicho! 

Piwnica, Stary Teatr – to był pana 
świat, codzienne krakowskie życie 
towarzysko-artystyczne z całonoc-
nymi biesiadami w kuchni Pio-
tra Skrzyneckiego. Film był chyba 
zawsze bardziej „samotny”. 
Praca nad filmem to oczywiście inna 
materia, ale np. Antoni Krauze (Zyg-
munt Konieczny i Antoni Krauze pra-
cowali razem m.in. przy filmach Moni-
dło, Meta, Strach, Podróż do Arabii, 
Stacja – przyp. D.R.) zabrał mnie na 
plan Palca bożego. Obecność kompo-
zytora przy zdjęciach to dość kontro-
wersyjny wybór. Lepiej poznałem film, 
ale przy pisaniu muzyki, tak jak i przy 
montażu – ważny jest dystans. Andrzej 
Wajda powtarzał, że do tej pracy 
powinna być angażowana osoba, która 
spojrzy na materiał inaczej, bez emo-
cji, które pojawiają się w trakcie zdjęć. 
Ale czas u Antka wspominam bardzo 
miło. Palec boży realizowany był pod 
Łodzią, gdzieś w lesie. Jeździliśmy tam 
mikrobusem. Pobudka o 6 rano, od  
7 do 15 zdjęcia. Potem integracja i tzw. 
bankiet, na którym mieliśmy oma-
wiać problemy i wyzwania produkcji. 
Różnie z tym omawianiem bywało. Co 
innego zgranie muzyki. Tu obecność 
kompozytora jest niezbędna. To klu-
czowy moment.

Pana muzyka to nie tylko ozdoba 
filmu, to jej bohater. 
Muzyka filmowa to nie tylko ładny 
temat, ale i stosunek dźwięku do 
obrazu i słowa, zdjęć, tekstu, scenariu-
sza, dialogu. To samo dzieje się w pio-
sence literackiej – ważna jest bliskość 
słowa i dźwięku. Muzyka filmowa jest 
dopiero wtedy muzyką filmową, kiedy 
jest integralnie połączona ze wszyst-
kimi elementami sztuki filmowej. Bar-
dzo często się dziś o tym zapomina – 
zostaje ładny temat, który mylony jest 
z pojęciem muzyki filmowej. A to jed-
nak tylko ładny temat. Kiedyś pewna 
dziennikarka zapytała mnie, dlaczego 
piszę taką brzydką muzykę filmową? 

Naprawdę?
Przyznałem jej częściowo rację, 
bo zawsze mniej dbałem o urodę 
muzyczną, zawsze bardziej o integra-

cję, łączenie, o szeroko pojętą filmo-
wość. Uroda miała dla mnie znaczenie 
drugorzędne, choć – oczywiście – 
można te elementy łączyć. 

Czy dziś zmienia się rola kompozy-
tora muzyki filmowej?
Jeszcze kilkanaście lat temu wielu 
widzów z łatwością rozpoznawało 
nazwiska kompozytorów. Dziś nie jest 
to tak powszechne. Ciągle tworzy ktoś 
inny. Może to sprawa pokoleniowa. 
Reżyserzy dobierają współpracowni-
ków z grona rówieśników? Lata pracy 
nauczyły mnie jednak pokory. Kom-
pozytorów zawsze wymienia się gdzieś 
na szarym końcu. Nie jest to specyfika 
tylko kina. Ewa Demarczyk wygrywała 
festiwal piosenki, nie wykonawców, 
a o kompozytorze tam nawet nie wspo-
mniano. 

Na nowe nazwiska uwagę stara się 
zwrócić Festiwal Muzyki Filmo-
wej w Krakowie, który poza swoją 
odnogą koncertową, prowadzi też 
rozbudowaną część branżową. 
Przyznaje również nagrody mło-
dym autorom. 
To szlachetna inicjatywa, która cieszy 
się zainteresowaniem publiczności, 
na pewno potrzebna, chociaż przy-
znam, że sam nie jestem zwolenni-
kiem wykonywania muzyki filmowej 
w salach koncertowych. Swoją pełnię 
osiąga ona dopiero z obrazem i jego 
emocjami. Bez nich wydaje się kaleka. 
Na festiwalach i koncertach, na któ-
rych się pojawia – przeważają tematy 
muzyczne. Albo kompozytorzy tworzą 
nowe dzieła, piszą na nowo partytury. 
Nie chcę z tym walczyć, natomiast to 
nie jest moja droga, nawet jeżeli kiedyś 
dałem się do takiego działania namó-
wić. 

Jest pan w ciągłym biegu – kiedy 
znowu usłyszymy muzykę Zyg-
munta Koniecznego na ekranie?
Kilka dni temu nagrałem muzykę 
do filmu Roberta Glińskiego. Razem 
z Joanną Słowińską pracuję nad pio-
senkami z tekstami Cypriana Kamila 
Norwida. Przygotowuję też koncert 
obojowy, który ma mieć premierę 
w styczniu 2023 roku.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Inne rzeczy też się zmieniły? Czy dziś 
praca nad muzyką filmową wygląda 
inaczej niż w latach 60., 70.?
Pod pewnymi względami procedura 
filmowo-muzyczna mocno się różni 
od czasu, kiedy debiutowałem w latach 
60. Zawsze nagrywałem w Łodzi, 
co łączyło się z wieloma podróżami 
pociągiem. Praca zaczynała się od tele-
fonu od reżysera. Opowiadał o pomy-
śle, potem drogą pocztową przesyłał 
scenariusz. Po zakończonych zdjęciach 
zapraszał mnie na projekcję wstęp-
nej wersji montażowej. Z wrażeniami 
wracałem do Krakowa i siadałem do 
komponowania. Po skończonej pracy 
przyjeżdżał do mnie posłaniec z pro-
dukcji, aby odebrać partyturę – żeby 
była wykorzystana tylko w tym filmie. 

Dziś siadam z reżyserem przy kompu-
terze. Dzięki temu możliwa, a wręcz 
wymagana, jest o wiele większa precy-
zja w łączeniu obrazu i muzyki.

Do zespołu Piwnicy Pod Baranami 
dołączył pan jako student, a jak 
zaczęła się pana praca w kinie?
W latach 60. Piwnica Pod Baranami 
była szalenie modnym lokalem. Zaglą-
dali do niej wszyscy i tam wyłowili 
mnie reżyserzy teatralni. W Starym 
Teatrze z kolei zauważyli mnie reżyse-
rzy filmowi. Niektórzy zajmowali się 
obiema tymi dziedzinami. Piwnica była 
moją „wizytówką” i najlepszą reklamą. 

Jako kompozytor w filmie fabular-
nym zadebiutował pan w 1967 roku, 

Przez lata 
związany  
był głównie 
z Piwnicą  
Pod Baranami 
i Starym Teatrem 
w Krakowie.  
Do jego melodii 
śpiewała Ewa 
Demarczyk. Od 
lat 60. Zygmunt 
Konieczny pisze 
również muzykę  
do filmów. 

FILMOWE ŚCIEŻKI 
ZYGMUNTA KONIECZNEGO

MAGAZYN FILMOWY  nr 136-137/grudzień 2022 – styczeń 2023 MAGAZYN FILMOWY  nr 136-137/grudzień 2022 – styczeń 2023

Zygmunt Konieczny  
przy pomniku Piotra Skrzyneckiego,  
twórcy Piwnicy Pod Baranami
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rami kolejnych sylwetek Don 
Kichota ze stali lub brązu byli 
Andrzej Dąbrowski, Bronisław 
Chromy i od trzech lat Miłosz 
Tomkowicz. Laureat lub laure-
atka otrzymuje też zaproszenie 
na spotkanie podczas dorocznych 
Ogólnopolskich Seminariów Fil-
mowych Polskiej Federacji DKF, 
a sam film zyskuje swoisty klu-
bowy znak jakości – rekomenda-
cję dla osób prowadzących ponad 
setkę dyskusyjnych klubów fil-
mowych w całej Polsce.

Przypomnijmy kilka uza-
sadnień werdyktów: „za ożyw-
czą próbę ukazania nowych 
perspektyw poznawczych, 
emocjonalnych i stylistycznych 
polskiego kina” (Na wylot Grze-
gorza Królikiewicza, 1973 rok); 
„za bezkompromisowe ujawnie-
nie nieprawidłowości naszego 
życia kulturalnego, a zarazem 
społecznego” (Wodzirej Feliksa 
Falka, 1978 rok); „za rzetelne, 
uczciwe i konsekwentne przedsta-
wienie dramatycznych momen-
tów najnowszej historii Polski” 
(Niepokonani A. Marka Drążew-
skiego, 1988 rok); „za to, że mimo 
najszczerszych chęci do niczego 
nie dało się przyczepić” (Bracia 
Karamazow Petra Zelenki, 2008 
rok); „za nietuzinkowe połącze-
nie humoru i grozy w realiach 
politycznych i problemach pry-
watnych, wykreowanie postaci 
i ich wypowiedzi świadczące 
o erudycji i inteligencji twór-
ców, oraz takie samo traktowanie 
widza” (Rewers Borysa Lanko-
sza, 2009 rok); „za jednocześnie 
pełną humoru i smutną opowieść 
o tym, że choćbyśmy stawali na 
głowach, w naszym życiu nie ude-
rzy żaden piorun” (Kebab i Horo-
skop Grzegorza Jaroszuka, 2014 
rok); „za realistyczne uchwycenie 
w fabule prawdy życia, która choć 
czasem uwiera, to prowokuje do 
dyskusji” (Chleb i sól Damiana 
Kocura, 2022).

Dwukrotnie werdykt mówił 
o Don Kichocie nie tylko dla reży-
sera filmu: w 1973 roku podzielić 
się nim musieli Grzegorz Kró-
likiewicz, Bogdan Dziworski, 
Anna Nieborowska i Franciszek 

Nagroda Don Kichot 
od zawsze jest lau-
rem honorowym, 
pr z y z n aw a ny m 

przez pasjonatów, społeczni-
ków – niezależnie od czasów – 
niezależnych w osądach. W paź-
dzierniku 2008 roku do biura 
Polskiej Federacji DKF „nadle-
ciał” e-mail o następującej treści: 
„Don Kichot to nagroda szcze-
gólnie ważna dla każdego twórcy 
filmowego, któremu zależy na 
kontakcie z widzami. To nagroda 
wolna od zawodowego spojrze-
nia, a zarazem nagroda przyzna-
wana przez najbardziej wykwali-
fikowaną i najmocniej kochającą 
sztukę filmową publiczność. 
Wysoko cenię opinie przedsta-
wicieli ruchu klubowego, dla-
tego bardzo ucieszył mnie ich 
wybór. Będę trzymał kciuki za 
jury i laureatów w kolejnych 
latach!”. Podpisano: „Czeski Don 
Kichot”. Trudno o trafniejsze uję-
cie znaczenia tego wyróżnienia. 
Nadawcą był Petr Zelenka, mie-
siąc wcześniej nagrodzony za 
Braci Karamazow, jeden z dwojga 
zagranicznych laureatów: w 2012 
roku statuetka trafiła do rumuń-
skiej reżyserki Anki Damian za 
Drogę na drugą stronę.

Polski Don Kichot jest młod-
szym bratem Don Kichota Mię-
dzynarodowej Federacji Klubów 
Filmowych (FICC), obecnego na 
festiwalach od 1964 roku. Ten 
starszy debiutował na Między-

narodowym Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Kra-
kowie, by potem pojawiać się 
i znikać na wielu zagranicznych 
wydarzeniach, obecnie wręczany 
na zaledwie kilku, w tym nie-
zmiennie na Krakowskim Festi-
walu Filmowym – to dopiero 
tradycja!

Z  kolei ów krajowy Don 
Kichot przez długie lata zwią-
zany był z Lubuskim Latem Fil-
mowym w Łagowie. Objawił się 
tam, gdy w organizację imprezy 
w 1972 poważnie włączyła się 
Polska Federacja DKF. Obecni 
na festiwalu przedstawiciele 
i przedstawicielki klubów fil-

mowych powoływali jury, które 
wybierało najlepszy polski filmu 
sezonu. Pierwszego Don Kichota 
odebrał Kazimierz Kutz za Perłę 
w koronie.

Lat od debiutu nagrody minęło 
50, ale wyróżnionych filmów jest 
41. Do 1997 roku nagrodę przy-
znawano dość regularnie, czyli 
dorocznie – z wyjątkiem lat: 1974 
(z nieustalonych powodów), 1982 
(trwał stan wojenny; nagrodę za 
podwójny sezon odebrał w 1983 
Wojciech Marczewski za Dresz-
cze) i 1986 (jury uznało, że fawo-
ryta, czyli Bez końca Krzysztofa 
Kieślowskiego, wyróżniono już 
rok wcześniej). Później przy-
znawano ją co parę lat „za naj-
lepszy film ostatnich sezonów”: 
w 2001 roku Krzysztofowi Krau-
zemu za Dług i w 2006 Markowi 
Koterskiemu za Dzień świra. Aż 
wreszcie Don Kichot związał się 
na dobre z Festiwalem Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni, 
stając się jedną ze stałych nagród 
pozaregulaminowych. Od 2007 
roku przyznaje ją akredytowane 
na festiwalu trzyosobowe jury 
złożone z klubowiczek i klubo-
wiczów (czasem także z zaprzy-
jaźnionych zagranicznych fede-
racji). Nagroda wręczana jest 
podczas piątkowej Młodej Gali. 
Najświeższym laureatem jest 
Damian Kocur za Chleb i sól.

Nagroda ma formę statuetki, 
choć w kryzysowych latach 
bywał nią tylko dyplom. Auto-

Nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych –  
Don Kichot – w tym roku świętuje półwiecze istnienia. 
Niektórzy nazywają ją najbardziej dyskusyjnym wyróżnieniem 
w rodzimym świecie filmu – i jest to określenie pozytywne. 

OD KUTZA DO KOCURA. 
DON KICHOT MA 50 LAT

Trzeciak (Na wylot), a w 1978 
Feliks Falk, Edward Kłosiński 
i Jerzy Stuhr (Wodzirej). Rów-
nież dwukrotnie jury decydowało 
o przyznaniu statuetki za cało-
kształt twórczości ze szczególnym 
uwzględnieniem najnowszego 
filmu: otrzymali je Krzysztof 
Kieślowski (1976, po Personelu) 
i Andrzej Wajda (1977, po Czło-
wieku z marmuru). Zauważmy, że 
Don Kichot dla Wajdy o parę mie-
sięcy wyprzedził słynną dzienni-
karską cegłę na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdań-
sku. Jak już wiemy, autor Amatora 
i Przypadku został wyróżniony 
ponownie w 1985 roku. Podwój-
nym laureatem jest także Woj-
ciech Smarzowski: w 2011 roku 
za Różę i w 2018 za Kler.

Choć lista nagrodzonych to 
naprawdę ekstraklasa polskiego 
kina, trudno szukać jakiegoś 
wyraźnego wspólnego mia-
nownika dla wskazań kolejnych 
składów jurorskich. Jak wynika 
z powyższej wyliczanki, reguły 
wyboru laureatów nie były raczej 
precyzyjnie ustalone. Przyjęty 
przez biuro organizacyjne Festi-
walu Polskich Filmów Fabular-
nych i radę Polskiej Federacji 
DKF regulamin stwierdza ogólni-
kowo: „Jury ogląda i ocenia filmy 
zakwalifikowane do Konkursu 
Głównego Festiwalu i wybiera 
spośród nich laureata Nagrody 
na podstawie własnych kryte-
riów”. Interesującą w tej mate-
rii wykładnię dał w 1990 roku 
na łamach „Filmu na Świecie” 
Jerzy Uszyński. Kwestionując sens 
nagrodzenia z pewnością wartej 
wielu laurów, ale jednak jego zda-
niem nazbyt pomnikowej Lawy 
Tadeusza Konwickiego, pisał 
o „niesfornym” Don Kichocie, 
że jego „zadaniem jest premiować 
kontrowersyjne tematy i ujęcia 
oraz promować eksploracje arty-
stycznie zapomnianych w kultu-
rze polskiej obszarów”. Czy to się 
udaje? Wydaje się, że tak. Niewąt-
pliwie kolejne nagradzane filmy są 
znakomitymi zaczynami dyskusji 
o kinie i reszcie świata.

Maciej Gil

LAUREACI NAGRODY POLSKIEJ 
FEDERACJI DKF DON KICHOT

1972 Perła w koronie (Kazimierz Kutz, 1971)
1973 Na wylot (Grzegorz Królikiewicz, 1972)
1974 nagrody nie przyznano
1975 Kochajmy się (Krzysztof Wojciechowski, 1974)
1976 Personel (Krzysztof Kieślowski, 1975)
1977 Człowiek z marmuru (Andrzej Wajda, 1976)
1978 Wodzirej (Feliks Falk, 1977)
1979 Szpital Przemienienia (Edward Żebrowski, 1978)
1980 Aria dla atlety (Filip Bajon, 1979)
1981 Pielgrzym (Andrzej Trzos-Rastawiecki, 1979)
1982 nagrody nie przyznano
1983 Dreszcze (Wojciech Marczewski, 1981)
1984 Nadzór (Wiesław Saniewski, 1983)
1985 Bez końca (Krzysztof Kieślowski, 1984)
1986 nagrody nie przyznano
1987 Matka Królów (Janusz Zaorski, 1982)
1988 Niepokonani (A. Marek Drążewski, 1984)
1989 Przesłuchanie (Ryszard Bugajski, 1982)
1990 Lawa (Tadeusz Konwicki, 1989)
1991 Nienormalni (Jacek Bławut, 1990)
1992 Miejsce urodzenia (Paweł Łoziński, 1992)
1993 Pograbek (Jan Jakub Kolski, 1992)
1994 Wrony (Dorota Kędzierzawska, 1994)
1995 Wrzeciono czasu (Andrzej Kondratiuk, 1995)
1996 Poznań 56 (Filip Bajon, 1996)
1997 Kroniki domowe (Leszek Wosiewicz, 1997)
1998 nagrody nie przyznano
1999 nagrody nie przyznano
2000 nagrody nie przyznano
2001 Dług (Krzysztof Krauze, 1999)
2002 nagrody nie przyznano
2003 nagrody nie przyznano
2004 nagrody nie przyznano
2005 nagrody nie przyznano
2006 Dzień świra (Marek Koterski, 2002)
2007 Jutro idziemy do kina (Michał Kwieciński, 2007)
2008 Bracia Karamazow (Petr Zelenka, 2008)
2009 Rewers (Borys Lankosz, 2009)
2010 Chrzest (Marcin Wrona, 2010)
2011 Róża (Wojciech Smarzowski, 2011)
2012 Droga na drugą stronę (Anca Damian, 2011)
2013 Ida (Paweł Pawlikowski, 2013)
2014 Kebab i Horoskop (Grzegorz Jaroszuk, 2014)
2015 Intruz (Magnus von Horn, 2015)
2016 Plac zabaw (Bartosz M. Kowalski, 2016)
2017 Cicha Noc (Piotr Domalewski, 2017)
2018 Kler (Wojciech Smarzowski, 2018)
2019 Boże Ciało (Jan Komasa, 2019)
2020 Amatorzy (Iwona Siekierzyńska, 2020)
2021  Wszystkie nasze strachy (Łukasz Gutt,  

Łukasz Ronduda, 2021)
2022 Chleb i sól (Damian Kocur, 2022)

Wojciech Smarzowski  
z nagrodą Don Kichot  
za film Róża, 2011 rok
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Historia Ogólnopolskich Semina-
riów Filmowych PFDKF sięga 
1956 roku, czyli samych począt-
ków tej organizacji. Pierwsze 

edycje odbywały się w Warszawie, potem 
w najróżniejszych miastach, korzystając 
z zaproszeń lokalnych DKF-ów. W tym roku 
seminarium odbyło się po raz 58. i drugi raz 
w Czechowicach-Dziedzicach, w gościnnych 
progach Miejskiego Domu Kultury, gdzie 
przy kinie Świt działa DKF Puls. W ruchu 
klubowym ważna jest ta licząca wiele dekad 
tradycja nieprzerwanej działalności. Także 
dlatego tematem przewodnim tegorocznego 
seminarium były rocznice.

DKF Puls obchodził 40-lecie działalno-
ści, choć tu z datowaniem są pewne kłopoty, 
a świętowanie przekładano ze względu na 
pandemię. Początki Pulsu przypadły na burz-
liwe czasy. Pierwsze spotkanie miało miej-
sce we wrześniu 1980 roku. Wyświetlono 
wówczas Klincz (reż. Piotr Andrejew, 1979). 
Natomiast 13 lutego 1981 klub został przy-
jęty na staż kandydacki w Polskiej Federa-
cji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, a od 
17 marca 1983 jest członkiem stałym. I do 
dziś działa regularnie, a jego animatorami 
wciąż są założyciele. Urodziny uczczono 
przypomnieniem tego pierwszego, wyświe-

tlonego w Pulsie, filmu i rzecz jasna stosow-
nym bankietem.

Nie ma kłopotu z kolejnym jubileuszem. To 
półwiecze Don Kichota – Nagrody Polskiej 
Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. 
Tu przypomniano pierwszy wyróżniony film – 
Perłę w koronie Kazimierza Kutza (nagrodę 
tytuł ten zdobył podczas Lubuskiego Lata 
Filmowego w 1972 roku) i najświeższego 
laureata – obraz Chleb i sól Damiana Kocura 
(nagrodzony podczas ostatniego Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni) – i nie 
były to jedyne śląskie akcenty tego wydarzenia. 
Niżej podpisany miał przyjemność przedsta-
wić publiczności historię tej od zawsze poza-
regulaminowej, honorowej i – jak pisał jeden 
z działaczy klubowych – niesfornej nagrody, 
a P.T. Czytelniczki i Czytelnicy mogą się z nią 
zapoznać w tym numerze „Magazynu…”, na 
stronach 60-61.

I jeszcze dwie rocznice, jakże istotne dla 
polskiej powojennej kinematografii. To 50. 
rocznice powołania Zespołów Filmowych 
„Silesia” oraz „X”. Podczas nad wyraz cieka-
wej dyskusji zatytułowanej „Silesia i X: żywoty 
równoległe (1972-1983)” Agata Tecl-Szubert – 
filmoznawczyni, animatorka kultury, eduka-
torka, autorka książki „W stronę niemożli-
wego. Zespół Filmowy »Silesia« 1972-1983” 

(patrz recenzja: „Magazyn Filmowy” 5/2022) 
i wiceprezeska Śląskiego Towarzystwa Filmo-
wego, oraz Janusz Zaorski – reżyser, scenarzy-
sta, wykładowca, członek Zespołu Filmowego 
„X”, a także przewodniczący Rady Polskiej 
Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych 
w latach 1987-1990 – dzielili się efektami badań 
i wspomnieniami, próbując znaleźć punkty 
wspólne w działalności tych dwóch grup pro-
dukcyjnych, kierowanych przez Kazimierza 
Kutza i Andrzeja Wajdę. W programie znalazły 
się też po dwie produkcje ZF „Silesia” i „X”: 
Na wylot (reż. Grzegorz Królikiewicz, 1972) 
i Wielka majówka (reż. Krzysztof Rogulski, 
1981), oraz Zdjęcia próbne (reż. Jerzy Doma-
radzki, Agnieszka Holland, Paweł Kędzierski, 
1976) i Dziecinne pytania (reż. Janusz Zaor-
ski, 1981). Warto dodać, że wszystkie archi-
walne filmy zostały wyświetlone w cyfrowo 
zrekonstruowanych wersjach – niektóre po 
raz pierwszy na kinowym ekranie.

Takie to już są te klubowe seminaria: bogate 
merytorycznie, chętnie sięgające w histo-
rię kina, a nade wszystko rozdyskutowane. 
Następne za rok, gdzie – jeszcze nie wiadomo, 
ale aktywnych Dyskusyjnych Klubów Filmo-
wych wciąż w Polsce nie brakuje.

Maciej Gil

Dla uczczenia 50 lat nagrody  
Don Kichot oraz innych jubileuszy, 
w Czechowicach-Dziedzicach, odbyło 
się 58. Ogólnopolskie Seminarium 
Filmowe Polskiej Federacji 
Dyskusyjnych Klubów Filmowych.

W KRĘGU 
JUBILEUSZY 
PFDKF
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jektem, miewa problemy ze znalezieniem 
odpowiedniej grupy animatorów, twórców 
lalek, a gdy już ją zbiera, część ludzi trzeba 
przeszkolić w kwestii oczekiwań produk-
cji i funkcjonowania w danym systemie. 
Zebrawszy to wszystko w jedną refleksję, 
stwierdziłyśmy, że warto zbudować pro-
gram szkoleniowy, który będzie z jednej 
strony szlifował różne praktyczne kwestie, 
choćby sztukę budowy lalek, a z drugiej 
pokazywał kulisy tej branży: jak w niej 
funkcjonować, jak się utrzymać i nie mieć 
problemów finansowych. Jeżeli produkcja 
jest współfinansowana przez jeden z regio-
nalnych funduszy w Europie, producent 
będzie zapewne zatrudniał pracowników 
głównie z tego regionu, bo takie są zazwy-
czaj zasady finansowania. To cenna wie-
dza, którą warto przekazywać.

Właściwie w każdej branży warto 
mieć świadomość oferowanych przez 
nią możliwości oraz ograniczeń.
Oczywiście. Każdy z nas musi zrozu-
mieć, jak chce funkcjonować w życiu, 
jak dostosować pracę do swoich umie-
jętności zawodowych i społeczno-psy-
chologicznych, bo jedni odnajdują się 
lepiej w dużych grupach, a inni rozkwi-
tają jako freelancerzy. Każda z podjętych 
decyzji niesie ze sobą jakieś konsekwen-
cje, możliwości i ograniczenia. My po 
prostu zbudowałyśmy na tej podstawie 
program szkoleniowy, który jest skiero-
wany do konkretnej branży i konkretnej 
grupy ludzi.

Polska, kraj z ogromnymi tradycjami 
w animacji poklatkowej, jest dziś 
dobrym miejscem na takie inicja-
tywy?
Polska jest odpowiednim krajem dla 
takich projektów, a Łódź odpowiednim 
miastem. Nie tylko dlatego, że za sprawą 
wspomnianych tradycji wiele osób koja-
rzy Łódź z animacją poklatkową, ale też 
z tego względu, że prężnie działający 
Łódzki Fundusz Filmowy wspiera chęt-
nie animację. Można skutecznie apliko-
wać z projektami poklatkowymi. Warto 
też pamiętać, że Łódź jest pełna arty-
stów i kreatywnych ludzi, którzy mają tu 
swoje pracownie. Jest także profesjonalne 
studio WJTeam/Likaon, które coraz 
mocniej zaznacza się na arenie między-
narodowej. Ta artystyczna infrastruktura 
zapewnia nam dużo możliwości. Jest też 
Animarkt Stop Motion Forum, które 
za wyjątkiem edycji online z 2020 roku 

Firma Momakin stała się przez 
lata uznaną marką w branży 
animacji poklatkowej, m.in. 
za sprawą sześciu edycji bran-

żowego forum Animarkt. Między-
narodowy program szkoleniowy był 
naturalnym kolejnym krokiem? 
Idea StopMoLab zrodziła się zarówno 
z doświadczeń wyniesionych z działal-
ności Momakin, jak i z potrzeb rynku, 
który udało nam się przez te wszystkie 
lata dobrze poznać. Animarkt poka-
zał nam m.in., że młodzi ludzie, któ-
rzy opuszczają szkoły filmowe z zamia-
rem realizacji opowieści animowanych, 
często nie mają wiedzy, jak funkcjonuje 
współczesny rynek animacji. Wiedzą, że 
chcą tworzyć filmy, mają mniej lub bar-
dziej konkretne zdolności, ale szybko 
zderzają się z murem rzeczywistości. 
Było to o tyle zaskakujące, że wiele z tych 
osób przyjeżdża do nas pitchować pro-
jekty, nie wiedząc, jakie są konkretne 
zadania producenta, producenta wyko-
nawczego, reżysera, jak powinna kształ-
tować się ich relacja na planie filmowym. 

Innymi słowy, szkoły uczą wyrażać 
się poprzez sztukę, ale nie przygoto-
wują do twardych realiów?
Uczą konkretnego filmowego fachu, ale 
nie przygotowują do funkcjonowania 
w branży. Na te i inne refleksje z Ani-
marktu nałożyły się obserwacje z dzia-
łalności Momakin, bo zajmujemy się nie 
tylko organizacją wydarzeń i szkoleń, ale 
przede wszystkim wspieramy produk-
cję filmową. Zgłaszają się do nas arty-
ści szukający producentów i producenci 

stało się przez lata miejscem, do którego 
twórcy i producenci chętnie przyjeż-
dżają. Właśnie na kolejnej edycji odbę-
dzie się listopadowa sesja StopMoLab. 
Ten ferment stop motion jest w Łodzi 
odczuwalny i mam nadzieję, że nasz pro-
jekt jeszcze go podkręci.

Biorąc pod uwagę, że takie projekty 
ewoluują z czasem i doświadcze-
niami organizatorów, na ile struktura 
pierwszej edycji StopMoLab wydaje 
się dziś stała?
Struktura jest płynna. To znaczy są ele-
menty stałe, bo dostałyśmy dofinansowa-
nie z Kreatywnej Europy – z programu 
MEDIA – i pewne kwestie muszą pozo-
stać niezmienne. Sam program powstał 
jako spójna całość, którą będziemy obu-
dowywać o kolejne pomysły. Ciągle 
obserwujemy branżę, zbieramy też opi-
nie od uczestników, by móc udoskonalać 
program. Na chwilę obecną mamy trzy 
sekcje. W pierwszej, biznesowej, poka-
zujemy tło branży animacji (w tym także 
poklatkowej), poznajemy głównych 
graczy na rynku, uczestnicy będą mieli 
spotkania z poszczególnymi studiami 
stop motion, jak i różnymi profesjonali-
stami. Istotne jest, że uczestnicy będą się 
także szkolili z zagadnień biznesowych, 
będą rozpoznawać modele biznesowe, 
uczyć się tworzyć własną markę itd. Te 
działania będą wspierane przez mento-
ring i spotkania z psychologami biznesu, 
by wesprzeć uczestników w tworze-
niu własnego planu kariery zawodowej. 
Druga sekcja jest poświęcona szlifowa-
niu zawodowych umiejętności, anima-
cji, budowaniu lalek itd. Największym 
novum jest sekcja trzecia, związana 
z dostosowywaniem branży do zielonych 
trendów i wymogów. Potrzebujemy tego 
typu rozwiązań, szczególnie w branży 
stop motion, i będziemy ich wspól-
nie poszukiwać. Ta sekcja zakończy się 
powstaniem przewodnika i wytycznych 

dla branży stop motion w kontekście 
green filmingu. Pierwszego na świecie.

StopMoLab jest programem dla każ-
dego? W sensie formalnym.
Animacja poklatkowa to nisza, ale 
musiałyśmy mimo wszystko wprowa-
dzić lekkie ograniczenia. Program ma 
dwa główne wymogi. Po pierwsze trzeba 
mieć świadomość, że należy dwukrotnie 
przyjechać do Polski – w lipcu i listopa-
dzie, reszta spotkań odbywa się online. 
Przyjazdów nie refundujemy, co może 
być kłopotliwe dla uczestników z innych 
kontynentów, a takich mamy. Po drugie 
trzeba mieć minimalne doświadczenie 
w branży. To znaczy, chcemy pracować 
ze „świeżakami”, ale takimi, którzy mają 
na koncie przynajmniej jeden film, jaki-
kolwiek by on nie był. Może być równie 
dobrze projekt studencki. Co ciekawe, 
pierwsza edycja StopMoLabu już nam 
pokazuje pewne kierunki zmian, bo oka-
zało się, że część uczestników uważa, 
że mogliby i robić lalki, i animować, 
i zajmować się organizacją produkcji. 
Jeśli chce się funkcjonować długo w tej 
branży, trzeba się jednak wyspecjalizo-
wać, choć z czasem specjalizację można 
oczywiście zmieniać. Dlatego wybra-
łyśmy pięć zawodów, które z naszych 
obserwacji są wyjątkowo ważne, jednak 
brakuje w nich ludzi: animatorzy, lal-
karze, scenarzyści, kierownicy produk-
cji, kierownicy artystyczni. Edycja 2022 
jest w tym sensie polem testowym, pró-
bujemy różnych rzeczy i podejść, ale 
też zapewniamy uczestnikom to, co im 
obiecałyśmy – wiedzę i rozwój. Mamy 
już dziś dużo nowych pomysłów, które 
będziemy w taki czy inny sposób wpro-
wadzać przy kolejnych edycjach. Nie 
widzimy innego wyjścia niż rozwój 
poprzez naukę.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

poszukujący ludzi na plany. Młode osoby 
mają problemy z odnalezieniem się 
w tym świecie. Nie wiedzą, z kim, gdzie, 
jak i o czym rozmawiać, co jest możliwe, 
a co nie. Z drugiej strony pracowałyśmy 
z uznanymi fachowcami z „Se-ma-fora”, 
którzy mieli problemy z funkcjonowa-
niem poza studiem, w którym spędzili 
większość kariery. Pandemia pogłębiła 
oczywiście te problemy, ale one istniały 

przedtem, bo animacja – zwłaszcza ani-
macja poklatkowa – to mimo wszystko 
wciąż nisza. Odpowiednio wyedukowany 
i przygotowany pracownik jest czasem 
na wagę złota.

Nisza na tyle, że brakuje dobrze 
wyszkolonych pracowników?
Na szerszą skalę – tak. Gdy jakiś produ-
cent podejmuje się pracy z większym pro-

FERMENT STOP MOTION
Rozmowa 
z Pauliną 
Zacharek 
z Momakin 
o programie 
szkoleniowym 
StopMoLab

Paulina Zacharek
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NA POCZĄTKU BYŁ DOKUMENT MIECZYSŁAW JAHODA. SZTUKMISTRZ Z KRAKOWA

Człowiekiem legendą można bez 
przesady nazwać Mieczysława 
Jahodę (1924-2009) – autora 
zdjęć filmowych wielu arcy-

dzieł kinowych, niezapomnianego peda-
goga, bohatera licznych anegdot. Tytułem 
„Sztukmistrz z Krakowa” Tadeusz Kon-
wicki opatrzył list do Mieczysława Jahody, 
z 6 listopada 1996 roku. Napisał go z oka-
zji 50-lecia pracy zawodowej operatora 

i przyjaciela. Liczył te lata zapewne od daty 
ukończenia przez Jahodę Warsztatu Filmo-
wego Młodych i Kursu Przysposobienia 
Filmowego w Krakowie (1946). Jubileusz 
ten zbiegł się w czasie z 40-leciem premiery 
Zimowego zmierzchu (1956) Stanisława 
Lenartowicza – dramatu psychologicz-
nego (opartego na scenariuszu Konwic-
kiego), którym Jahoda zadebiutował jako 
autor zdjęć filmowych w pełnometrażowej 

fabule. Od razu zwrócił na siebie uwagę 
umiejętnością kreowania poetyckiej atmos-
fery. W międzyczasie ukończył studia na 
Wydziale Operatorskim PWSF – przyszłej 
PWSFTviT – w Łodzi. Z Konwickim, tym 
razem jako scenarzystą i reżyserem, współ-
pracował jeszcze przy jednym z najbardziej 
oryginalnych – także pod względem wizu-
alnym – filmów polskich: Jak daleko stąd, 
jak blisko (1971).

Mieczysław Jahoda to autor znakomitych 
zdjęć w filmach Wojciecha Jerzego Hasa: 
nastrojowych – w Pętli (1957), Pożegna-
niach (1958) i Szyfrach (1966); epickich – 
w Rękopisie znalezionym w Saragossie (1964), 
a także w Ogniomistrzu Kaleniu (1961) Ewy 
i Czesława Petelskich (jakkolwiek oceniali-
byśmy dziś sam film) i rzecz jasna w Krzyża-
kach (1960) Aleksandra Forda – pionierskiej 
polskiej superprodukcji w Eastmancolorze 
i formacie Cinemascope.

W swojej łódzkiej Alma Mater profesor 
Jahoda wykształcił kilka pokoleń operato-
rów. „Jego głos, jego wejście, jego odezwa-
nie się nie wywoływało w nas lęku, tylko 
podziw” – mówi w filmie Wiktora Skrzy-
neckiego jeden z nich, Zbigniew Wichłacz.

DLACZEGO JAHODA?
Mieczysławowi Jahodzie bez wątpienia 
należało się upamiętnienie na ekranie. Bar-
dzo dobrze, że do niego doszło, a sprzy-
jała temu pewna okoliczność. „Zamierza-
łem bowiem nakręcić dokument o Jerzym 
Wójciku, ale musiałem uszanować wolę 
jego syna, który uznał, że na to jest jeszcze 
za wcześnie” – mówi scenarzysta i reży-
ser filmu Mieczysław Jahoda. Sztukmistrz 
z Krakowa, Wiktor Skrzynecki.

Film powstał z  inspiracji operatora 
Tomasza Samosionka, asystenta Jahody 
w PWSFTviT. Samosionek zainteresował 
Piotra Weycherta, jednego z dwóch przy-
szłych producentów dokumentu Skrzynec-
kiego (drugim został Mirosław Chojecki), 
posiadanymi przez siebie archiwaliami 
związanymi z Jahodą i pamiątkami po nim. 
Uważał słusznie, że należałoby je z pożyt-
kiem wykorzystać, najlepiej w filmie. „Piotr 
powierzył mi jego realizację. Miałem obawy. 
Nie byłem studentem Jahody, nigdy z nim 
nie pracowałem. Znałem go na gruncie 
towarzyskim, ale niezbyt dobrze. A jednak, 
kiedy zapoznałem się z jego archiwum oraz 
z książką Marcina Marona »Mieczysław 
Jahoda. Fenomeny światła« (Łódź 2019), 
uświadomiłem sobie, jak bardzo fascynującą 
postacią – bo zarazem wyrazistą i tajemni-
czą, a przy tym, co wiedziałem też z wła-

snego doświadczenia, niepozbawioną oso-
bistego uroku – był operator Krzyżaków. 
I to przekonało mnie do zrobienia o nim 
filmu. Funkcję autora zdjęć objął natural-
nie Tomasz Samosionek, a wspomógł go 
Jacek Knopp” – mówi Wiktor Skrzynecki.

PORTRET PODWÓJNY
Zanim powstał scenariusz, sporządzono 
obfitą dokumentację. Przede wszystkim 
wybrano z twórczości Jahody szereg ujęć 
filmowych znamiennych dla jego stylu ope-
ratorskiego. Skrzynecki sięgnął ponadto po 
fragmenty filmów dokumentalnych Tade-
usza Bystrama, Józefa Cyrusa i Krzysztofa 
Rogulskiego, notację telewizyjną w reży-
serii Ryszarda Bugajskiego, notacje archi-
walne Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
oraz materiały Polskiej Kroniki Filmowej, 
m.in. unikatowe ujęcia z planu Rękopisu 
znalezionego w Saragossie. „Szczęśliwie 
okazało się też, że w trakcie gromadzenia 
dokumentacji do książki Marona, niektóre 
wywiady zarejestrowano kamerą i mogłem 
ich użyć. Nagraliśmy jeszcze wiele innych 
wypowiedzi; większość z tych, które sły-
szymy w filmie” – mówi Skrzynecki.

Godzinny dokument przedstawia opera-
tora Krzyżaków z dwóch punktów widzenia. 
Filmowcy, wśród nich przyjaciele, współ-
pracownicy i byli studenci Jahody, opo-
wiadają głównie o jego życiu, dzielą się 

wspomnieniami z uczelni, sypią anegdo-
tami. Lista mówców jest tu długa – są na 
niej m.in. Sylwester Chęciński, Jolanta 
Dylewska, Jerzy Gruza, Wojciech Jerzy 
Has, Gustaw i Jan Holoubkowie, Andrzej 
Jaroszewicz, Jacek Koprowicz, Waldemar 
Krzystek, Jerzy Skarżyński, Wojciech Sta-
roń, Magdalena Zawadzka. Filmoznawcy 
z kolei – Marcin Maron, Piotr Śmiałowski, 
Rafał Syska i Katarzyna Taras – rzeczowo 
i przystępnie przybliżają na wybranych 
przykładach sztukę operatorską Jahody.

FILM ŚRODOWISKOWY?
Takie głosy o dokumencie Skrzyneckiego 
pojawiły się po przedpremierowym pokazie 
w Kulturze, na którym – generalnie – został 
on przyjęty bardzo przychylnie, wręcz 
entuzjastycznie. „Ja też się niepokoiłem, 
że zaciekawi tylko środowisko filmowe. 
Projekcja robocza dla osób spoza niego, 
poprzedzająca pokaz przedpremierowy, 
rozwiała moje obawy. Widzowie dostrze-
gli na ekranie opowieść o różnych pomy-
słach i sposobach, dzięki którym tworzy 
się magia dzieła filmowego. Pięknie mówi 
o tym np. Piotr Śmiałowski, przywołu-
jąc odpowiednio oświetlone przez Jahodę 
krople deszczu w Pętli Hasa: ich cienie na 
ścianach oddają lęki bohatera-alkoholika. 
Wierzę, że ta warstwa mego dokumentu 
zainteresuje także szerokie grono telewi-

dzów, gdy przyjdzie czas na emisję” – mówi 
Wiktor Skrzynecki. 

Jego film ma jeszcze dwie cenne zalety. 
Reżyser nie ukrywa dramatycznych 
momentów z życia Jahody i nie robi z niego 
postaci ze spiżu. Bowiem ten autor genial-
nych zdjęć, dla wielu ludzi kina niekwestio-
nowany autorytet, przy całym swoim uroku 
osobistym – wyrażającym się m.in. atencją, 
jaką darzył kobiety, która też ugruntowała 
jego legendę – bywał człowiekiem trudnym. 

Jednakże słuchając pod koniec filmu 
przejmującej wypowiedzi operatora Piotra 
Wojtowicza, która dotyka problemu starczej 
bezradności, a potem niezwykłego, meta-
fizycznego wspomnienia Jerzego Gruzy, 
wszystko można Mieczysławowi Jahodzie 
wybaczyć.

Andrzej Bukowiecki

* W realizacji dokumentu Mieczysław Jahoda. 
Sztukmistrz z Krakowa wzięli udział również: 
Włodzimierz Mikulski (operator II kamery 
i dźwięku), Piotr Prochnowski (muzyka), Prze-
mysław Jaworski (zgranie), Agnieszka Mikul-
ska (montaż), Sławomir Chojecki, Julia Popław-
ska (kierownictwo produkcji). Produkcja: Grupa 
Filmowa, Telewizja Polska S.A., Wytwórnia 
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w War-
szawie; Polska 2022. Współfinansowanie: Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej.
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CZŁOWIEKA 
LEGENDY

Na zorganizowanym 23 listopada przez 
SFP przedpremierowym pokazie filmu 
dokumentalnego Wiktora Skrzyneckiego 
Mieczysław Jahoda. Sztukmistrz 
z Krakowa widownia w warszawskim 
kinie Kultura zapełniła się prawie  
do ostatniego miejsca. 

Mieczysław Jahoda. 
Sztukmistrz z Krakowa,  
reż. Wiktor Skrzynecki 

Wiktor Skrzynecki
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To był wielki talent połączony z bły-
skotliwą inteligencją, poczuciem 
humoru, wdziękiem, ujmującą 
osobowością, solidną erudycją. 

W towarzystwie brylował, „roztaczał te 
swoje intelekty”, jak mawiała nasza przyja-
ciółka. Chwalił się, że w dyskusjach poko-
nuje wytrawnych partyjniaków-marksistów 
z pozycji antykomunisty, bo w przeciwień-
stwie do nich czytał i znał całego Marksa, 
a nawet niemożliwy do przełknięcia „Krótki 
kurs historii WKP(b)”.

Swoją karierę w filmie zawodowym roz-
począł spektakularnym sukcesem na XI 
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Krótko-
metrażowych w Krakowie (obecnie Kra-
kowski Festiwal Filmowy) w roku 1971: 
jego dokumentalny debiut, Szkoła podsta-
wowa, dostał Brązowego Lajkonika w kon-
kursie polskim i Złotego Smoka w mię-
dzynarodowym, oraz nagrodę Klubu 
Krytyki Filmowej SDP. Otoczony przez 
krytyków, widzów i kolegów błyszczał, 
udzielał wywiadów, a wszyscy czekali na 
jego następne dzieła.

Później jednak bywało różnie – obok 
wysoko ocenianych filmów dokumental-
nych i fabularnych (znakomita Ćma!) nie 
szczędzono Zygadle krytycznych opinii. 
Zarzucano mu pomieszanie konwencji, nie-
konsekwencje dramaturgiczne, karkołomne 
pomysły nie zawsze w dobrym guście, 
chaos konstrukcyjny. Ale to właśnie chaos 
(świata, istnienia, życia wewnętrznego) 
był treścią większości jego filmów. I cha-
otyczna (wydawało się wówczas) narracja, 
jaką proponował Tomek, nie przekonała 
widzów, krytyków i kolegów filmowców. 
Największe chyba cięgi dostał fabularny 
Odwet. Obrzucono ten film wszystkimi 
powyższymi zarzutami i choć na festiwalu 
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ruszone wnętrza; potem ściany już pękają, 
ale w mieszkaniach zostają resztki mebli, 
obrazki na ścianach, porzucone zabawki; 
aż wśród resztek murów pojawiają się 
wizje, powidoki – ten dom umiera, ale 
jeszcze „coś mu się śni”, jeszcze czepia się 
życia; a potem już nie ma nic, kupa gruzu, 
chaos. Natarczywa, z powracającym moty-
wem, muzyka Jana Kantego Pawluśkiewi-
cza i przejmujące zdjęcia Witolda Stoka 
potęgują nastrój zagłady. W tym miejscu to 

POETA CHAOSU

„Młodzi i Film” w Kosza-
linie (1983) dostał Wyróż-
nienie Jury „za pomysł 
reżyserski”, to była raczej 
nagroda pocieszenia dla 
wybitnego twórcy.

Po p r z e d n i e  f i l m y 
Tomka były dość mocno 
zróżnicowane formal-
nie i treściowo. Słynna 
Szkoła podstawowa to 
solidny dokument pro-
sto ze szkoły prof. Kara-
basza, tak samo jak póź-
niejsze: Ziemia (o tym, 
jak podhalańscy górale 
walczą na śmierć i życie 
o kawałki ziemi), Olim-
pijczycy (o licealistach – 
uczestnikach olimpiady 
matematycznej i o mate-
matyce w ogóle), Mikro-
fon dla wszystkich (o posta-
wach moralnych młodych 
ludzi). Ale jeszcze w szkol-
nej etiudzie Szkic do por-
tretu reżyser burzył trady-
cyjną konstrukcję, mieszał 
konwencje. Były tu sceny 
czysto dokumentalne obok 
wymyślonych i zainscenizowanych, napi-
sane dialogi i osobiste wypowiedzi do 
kamery, aktorzy zawodowi występowali 
obok naturszczyków. Zwolennicy czysto-
ści gatunkowej mogli to nazywać bałaga-
nem konstrukcyjnym, ale inni uważali za 
próbę nowoczesnej narracji. 

W poetyckim filmie o umieraniu domu 
(W tym miejscu) Zygadło obdarzył tę roz-
bijaną młotami kamienicę wspomnie-
niami: najpierw widzimy jeszcze niena-

Tomasz Zygadło był uważany przez ludzi filmu, znawców  
kina, krytyków, a nawet kolegów reżyserów za jednego  
z najzdolniejszych, a nawet najzdolniejszego twórcę filmowego 
swojego pokolenia.
Krzysztof Wierzbicki

świetny przykład „poetyki chaosu”, jakby 
można nazwać styl Zygadły.

Dwa – uznane wówczas za najlepsze – 
filmy Tomasza, Ćma i Sceny dziecięce z życia 
prowincji, nie budziły zastrzeżeń co do kon-
strukcji i dramaturgii. Nawet radykalny 
w swoich ocenach Kieślowski przyznał, 
że oba są porządnie zmontowane i bardzo 
wysoko je cenił. No, ale tu chaos dotyczył 
bohaterów, ich nieudanego życia i rozpa-
dającej się osobowości, kłopotów z samym 
sobą. W takiej samej sytuacji znajdował się 
Tomek. Nie umiał sobie poradzić ze swoją 
wrażliwością, talentem, krytyczną oceną 
rzeczywistości. „Tylko wódka zapomnie-
nie da” śpiewał w Pętli Hasa i Hłaski ślepy 
harmonista. Ale przecież alkohol jedynie 
pogłębiał kryzys życiowy i twórczy. Po źle 
przyjętej Śmierci Johna L. (1987) Tomek nie 
był na siłach, żeby wyreżyserować wyma-
gający dużej dyscypliny, skupienia i cierpli-
wości jakikolwiek film fabularny. Przedtem 
realizował z powodzeniem sztuki teatralne 
i spektakle Teatru Telewizji, więc skupił się 
już tylko na tej twórczości. Również nie 
bez kłopotów, ale i z sukcesami. 

Odwet powstał w 1982 roku. Ma on 
właściwie strukturę poematu pisanego 
wierszem. Zygadło zastosował w nim cały 
zestaw ulubionych i często widocznych 
w innych swoich filmach rozwiązań for-
malnych i treściowych. Mamy tu sceny 
realne i wizyjne, poważne i groteskowe, 
czarno-białe i kolorowe. Jego bohaterowie 
to przegrani, 50-letni panowie, niepogo-
dzeni z życiem, myślący o sobie z pogardą 
i rozpaczą. Poznajemy ich w pierwszej, 
czarno-białej części filmu jako idealistycz-
nie nastawionych 20-latków, zbuntowanych 
przeciwko rzeczywistości i kolegom stu-
dentom marzącym o karierach. Świdryga 
i Midryga jeszcze się łudzą, że zachowają 
młodzieńczy idealizm i wewnętrzną wol-
ność. W drugiej części, za 30 lat, okazuje 
się, że wszystko na nic. A Tomek był prze-
cież wiekowo pośrodku: 15 lat starszy od 
młodych, a o 15 młodszy od dojrzałych 
Świdryckiego i Midronia. A więc już był 
zgorzkniały, przewidujący klęskę młodzień-
czych marzeń? Jeśli tak, to okrutny film.

Wyprodukowany po zdławieniu „Soli-
darności” Odwet nie trafił w swój czas. 
A był to przecież czas chaosu! Jednak wtedy, 

w stanie wojennym, widz domagał się szyb-
kiego reagowania, realistycznego rozra-
chunku z „czerwonym”. Aliści okazało się, 
że wszelka publicystyka zginęła w otchłani 
niepamięci, a ocalały tylko te filmy, które – 
nawet przy pewnej dozie doraźności – doty-
czyły spraw ogólnych, ponadczasowych, 
uniwersalnych. Oniryczna, wizyjna poetyka 
i rwana, celowo nieuporządkowana, narra-
cja dopiero po latach nabrała mocy.

Bo nagle Odwet zaistniał ponownie. 
Podczas 47. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni odbył się Niebyły 
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 
1982-1983, na którym pokazano 8 wybra-
nych dzieł nieobecnych wtedy na festiwalu, 
gdyż w stanie wojennym dwie kolejne edy-
cje odwołano. Na jurorów organizatorzy 
wybrali ludzi urodzonych w tamtych latach. 
Byli to: Dorota Masłowska, Kasper Bajon 
i Piotr Kurpiewski. To zacne, młode jury 
uznało Odwet za najlepszy film z tamtych 
lat! A zakwalifikowane były m.in. dzieła 
Tadeusza Konwickiego, Grzegorza Kró-
likiewicza, Wojciecha Jerzego Hasa czy 
Antoniego Krauzego.

To Miłosz Stelmach wybrał do konkursu 
te 8 filmów. Odwet ujął go „woltą, jaką 
wykonał reżyser”. „Wszyscy oczekiwali 
wtedy realistycznych obrazów rzeczywi-
stości stanu wojennego. Owszem, Zygadło 
dotykał postaw moralnych tamtego czasu, 
ale nie robił tego wprost” – powiada Stel-
mach. – „Był ostry, bezkompromisowy, 
chciał powiedzieć wszystko, co ważne. Od 
siebie. To bardzo osobisty film”. A jury tak 
uzasadniło swój werdykt: „za obyczajową 
odwagę, afirmację wolności, bezprece-
densową, punkową energię i pozytywną 
nonszalancję. Tego typu filmy powinny 
powstawać współcześnie”.

No właśnie! Może z tą „punkową” (ener-
gią) lekka przesada, Tomek by się uśmiał, 
ale by mu to pochlebiło. Warto więc, żeby 
twórczością Zygadły zajął się wreszcie jakiś 
poważny krytyk filmowy. Bo ja mogę tylko 
dorzucić trochę wspomnień, tak jak wspo-
minał swoją romantyczną przeszłość ten 
stary dom z filmu W tym miejscu.

Tomasz Zygadło zmarł 17 września 
2011 roku. W 2022, 23 grudnia, skoń-
czyłby 75 lat.
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Tomasz Zygadło 

Leon Niemczyk i Roman Wilhelmi  
w filmie Odwet, reż. Tomasz Zygadło
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Playbackiem nazywamy takie nagra-
nie dźwięku, które wykonuje się 
z myślą o dalszych działaniach, 
dla których to, co robimy, stanowi 

bazę. Playback powszechnie stosowany jest 
w prezentacjach muzyki rozrywkowej. Można 
zaprosić gwiazdę bez konieczności angażo-
wania instrumentalistów, którzy muszą z nią 
utwór wykonać. Z punktu widzenia solisty 
półplayback pozwala na większą elastyczność 
w przyjmowaniu koncertów. W sytuacjach 
kompletnie uniemożliwiających wykonanie 
(złe warunki atmosferyczne czy akustyczne, 
skomplikowane ewolucje taneczne) pozwala 
na realizację spektaklu w oparciu o gotowy 
dźwięk (pełen playback). Są też formacje 
określane mianem studyjnych, których ist-
nienie uzależnione jest od tak wielu urzą-
dzeń elektronicznych, że występ estradowy 
bez wykorzystania częściowego nagrania 
nie jest możliwy. Nagrania wielośladowe 
muzyki to nic innego, jak dogrywanie pod 
playback kolejnych warstw, instrumentów, 
solisty. Formą playbacku jest karaoke (po 
japońsku: pusta orkiestra), nagrania, do któ-
rych pod playback można samemu wyko-
nywać brakujące partie. W założeniu miała 
być to metoda ćwiczenia utworów, z opcją 
zmieniania tempa, bez zmiany wysokości 
dźwięku (możliwe w systemie midi). Tak 
grywał swoje jazzowe improwizacje Gene 
Hackman jako bohater Rozmowy (reż. Fran-
cis Ford Coppola, 1974). Obecnie jest to zna-
komita rozrywka, a ważniejsza od zmiany 
tempa jest możliwość zmieniania tonacji 
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rują aktorów, uskrzydlają lub zniechęcają 
i peszą. Nawet orkiestra na dancingu każ-
dego wieczoru gra inaczej i co innego. Są 
inni goście i inny rodzaj więzi wytwarza się 
pomiędzy tymi, co grają, śpiewają, słuchają 
czy tańczą. Magia chwili powoduje, że zapo-
minamy o niedociągnięciach, nie słyszymy 
pomyłek i błędów. Tak było zawsze. 

Jednak od czasu, gdy człowiek nauczył 
się rejestrować to, co widzi i słyszy, i wielo-
krotnie to, co zapisał odtwarzać, pojawił się 
nowy priorytet – precyzja. To, co nie razi przy 
pierwszym, emocjonalnym odbiorze staje się 
nieznośne, gdy błąd powtarza się przy każ-
dym odtworzeniu. Stąd dążenie wykonaw-
ców do tego, aby ich nagrania były bezbłędne 
(a występy jak najbardziej zbliżone do perfek-
cji) i próby wspomagania się stałymi, pew-
nymi elementami, a do takich należy play-
back. Film to sztuka prezentująca tylko to, co 
zostało już utrwalone. Stąd naturalne wydaje 
się dążenie do jak najpełniejszego wykorzy-
stania wszystkich potencjalnych możliwości 
dla najlepszego wykonania finalnego pro-
duktu. Wielokrotnie powtarza się te same 
ujęcia, zmienia ustawienia kamery, monta-
żem opracowuje kolejne edycje opowiada-
nej historii. Jednocześnie technika narzuca 
ograniczenia i wyznacza zasady realizacji. 
Film nie jest realizowany chronologicznie, 
często sąsiadujące w scenie ujęcia kręcone są 
w innym czasie i w innych miejscach. W goto-
wym filmie operator koryguje i ujednolica 
światło, nadając filmowi wspólną tonację 
barwową, niedostatki obrazu wspomaga 

ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ, SAM,  CZYLI PO CO KOMU PLAYBACK

utworu, aby dopasować ją do konkretnego 
wykonawcy. Współczesna muzyka poważna 
również korzysta w koncertowych wykona-
niach z „elementów gotowych”. Nawet w tytu-
łach pojawiają się informacje, że utwór napi-
sano na saksofon czy trąbkę, oraz taśmę, czyli 
playback. Muzyka elektroniczna i konkretna 
często istnieją tylko w formie utrwalenia, 
a ich wykonanie to odtworzenie nagrania.

Playback zagościł w naszym życiu na 
dobre. Z playbacku korzysta balet i wiele 
dyscyplin sportowych. Wcześniej zareje-
strowane elementy są stałym składnikiem 
spektakli teatralnych. Rzadko co wieczór 
zasiada w teatrze orkiestra, a jeśli tak jest, 
to spektakl posiada wersję „wyjazdową” 
z nagraną muzyką. Przestrzeń i doznania 
widza uzupełniane są o odtwarzane z nagrań 
efekty dźwiękowe, atmosfery i całe scenki 
dźwiękowe (osobiście „offowo” zdemolowa-
łam łazienkę w spektaklu „Diabły i anioły”, 
reż. Wojciech Adamczyk, Teatr Współcze-
sny). Łamią one umowność dekoracji, uzu-
pełniają treść, a często stają się elementem 
porządkującym i organizującym bieg wyda-
rzeń. Słysząc dźwięk, aktorzy podświadomie 
dostosowują się w swojej grze do jego rytmu, 
pulsacji, nastroju. Można się zastanawiać, czy 
gotowe, odtwarzane zawsze w niezmienny 
sposób elementy nie ograniczają spontanicz-
ności wykonań? Do teatru na ten sam spek-
takl można chodzić wielokrotnie i za każ-
dym razem będzie inny. Z powodu pogody, 
nastroju, samopoczucia, zmiany w obsadzie, 
a wreszcie publiczności, której reakcje inspi-

Playback, choć głównie kojarzony z koncertów i festiwali 
muzycznych, jest bardzo przydatny w produkcji filmowej. 
Odtwarzanie wcześniej nagranej ścieżki dźwiękowej 
pomaga aktorom oraz realizatorom w scenach muzycznych, 
skomplikowanych choreograficznie i nie tylko. Playback bywa 
też pomocny na planie w stworzeniu określonej atmosfery czy 
rytmu zdjęć filmowych.
Małgorzata Przedpełska-Bieniek
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technika komputerowa. Ostateczna szata 
dźwiękowa powstaje w procesie udźwię-
kowienia. Realizowane są nowe nagrania, 
wiele materiałów nagrywa się ponownie, 
tworzy specyficzną dla danego filmu aurę, 
dźwięki zestawia się, dobiera wzajemne ich 
proporcje. Znakomitym uzupełnieniem tej 
skomplikowanej konstrukcji jest playback 
i powinno się korzystać z tej formy realiza-
cji filmów przynajmniej z kilku powodów. 

Wcześniejsze nagranie umożliwia precy-
zyjne przygotowanie zdjęć. Mając nagrany 
playback, łatwiej zaplanować realizację sceny 
oraz jej późniejszy montaż. Sceny muzyczne 
wymagają najczęściej skomplikowanej insce-
nizacji, a więc dzieląc playback na fragmenty, 
nie trzeba pracować chronologicznie, a zgod-
nie z logiką sprawnego prowadzenia zdjęć. 
Często dopiero słuchanie nagrania pozwala 
uświadomić sobie, że muzyka jest zjawiskiem 
trwającym w czasie i rządzącym się własnym 
porządkiem. Jej rytm i tempo narracji w zna-
czącym stopniu wpływa na sposób i płynność 
ruchu kamery oraz montaż obrazu. Dlatego 
niektórzy reżyserzy całą potrzebną muzykę 
nagrywają przed zdjęciami i nawet jeżeli 
nie pełni ona funkcji playbacku, to stanowi 
inspirację i nadaje grze aktorskiej i pracy 
kamery odpowiedni charakter. Kwintesencją 

takiego działania muzyki na planie jest scena 
w barze z Krystyną Jandą jako prostytutką 
w filmie Wojna światów – następne stulecie 
(reż. Piotr Szulkin, 1983). 

Playback pozwoli na przygotowanie cho-
reografii i zaprezentowanie jej. Dla wielu 
reżyserów zobaczenie gotowej propozycji 
tańca, połączone ze słuchaną muzyką, staje 
się dopiero właściwą inspiracją do stworze-
nia konstrukcji sceny. Również aktorowi 
posiadanie nagrania pozwala na lepsze przy-
gotowanie roli i pełniejsze wykorzystanie 
możliwości, jakie niesie ze sobą muzyka. 
Wyćwiczenie utworu przez aktora umoż-
liwi dostosowanie realizacji zdjęć do osią-
gniętych efektów i możliwości wykonawcy. 
Jeżeli korzystamy z pomocy dublera, słysząc 
i mierząc nagranie, wyznaczymy miejsca 
przebitek i podzielimy zadania pomiędzy 
obu wykonawców. Mając gotowe nagranie, 
łatwiej też sprawdzić, czy zarejestrowano 
obraz do wszystkich niezbędnych fragmen-
tów (w serialu Ballada o Januszku [reż. Hen-
ryk Bielski, 1987], w ramach uciekających 
zdjęć, wszystkie przebitki udało się nakrę-
cić do pierwszego refrenu pieśni śpiewanej 
na uroczystości komunijnej). Wykonanie 
dodatkowych zadań w trakcie ujęcia jest czę-
sto dla aktorów ogromnym stresem. Czują 

się pewniej, jeżeli nagranie muzyczne mają 
już za sobą, a w trakcie sceny mogą mar-
kować śpiew czy grę na instrumencie, dla 
potrzeb obrazu. Jeżeli aktor udaje grę na 
instrumencie, będzie mu łatwiej nauczyć 
się odpowiednich ruchów, słuchając nagra-
nia (teraz nagrywamy wideo z muzykiem 
do każdego utworu). Często aktorzy biorą 
udział w rejestracji szykowanych dla nich 
playbacków i w trakcie nagrań dopracowy-
wana jest koncepcja późniejszej realizacji. 
W ten sposób przygotowywał się do roli 
Karola Szymanowskiego w Sławie i chwale 
(reż. Kazimierz Kutz, 1997) Olgierd Łuka-
szewicz. Tak ćwiczył zespół Bystra Woda 
w serialu Blondynka (reż. Mirosław Gro-
nowski, 2010-2020). Do nagrania wybieramy 
dobrych muzyków grających na znakomi-
tych instrumentach. W obrazie potrzebu-
jemy charakterystycznych postaci i dobrze 
wyglądających, niekoniecznie sprawnych, 
instrumentów. W serialu o Ludwiku van 
Beethovenie, produkowanym przez BBC, 
playbacki nagrała renomowana londyńska 
orkiestra i znani soliści. W obrazie potrzebo-
waliśmy mężczyzn o wyglądzie nordyckim, 
bez wąsów i bród, bez farbowanych włosów, 
pasemek, balejażu czy dredów, oraz instru-
mentów z epoki. Jednocześnie dostarczona 

Stanisław Tym  
na planie filmu Ryś,  
reż. Stanisław Tym 
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specjalna rejestracja muzyki w trakcie zdjęć, 
to i tak jej efektem będzie playback, tylko 
nagrany w niesprzyjających warunkach. Chcąc 
poprawnie nagrać orkiestrę dętą w plene-
rze, do sceny finałowej w Rysiu (reż. Stani-
sław Tym, 2007) zamówiliśmy firmę nagra-
niową miejscowego radia, a nagranie odbyło 
się o 4 rano, zanim na planie pojawiła się sce-
nografia. Było to możliwe, bo orkiestra pełniła 
rolę wewnątrzkadrową. Nagranie muzyki na 
poziomie nagrań fonograficznych wymaga 
specjalistycznego studia, a w przypadku reali-
zacji przestrzennych odpowiedniego odsepa-
rowania poszczególnych instrumentów, co 
umożliwi późniejsze wielokanałowe zgranie 
muzyki do filmu, uwzględniające np. ruch 
w kadrze. Ton międzynarodowy filmu składa 
się z nagrań samych podkładów muzycznych 
identycznych z całością piosenki. Łatwiej do 
podkładu dograć partię wokalną, trudniej 
na podstawie całego zapisu odtworzyć samo 
nagranie instrumentalne. 

Nie oznacza to, że inna niż za pomocą play-
backu realizacja scen muzycznych jest niemoż-
liwa. Należy tylko pamiętać o szeregu proble-
mów, które nas czekają. Playback może także 
dotyczyć dialogu, jeżeli to mowa jest elemen-
tem porządkującym scenę. Dzieje się tak, gdy 
aktorzy mają wykonywać polecenia płynące 
z megafonu, jeżeli prowadzona jest rozmowa 
telefoniczna lub potrzebna reakcja na komu-
nikat radiowy. Często, zamiast playbacku, ktoś 
czyta tekst na planie. W tym przypadku kolejne 
ujęcia będą różnić się długością, również ich 
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do scen na mrozie atrapa altówki okazała się 
tak piękna, że używano jej do końca zdjęć, 
zamiast cennego, ale gorzej wyglądającego 
oryginału. Wcześniejsze nagranie dało nam 
pełną swobodę. Nie zawsze potrzebujemy 
widzieć wszystkich wykonawców, czasem 
interesują nas tylko tancerze czy solista, lub 
wybrani muzycy wypełniający kadr (w Damie 
kameliowej [reż. Jerzy Antczak, 1994] orkie-
stra operowa liczyła 10 osób), a w takim przy-
padku nagranie zrobione z trakcie zdjęć nie 
byłoby kompletne. Realizacja sceny to kilka 
godzin, czasem kilka oddalonych od siebie dni. 
Trudno utrzymać grającym to samo tempo 
i tę samą tonację. Muzyka w każdym ustawie-
niu kamery będzie zmieniała swoje brzmie-
nie, bo inaczej będą ustawione mikrofony. 
W „realu”, nawet jeżeli patrzymy w różnych 
kierunkach, nasze wrażenia słuchowe się nie 
zmieniają i tego oczekuje od nas odbiorca. 
Po zmontowaniu, fragmenty tak zarejestro-
wanej sceny dźwiękowo nie pasują do siebie. 
Łatwiejszy i bardziej precyzyjny jest montaż 
obrazu, jeżeli jego podstawę stanowi jedno-
lite nagranie wykorzystane w kolejnych uję-
ciach, a to zapewnia nam playback. Zapo-
biega to też bardzo trudnym do wykonania 
muzycznym postsynchronom. Wyobraźmy 
sobie kolumnę wojska, która w kolejnych uję-
ciach zmienia tempo marszu i myli krok. Tak 
się stało w filmie Sławna jak Sarajewo (reż. 
Janusz Kidawa, 1987), a błąd odkryto dopiero, 
nagrywając efekty synchroniczne. Ostatecznie 
nagraliśmy muzykę (Henryk Kuźniak) zgodną 
w tempie z pierwszym ujęciem, a dalej, już bez 
maszerującego (w dźwięku) wojska, muzyka 
opowiedziała całą scenę, która z krokami na 
pewno byłaby groźniejsza w swojej wymowie. 
Dlatego do scen wymagających rytmicznego 
działania w wielu ujęciach warto przygoto-
wać playback – równy rytm np. wygrywany 
na werblach. W swoich wspomnieniach pisze 
o tym Jerzy Hoffman, który na planie nie 
rozstawał się z metronomem, bo denerwuje 
go (mnie też), kiedy aktor w każdym ujęciu 
idzie w innym tempie. 

Nagranie playbacku wymaga czasu. Trudno, 
aby cała ekipa czekała na efekt pracy dźwię-
kowca, dla którego wykonanie takiego zada-
nia jest trudne, bo do pracy w filmie używa 
innego sprzętu niż do nagrań muzycznych, 
a wybrane do zdjęć miejsce nie musi być aku-
stycznie poprawne. Jeżeli organizowana jest 

CZY PAŃSTWO NAS SŁYSZĄ?

długość może być nieodpowiednia dla aktora, 
który później będzie miał wykonać ten tekst 
z właściwą interpretacją, więc lepiej, jak to on 
swoje kwestie przygotuje i nagra, lub na planie 
będzie swój tekst recytował z offu. Playback 
może dotyczyć efektów, jeżeli efekty organizują 
przestrzeń czasową sceny. Może to być strzał, 
dzwonek do drzwi, dzwonek telefonu itp. Naj-
częściej taki playback zastępuje się komendą. 

Dlaczego tak wiele miejsca poświęciłam 
playbackom? Zmienia się technika realizacji 
filmów, zwiększa tempo pracy, poszukuje się 
oszczędności. W ferworze walki łatwo zapo-
mnieć o przyczynach, dla których ktoś kiedyś 
coś wymyślił i czemu miało to służyć. Ogląda-
jąc polską produkcję z ostatnich lat, może się 
wydawać, że zbyt łatwo – tłumacząc się nie-
wygodą – realizatorzy rezygnują z precyzyj-
nych przygotowań i playbackowej podstawy 
w scenach, których treścią jest muzyka lub 
dźwięk jest elementem porządkującym bieg 
wydarzeń. Coraz rzadziej oglądamy filmy tylko 
raz i mamy więcej czasu, aby rozsmakowy-
wać się w szczegółach lub denerwować nie-
chlujnością. A powodów do zdenerwowania 
jest chyba zbyt dużo. Kiedy będziecie mieli 
Państwo obejrzeć po raz kolejny Rydwany 
ognia (reż. Hugh Hudson, 1981), zwróćcie 
uwagę na wokalno-instrumentalny występ 
głównego bohatera na statku. Ja męczę się 
w tym miejscu za każdym razem. Każdy film 
ma potencjalną szansę na międzynarodową 
karierę i wtedy ma też swój międzynarodowy, 
wielooscarowy, wstyd.

MOJA (FILMOWA) MUZYKA

ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ, SAM...
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Krystyna Janda w filmie  
Wojna światów – następne 

stulecie, reż. Piotr Szulkin 

Ostatnio w wywiadzie dla Wir-
tualnej Polski Cezary Pazura, 
odtwórca roli Jurka Kilera, 
zdradził, że powstaje scenariusz 

trzeciej odsłony kultowej komedii. Czyżby 
zapowiadał się także filmowy come back 
Kuby Sienkiewicza i jego Elektrycznych 
Gitar? Byłoby to godne uczczenie 35-lecia 
tego niekonwencjonalnego ansamblu, który 
powstał w październiku 1977 roku, kiedy to 
Sienkiewicz i Piotr Łojek sformowali aku-
styczną grupę pod nazwą SPIARDL (Sto-
warzyszenie Piosenkarzy i Artystów Robot-
niczych Działaczy Ludowych). W połowie 
lat 80. SPIARDL-owcy weszli w posiadanie 
gitar elektrycznych, więc trzeba było zmie-
nić nazwę. Od początku zespół gra pio-
senkę autorską – zaprawioną dużą dawką 
surrealizmu i purnonsensu – w gitarowej 
oprawie rockowej. „W czasie koncertu sta-
ram się uzyskać jak największą karykaturę 
tego, co robię. Frazy na gitarze wycinam 
tak, żeby one same z siebie się naśmiewały. 
Praktycznie wiele może się zdarzyć i to są 
bardziej happeningi niż klasyczne koncerty 
rockowe” – wyznaje Sienkiewicz.

Elektryczne Gitary szybko zdobyły 
ogromną popularność, sprzedały blisko 
dwa miliony płyt. A nagrały do tej pory 
10 oryginalnych albumów studyjnych, 
plus dwa koncertowe, DVD z szalonego 
koncertu na Przystanku Woodstock, 

KUBA SIENKIEWICZ: JESTEM Z KINA

ukazało się też sześć płytowych kompi-
lacji z ich największymi przebojami oraz 
trzy kompakty ze ścieżkami dźwiękowymi 
filmów, do których stworzyli i nagrali 
muzykę. 

Zanim trafili do filmu, zilustrowali 
swymi piosenkami telewizyjny spek-
takl Farsa z ograniczoną odpowiedzial-
nością (1995) według prozy Władysława 
Zawistowskiego, wyreżyserowany przez 
Roberta Glińskiego. Znalazły się w nim te 
najpopularniejsze, m.in. „Spokój graba-
rza”, „Wszystko ch…”, „A ty co?” i – oczy-
wiście – „Jestem z miasta”. Jako kompo-
zytor filmowy Sienkiewicz zadebiutował 
w 13-odcinkowym serialu Mirosława 
Dembińskiego Pokój 107 (1997), poświę-
conym życiu akademikowemu kilku war-
szawskich studentów. Ale prawdziwą fil-
mową popularność zespołowi przyniósł 
Kiler (1997), brawurowa komedia kry-
minalna Juliusza Machulskiego. Znalazło 
się w nim aż 10 piosenek, z tą tytułową 
na czele: „Już tylko Kiler, o sobie tylko 
tyle / Wiem, co za ile, nie muszę dbać 
o bilet / Mam wszystko w tyle, są czasem 
takie chwile / Że się nie mylę, choć wcale 
nie wiem ile”. Dwa lata później nastąpiło 
drugie filmowe – i muzyczne – uderze-
nie: Machulski nakręcił nie mniej uda-
nych Kiler-ów 2-óch (1999), a Sienkiewicz 
i Elektryczne Gitary okrasili film swoją 

muzyką, która zabrzmiała w towarzy-
stwie utworów m.in. Antonio Vivaldiego, 
Richarda Wagnera i Jana Sebastiana Bacha. 

Vivaldi zabrzmiał również w Karierze 
Nikosia Dyzmy (2002) Jacka Bromskiego, 
niezwykle udanym przełożeniu na czasy 
współczesne popularnej przedwojennej 
powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, 
zilustrowanym smakowicie przez Elek-
tryczne Gitary. „Tak się w życiu już układa, 
/ że wygrywa ten, kto głupio gada / I tak 
zwany image ma. / Kto też bzdury obiecuje, 
słowem zwodzi i maluje, / Kto najpiękniej 
pod publikę gra, / Tak jak ja!” – śpiewał 
Sienkiewicz w piosence „Gdy zostanę pre-
zydentem”. A tak „pięknie pod publikę” 
jeszcze grał m.in. w Sponie (1998) Walde-
mara Szarka, Zróbmy sobie wnuka (2003) 
Piotra Wereśniaka, Sztosie 2 (2011) Olafa 
Lubaszenki, a także serialach – W głębi 
lasu (2020) i Mały Zgon (2020). Piosenek 
Elektrycznych Gitar można posłuchać 
również w poświęconym im dokumencie 
Dembińskiego A ty co? (1997), a ich lidera 
zobaczyć ponadto w filmach Lubaszenki – 
Chłopaki nie płaczą (2000) i Poranku kojota 
(2001), gdzie wcielił się w rolę lekarza. 
A tak na co dzień lider Elektrycznych Gitar 
jest praktykującym neurologiem, dokto-
rem nauk medycznych, specjalizującym 
się w leczeniu ludzi cierpiących na cho-
robę Parkinsona.

To widać, to 
słychać, to czuć. 
A to za sprawą 
Kariery Nikosia 
Dyzmy Jacka 
Bromskiego oraz 
Kilera i Kiler-ów 
2-óch Juliusza 
Machulskiego. 
Jerzy Armata
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Elektryczne Gitary. Od lewej:  
Tomasz Grochowalski, Piotr Lojek,  

Leon Paduch, Kuba Sienkiewicz  
i Aleksander Korecki
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W DOMU

Rynek prowincjonalnego mia-
steczka. Niebiesko-biały autobus 
„ogórek” chwilę przed odjazdem. 
Pierwsze ujęcie filmu: rodzice 

żegnający syna, który wyrusza w świat. Po 
nim kolejne kadry ilustrujące ład spokojnej 
niespiesznej rodzinnej egzystencji. „Zapo-
mniałam dać zapasową piżamę” – martwi 
się zatroskana matka. Radiowy komunikat 
o wynikach losowania totka, podarty kupon 
wrzucony do paleniska kuchni. Kapcie 
pana domu wydobywane z nocnej szafki. 
List do „kochanego Rysia”. Praca w biurze, 
popołudnie w domu. Kartka pocztowa 
od Marioli Kogucik z Mokrzyc Dużych 
do syna. Roczniki „Dookoła Świata” na 
podpałkę. 

Andrzej Barański zna ten małomia-
steczkowy świat jak własną kieszeń. 
Rynek, brukowane uliczki, gęsta parte-
rowa zabudowa. Kamera Tomasza Tara-
sina uważnie wychwytuje realia mało-
miasteczkowego domostwa. Maszyna 
do szycia, bańka na mleko, maszynka do 
mielenia mięsa, bielenie wapnem przy-
domowego krawężnika, pompowanie 
koła roweru, radio lampowe z audycją 
„Wędrówki muzyczne po kraju”, kom-
pot, wizyta szwagra ze wsi, który dotarł 
okazją. Czajnik z dziubkiem, z którego 
można ugasić nocne pragnienie po prze-
piciu. Matka krojąca połeć słoniny na 
skwarki do domowego smalcu. Solidne 
łoże małżeńskie. Synowska rozkładana 
kanapa kryjąca we wnętrzu książki. Pako-
wanie i wysyłka paczki żywnościowej 
„dla Rysia”. Pełna rodzicielskiej czułości 
troska o dorosłego mężczyznę w dużym 
mieście na studiach. W rolach rodziców 
trafieni obsadowo Hanna Bedryńska 
i Zygmunt Zintel, podobnie jak szwa-
gier na gospodarstwie, którego zagrał 
Kazimierz Wichniarz. 

Niedoszły powrót syna marnotrawnego 
do domu nieoczekiwanie zamienia się  
w przyjazd egzotycznego kolegi ze stu-
diów. W sekwencji oprowadzania przy-
bysza po miasteczku i okolicy dotych-
czasowy tok akcji nastawiony na opis 
obyczajów panujących w rodzinnym 
kręgu bohatera przeistacza się w kapi-
talny opis krajobrazu duchowego świata, 
z którego wyjechał i który opuścił, nie 

tracąc łączących go z nim nadal więzi.
Zwyczajne życie, jak u Ozu, Menzla, 

Konwickiego, Loacha. Powszedni świat 
polskiej prowincji. Żyjący własnym ryt-
mem i sprawami. Niezmienne rytuały 
codzienne i odświętne: pensja chowana 
pod materac, 500 złotych wysyłane synowi 
co miesiąc, wesele u sąsiadów, plotki 
z kumami, zawody kajakarskie na rzece, 
lokalny „wielki” pożar opisany w liście, 
wieszanie firanek w oknach, generalne 
domowe porządki. Zapowiedź przy-
jazdu do rodzinnego domu. Przyjedzie –  
nie przyjedzie.  Wjazd pekaesu na 
pusty rynek. Stopklatka, która zawiesza 
w pamięci ukazany obraz. 

Fikcja fabularna, owszem, ale nie tylko. 
Rodzajowość filmu W domu, jego esencjalna 
prawdziwość, jest bardzo wysokiej próby.  
To z niego wzięły swój początek: Kramarz, 

Nad rzeką, której nie ma, Dwa księżyce, 
Wszyscy święci i Księstwo. Telewizyjny pół-
debiut reżyserski Andrzeja Barańskiego 
zaliczam do rzędu arcydzieł małego reali-
zmu kinematografii polskiej lat 70.

Opis świata prowincji to dla filmowca 
zadanie wdzięczne, ale niełatwe. Andrzej 
Barański u początków reżyserskiej kariery 
dowiódł, że radzi sobie z nim doskonale.
Marek Hendrykowski
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W domu,  
reż Andrzej Barański

CZEGO NIE WIDAĆ

RODZINY Z PRZYMUSU

W Polsce wszystko sprowadza 
się do rodziny. Zarówno 
w czasach burz dziejowych, 
jak i dziejowego spokoju. 

To ona jest punktem odniesienia, to wobec 
niej się określamy. Moja kuzynka od lat 
mieszkająca w USA trafnie zauważyła, 
że nie ma w Polsce (a zarazem w polskiej 
sztuce) takiej „narracji”, jaka często zdarza 
się w Stanach – że ktoś definitywnie zrywa 
więzi rodzinne, zaczyna od zera nowe życie, 
wyjeżdża do miejsca, w którym nikt z krew-
nych go nie znajdzie. Wśród wielu powo-
dów tego stanu rzeczy jest i ten, że żyjemy 
w kraju dużo mniejszym niż USA. Jednak 
z Los Angeles do Nowego Jorku dalej niż 
z Rzepina do Białej Podlaskiej. W Polsce 
nie ma dokąd uciec.

Tak więc, w naszym kinie, easy riderów, 
samotników, outsiderów czy kontestatorów 
obyczajowego porządku można policzyć na 
palcach obu rąk. Spojrzałem na listę filmów 
konkursowych ostatniego festiwalu w Gdyni 
i wychodzi na to, że największym outsiderem 

jest osiołek z IO Jerzego Skolimowskiego. 
Było za to sporo filmów z różnych stron 
pokazujących rodzinę: Strzępy Beaty Dzia-
nowicz, Tata Anny Maliszewskiej, Wesele 
Wojciecha Smarzowskiego… Ciekawe, że 
nawet wtedy, gdy bohaterowie przekraczają – 
jak w Głupcach Tomasza Wasilewskiego – 
tabu kulturowe, to rodzina – ta tradycyjna, 
„porządna” – wisi nad nimi jak fatum, bie-
rze odwet za ich bunt i dezercję.

Do kin trafiły teraz Chrzciny Jakuba 
Skoczenia, które – podobnie jak Zupa 
nic Kingi Dębskiej – portretują polską 
rodzinę w trudnych latach 80. Może i jest 
ona podzielona przez politykę i skłócona, 
może jej członkowie nie lubię się nawza-
jem, ale musi trzymać się w kupie. Dekada 
lat 80. to ten czas, gdy rodzina staje się 
miejscem schronienia przed opresyjną 
rzeczywistością, także z czysto praktycz-
nych powodów. Przez rodzinę załatwia 
się bowiem różne, niedostępne na rynku 
dobra. Szwagier skombinuje pół świniaka, 
a zięć części do malucha.

To z kolei przypomina mi moją niedawną 
rozmowę z Katarzyną Tubylewicz, polską 
pisarką zamieszkałą w Szwecji. Porównując 
oba kraje, Tubylewicz zauważyła, że w pań-
stwie opiekuńczym, jakim jest Szwecja, 
człowiek w kłopotach idzie po pomoc do 
instytucji państwowych. W Polsce nato-
miast, gdzie instytucje te działają źle, a nie-
ufność do państwa jest bardzo duża, ktoś, 
komu np. zabrakło pieniędzy, idzie prosić 
o nie ojca albo wujka. Jest więc od nich 
zależny, nie może ich otwarcie krytyko-
wać, musi tolerować ich obecność i kiep-
skie żarty, a samemu zachowywać się tak, 
jak sobie życzą. Gra pozorów to przecież 
nieodłączny element rodzinnych spotkań.

Wydaje mi się, że polscy twórcy czują lęk 
przed atakowaniem rodziny, boją się, że się 
na nich zemści jak w Głupcach. Nawet jeśli 
obnażają jej patologie, to na pytanie „czy 
istnieje życie poza rodziną?” – odpowia-
dają negatywnie. Albo unikają odpowiedzi. 
Nie ma filmów, które pokazywałyby stan 
„postrodzinny”. Nie wiemy, jak dała sobie 
radę uciekająca para młoda z pierwszego 
Wesela (2004) Smarzowskiego i niedoszli 
nowożeńcy z Teściów Jakuba Michalczuka.

Ostrożnie też ukazywana jest w pol-
skich filmach rodzina patchworkowa. 
Brakuje na ekranie jej reprezentacji, choć 
warto wspomnieć chociażby o Czarnej 
owcy Aleksandra Pietrzaka. Ale i tu wciąż 
pozostajemy w obrębie więzów krwi. Cze-
kam teraz na polski film, który sportretuje 
„rodziny z wyboru”. Jest ich przecież coraz 
więcej. Przyjdzie moment, w którym pol-
skie kino nie będzie już mogło odwracać od 
nich oczu z lęku przed gniewem rodziny 
z przymusu.

Rodzina to „święty” temat w polskim kinie. 
Ta z więzów krwi bywa pokazywana 
w rozmaitych konfiguracjach, dramatycznych 
i komicznych, przy czym najczęstszym 
przesłaniem jest jej bezdyskusyjna wartość. 
A co z „rodzinami z wyboru”?

Chrzciny, 
reż. Jakub Skoczeń 

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

M
ak

ow
sk

i/M
ak

ufl
y,

 Iw
on

a 
Dz

iu
k/

Ga
la

pa
go

s 
Fi

lm
s

Zupa nic, 
reż. Kinga Dębska

Bartosz Żurawiecki
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O  skomplikowanej  relac j i 
Ludwiki Czechowskiej i nie-
zwykłego artysty opowiada 
książka Sylwii Zientek. „Lunia 

i  Modigliani” to oparta na faktach 
powieść, która niczym wehikuł czasu 
przenosi czytelnika do Paryża z pierwszej 
połowy XX wieku. Podczas lektury od 
razu poczułam bliskość z ludźmi, z któ-
rymi minęłam się w czasie. Świat pędzi 
do przodu, a jednocześnie niezmienne 
pozostają: głód uznania, nieprzewidy-
walność rynku sztuki i wysoka cena, jaką 
płaci się za wierność sobie. 

SŁAWA, KTÓRA 
PRZYCHODZI PO ŚMIERCI
Jeden z obrazów Amadea Modiglianiego 
sprzedano za kwotę 162 mln dolarów. Co 
istotne, aukcja odbyła się w 2018 roku, 
prawie sto lat po śmierci włoskiego arty-
sty o żydowskich korzeniach. W czasach, 
kiedy żył, mógł jedynie marzyć o takim 
sukcesie. Jego codzienność w dużej mie-
rze była walką o przetrwanie. Przesiadu-
jąc w Café de la Rotonde, rysował gości 
słynnej paryskiej kawiarni. Podchodził 
do stolików portretowanych, proponując 
kupno stworzonych przez siebie prac. 
Bywało, że oddawał szkice za kieliszek 
wina lub prosty posiłek. O jego byt przez 
kilka lat zabiegali Polacy. Wśród nich 
wiodącą rolę odegrał poeta Leopold 
Zborowski. Zakochał się w obrazach 
malarza do tego stopnia, że postanowił 
zostać marszandem. Z wielkim odda-
niem starał się przekonać świat o talen-

Emigrantka z Polski poznała Modiglia-
niego na Montparnassie. To spotkanie 
w dużej mierze wpłynęło na przyszłość 
córki stolarza, która przyjechała do 
stolicy Francji z Krakowa. Pochodząca 
z ubogiej rodziny kobieta, u boku wło-
skiego artysty, rozwijała swoją fascyna-
cję sztuką. Intrygowały ją nie tylko prace 
włoskiego malarza, ale również on sam. 
Pełniła rolę jego anioła stróża i przyja-
ciółki, choć – jak można przypuszczać –  
liczyła na coś więcej. Szczęśliwie nie 
zostali parą. Piszę szczęśliwie, bo rela-
cje z Modiglianim, jak pokazuje histo-
ria jego życia, były toksyczne. Modi –  
jak mówili o  nim znajomi  – bywał 
największym wrogiem samego siebie, 
a pęd do autodestrukcji okazał się nie 
do zatrzymania. 

Malarstwo pozostało pasją Luni do 
końca życia. Wiele lat później w stolicy 
Francji prowadziła własną galerię, poma-
gała też organizować wystawy polskim 
artystom. Z życzliwością wspominał ją 
m.in. Józef Czapski. Ludwika Czechow-
ska dożyła 95 lat. Modigliani nie skończył 
36. Zmarł na gruźlicę. Nie bez znaczenia 
dla jego kondycji było uzależnienie od 
alkoholu. Oboje nosili w sobie głód –  
zauważenia, uznania, miłości. Każde 
z nich poszukiwało zaspokojenia na 
swój sposób. 

PRYWATNY SEANS 
W GŁOWIE
Film Modigliani będzie oparty na sztuce 
Dennisa McIntyre’a, scenariusz adap- 
towany napisali Jerzy i Mary Kromo-
lowscy. Kiedy piszę ten felieton, nie 
wiadomo jeszcze, kto wcieli się w tytu-
łową postać. W takich chwilach lubię 
bawić się w reżyserkę castingu. Przy 
okazji rozmowy z Sylwią Zientek zapy-
tałam ją, na kogo by postawiła, gdyby 
to od niej zależały decyzje obsadowe. 
Bez wahania odparła, że Oscar Isaak. 
„Kiedy pisałam książkę, to był mój 
Modigliani” – powiedziała pisarka 
w podcaście „Rozmawiam, bo lubię”. 
Uważam, że to strzał w dziesiątkę. Aż 
chciałoby się podrzucić tę sugestię hol-
lywoodzkim producentom (jednym 
z nich będzie Al Pacino).

Wiosną 2023 roku mają ruszyć  
zdjęcia do filmu Modigliani, który 
wyreżyseruje Johnny Depp. Ciekawe, 
czy dzięki tej produkcji kinomani 
poznają Ludwikę Czechowską – 
przyjaciółkę i modelkę artysty? 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak 
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cie Włocha. Sam pozbawiony jakichkol-
wiek koneksji na rynku sztuki, potrafił 
przeznaczyć ostatnie pieniądze na zakup 
farb dla „swojego artysty”. 

HISTORIA PEWNEJ 
ZNAJOMOŚCI
Na okładce książki Sylwii Zientek znaj-
duje się reprodukcja obrazu „Kobieta 
z wachlarzem”, płótna, które zostało skra-
dzione z paryskiego muzeum w 2010 
roku. Jego dalsze losy są nieznane do 
dzisiaj. To jeden z kilkunastu portretów 
Ludwiki Czechowskiej, tytułowej Luni. Fo
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Zdjęcia do „trzydziestki”, na pod-
stawie zwycięskiego w konkursie 
tekstu, Studio Munka-SFP zaplano-
wało na 2023 rok. W 2022 minęła 

100. rocznica urodzin pierwszego prezesa 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Z ini-
cjatywą nietuzinkowego uczczenia pamięci 
mistrza wystąpiła do Studia Munka Łódź –  
Miasto Filmu UNESCO. Akcja Pociągu roz-
poczyna się wszakże na dworcu Łódź Kaliska, 
a sam film powstawał w WFF na Łąkowej 
29. Wiosną 2022 roku SFP oraz Narodowe 
Centrum Kultury Filmowej w Łodzi (re-
prezentujące w tym wypadku miasto), przy 
wsparciu WFDiF, TVN i PISF ogłosiły kon-
kurs, którego wyniki poznaliśmy podczas 
Młodej Gali 47. Festiwalu Polskich Filmów 

STUDIO MUNKA

Fabularnych w Gdyni. Pierwsze miejsce zajął 
Karol Ulman ze swoim tekstem „Duchy” i to 
właśnie ten scenariusz już wkrótce doczeka 
się realizacji. Kolejne miejsca zajęli odpo-
wiednio: Katarzyna Iskra („Zmir”) i Artur 
Wyrzykowski („Lot do domu”). 

Karol Ulman (rocznik 1998) jest absolwen-
tem Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślow-
skiego w Katowicach, autorem takich etiud, 
jak Mały koniec świata czy Nie ma spokoju – 
ten ostatni film był prezentowany w tym roku 
m.in. w Gdyni i w Koszalinie. Swoje doświad-
czenie zdobywał na planach u Agnieszki Hol-
land oraz Krzysztofa Skoniecznego, jak i na 
planach wielu etiud studenckich oraz filmów 
dyplomowych. „Nad »Duchami« pracuję od 
ponad dwóch lat, od momentu, w którym po 

raz pierwszy obejrzałem Pociąg. Jego medy-
tacyjne tempo narracji w rytm monoton-
nego stukotu pociągu, a wszystko to ubrane 
w oniryczny i tajemniczy kontekst zawładnęły 
mną całym. (...) Niespełna dwa miesiące temu 
dowiedziałem się o konkursie organizowa-
nym przez Studio Munka. To nie był przy-
padek. Nie ma przypadków. Są D U C H Y” 
– napisał w eksplikacji reżyserskiej, składając 
projekt. Rafał Syska, dyrektor NCKF (która 
to instytucja odpowiada za realizację zadań 
związanych z zaszczytnym tytułem Miasta 
Filmu UNESCO), a także jeden z jurorów 
konkursu, uważa Pociąg za „jeden z najno-
wocześniej pomyślanych polskich filmów, 
jednocześnie lokalny i światowy, atrakcyjny 
dramaturgicznie, a zarazem nierozerwal-
nie związany z sytuacją polityczną epoki”. 
To właśnie te cechy powodują, że jak mało 
który polski obraz kinowy może być odczy-
tany na nowo. 

Łódź otrzymała tytuł Miasta Filmu 
 UNESCO w 2017 roku. Członkostwo niesie 
okazję do realizacji wspólnych projektów 
z innymi stolicami kina, służy promocji 
miasta, ma także ważny wymiar presti-
żowy – logo UNESCO jest rozpoznawane 
na całym świecie. Pamięć o Jerzym Kawa-
lerowiczu, wciąż żywa recepcja Pociągu, 
a także oryginalność tekstu Karola Ulmana 
spowodowały, że Miasto Filmu zdecydo-
wało się wesprzeć finansowo produkcję 
Duchów. Film powstaje przy udziale tele-
wizji TVN oraz PISF. 

W jaki sposób współczesny 25-latek zin-
terpretuje klasyczne dzieło Kawalerowicza? 
Przekonamy się w 2024 roku. Obecnie Stu-
dio Munka prowadzi prace developmen-
towe i pozyskuje partnerów i koproducen-
tów. O postępach będziemy informować 
Czytelników na bieżąco. 

Anna Wróblewska

Czy 70 lat po premierze film Pociąg jest 
wciąż inspirujący dla młodego pokolenia 
twórców? Najwyraźniej tak, skoro na 
konkurs na scenariusz krótkiego metrażu 
inspirowanego słynnym dziełem Jerzego 
Kawalerowicza wpłynęło aż 48 prac! 

RELACJA ŁÓDŹ–WARSZAWA. 
INSPIRUJĄC SIĘ POCIĄGIEM 
KAWALEROWICZA

Karol Ulman, 
Jerzy Kapuściński  

i Katarzyna Malinowska
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Dobrymi intencjami wybru-
kowane jest piekło – mówi 
stare powiedzenie. Bardzo 
pasuje do Emila, twojego 

bohatera. Stara się i wszystko psuje…
Chyba każdy z nas przeżył kiedyś taki 
dzień. Razem z Karolem Marczakiem, 
współscenarzystą, chcieliśmy stworzyć 
bohatera, który jest aktywny, ale pod 
wpływem emocji chwili podejmuje sze-
reg kontrowersyjnych decyzji. Za wszelką 
cenę chce pomóc córce, zmienić podejście 
ludzi do natury i wywalczyć sprawiedli-
wość w warsztacie samochodowym. Brak 
mu dystansu. To chyba bliskie wielu z nas: 
potrafimy analizować na chłodno postępo-

PIĘKNA ŁĄKA KWIETNASHORT MIESIĄCA

wanie innych, sami jednak działamy pod 
wpływem impulsu. Chcieliśmy również 
napisać historię intensywną i dynamiczną, 
w której przeszłość nie ma znaczenia, 
ważne, co dzieje się teraz. Lubię w kinie 
podążać za takimi prostymi z pozoru opo-
wieściami. Ten jeden dzień nie zmieni ani 
Emila, ani świata, ale odzwierciedla to, jak 
ten świat wygląda i funkcjonuje.

Tę zwykłość najtrudniej przedstawić 
na ekranie, ale to ona stanowi tkankę 
życia społecznego.
Nie wyobrażam sobie, żebym mogła 
nakręcić film-gag, anegdotę, która nie 
niesie żadnego uniwersalnego przesłania 

i pozbawiona jest metafory. Nie pocią-
gają mnie też wielkie tematy, które zmie-
niają losy ludzkości. Fascynuje mnie, 
ile komedii i dramatu można wydo-
być z codzienności. Poza tym staram się 
zawsze opowiadać o sprawach, które są 
mi bliskie. Postać Emila zainspirował 
mój tata, który również jest architek-
tem krajobrazu. Był to oczywiście tylko 
punkt wyjścia, reszta to wyobraźnia.

Fascynuje cię też chyba rodzina – 
opowiadałaś o niej w dokumencie 
Nauka i w fabule Heimat. 
Sama wychowałam się w dużej rodzinie. 
Mam pięcioro rodzeństwa. Wydaje mi się, 
że struktury rodzinne mówią bardzo dużo 
o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość. To 
one nas formułują, budujemy społeczne 
relacje na podstawie tego, co wynieśliśmy 
z domu. Wszystko, co dzieje się w rodzinie, 
co pozostaje niewypowiedziane, wykrzy-
czane, znajduje odbicie w tym, co dzieje się 
w społeczeństwie. Jest wiele filmów, które 
opowiadają o bardziej skomplikowanych 
mechanizmach przez pryzmat rodziny 
i wychowania. Np. Biała wstążka Micha-
ela Hanekego. Świat się zmienia, ale jego 
fundamenty są niewzruszone. Czytam 
właśnie książkę Joan Didion „Dryfując do 
Betlejem”. Didion w latach 60. pisała, że jej 
pokolenie jest ostatnim, „które ugina się pod 
brzemieniem domu”. Jest rok 2022 i świetnie 
się odnajduję w jej eseju „O powrotach do 
domu”. Nie była ostatnim pokoleniem, które 
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tak mocno tego rozstania doświadcza. I ja 
też zapewne do niego nie należę.

Rodzinne relacje konfrontujesz 
z przyrodą. Wybrałaś tytuł: Piękna 
Łąka Kwietna. 
O ile rodzina prowadziła historię w Nauce 
i w Heimacie, o tyle nie była podstawą sce-
nariusza Pięknej Łąki Kwietnej. Relacja 
między ojcem i córką jest tu elementem 
historii o człowieku, który kocha dziecko 
i kocha naturę, ale ma problem z komu-
nikacją z ludźmi. Tytułowa łąka najwięcej 
o nim mówi. Emil chce ją stworzyć w swo-
jej głowie. Dąży do jej spokoju i harmonii. 
Chciałby znaleźć tę przestrzeń i ją wypeł-
nić, ale nieustannie mu coś przeszkadza: 
wszystko to, co dzieje się zewnątrz. Chyba 
wielu z nas szuka tej symbolicznej łąki. 
Niektórzy dochodzą do niej pokrętnymi 
drogami, innym nigdy się to nie udaje.

Ta dychotomia: pęd Emila i spo-
kój łąki – znajdują odzwierciedlenie 
w tym, jak twój film wygląda. 
Formę podyktowała treść. Opowiadamy 
z perspektywy Emila i chciałam, żeby 
widzowie byli „w jego głowie”, starali się 
go dogonić. Stąd kamera jest tak czę-
sto w ruchu. Razem z operatorem Tom-
kiem Gajewskim zdecydowaliśmy się na 
kamerę z ręki, dynamiczny steadicam 
i zoomy, które kontrastujemy z dłuższymi 
i spokojniejszymi ujęciami łąki. Kiedy 
Emil się zatrzymuje i na nią patrzy, my 

zatrzymujemy się razem z nim. Natura 
podpowiada mu, żeby się uspokoił. On to 
widzi, ale nie potrafi tego stanu osiągnąć. 
Mam nadzieję, że do czasu. Najbardziej 
cieszę się, że udało się nam pracować 
na taśmie 16mm. Było to duże wyzwa-
nie w budżetowych warunkach krótkiego 
metrażu, ale okazało się, że nie niemoż-
liwe. Od początku wiedzieliśmy, że ten 
film musi zostać zrealizowany na taśmie.

Tę subiektywność czuć również 
w montażu i dźwięku. 
Chciałam, żeby perspektywa Emila 
oddana była poprzez wszystkie środki 
filmowe. Emil jest przebodźcowany. Ten 
efekt staraliśmy się osiągnąć z reżyserką 
dźwięku Olą Landsmann, montażystką 
Anią Łuką i kompozytorem Jurkiem 
Rogiewiczem. Wiele rozwiązań wymy-
ślam na etapie pisania filmu. Longshot 
z finału Heimatu lub cięcia w połowie 
zdania w Pięknej Łące Kwietnej były 
zawarte już w scenariuszu.

Z Tomaszem Gajewskim, Anną Łuką 
i Aleksandrą Landsmann pracujesz 
od Nauki.
To osoby, którym ufam. Wzajemnie się 
inspirujemy, przyjaźnimy i wiemy, że 
realizujemy ten sam film. Lubimy eks-
perymentować, starając się, żeby forma 
w jak największym stopniu opowiadała 
to, co chcemy przekazać, a nie pozosta-
wała na poziomie nośnika.

Wspominałaś współscenarzystę – 
Karola Marczaka. Piękna Łąka 
Kwietna ma w sobie więcej elemen-
tów humoru i absurdu niż twoje 
wcześniejsze filmy. To wpływ Karola? 
Humor i absurd pojawiały się również 
w Heimacie i Nauce, choć w mniejszym 
zakresie. Są mi jednak bliskie. W Pięknej 
Łące Kwietnej mogłam wprowadzić ich 
więcej. Pozwalają na to temat i bohater. 
A Karol ma ich doskonałe wyczucie. Spo-
tkaliśmy się w dobrym momencie – świet-
nie się uzupełniamy i rozumiemy. Cenimy 
podobnych twórców – w pracy nad Piękną 
Łąką Kwietną inspirowaliśmy się kinem 
Noaha Baumbacha, Paula Thomasa 
Andersona oraz braci Safdie. Film powstał 
jako odskocznia od pracy nad innym sce-
nariuszem, w którym sporo odnosimy się 
do przeszłości bohaterów. Zależało nam na 
opowiedzeniu czegoś skrajnie innego.

Nie mogę nie zapytać o Andrzeja 
Kłaka – dzięki któremu widz wierzy 
w Emila i jego dezynwolturę. 
Podpowiedział mi go Maciek Buchwald, 
mój mąż i drugi reżyser oraz współreży-
ser obsady Pięknej Łąki Kwietnej. Andrzej 
jest po prostu świetnym aktorem. Potrafi 
się odnaleźć zarówno w komedii, jak i dra-
macie. Dodatkowo ma w sobie intensyw-
ność niezbędną do stworzenia postaci 
Emila. Oraz charyzmę, która powoduje, że 
niesie cały film, a Emil staje się bohaterem 
niejednoznacznym. Bardzo cenię sobie tę 
współpracę.

Wspomniałaś o pracy nad innym, 
bardziej rozbudowanym scenariu-
szem. Pracujesz teraz nad nim?
W Studiu Munka-SFP realizuję krótki 
dokument o nastolatkach, którzy uczestni-
czą w terapii jąkania, łączącej zajęcia logo-
pedyczne z psychologicznymi. Z Karolem 
od jakiegoś czasu piszemy pełen metraż 
Historia Domu Fiedlerów. Będzie to wyjąt-
kowo oryginalne kino drogi, w którym 
dom staje się pełnoprawnym bohaterem. 
A od kilku dni pracujemy nad skromniej-
szym, niskobudżetowym długim filmem. 
Chcielibyśmy, żeby udało się nam go zre-
alizować równie szybko, co Piękną Łąkę 
Kwietną.

Fiedlerowie… Znowu rodzina?
Nie da się tego uniknąć.

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

Rozmowa z Emi Buchwald, 
reżyserką filmu Piękna Łąka 
Kwietna (prod. Studio Munka-SFP), 
który zdobył Nagrodę dla Najlepszego 
Aktorskiego Filmu Krótkometrażowego 
na Warszawskim Festiwalu Filmowym

Piękna Łąka Kwietna,  
reż. Emi Buchwald

Emi Buchwald
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kasety z ich nagraniami i wyobrażałam 
sobie, że występuję razem z nimi na sce-
nie. W „Alicji” zagrałam u boku Pani 
Basi Krafftówny, która była absolutnym 
zjawiskiem. Mam z dzieciństwa kilka 
autografów członków Kabaretu Starszych 
Panów, w tym Pani Basi. Na odwrocie 
jej zdjęcia widnieje dedykacja: „Pannie 
Klarze, z życzeniami sukcesów w życiu”. 
Przyniosłam jej to kiedyś pokazać.

9. Tego samego dnia co ty urodzili 
się np. Brian de Palma czy 

Ewa Szykulska. Myślałaś kiedyś 

o tym, jakie dziedzictwo chciałaby 
pozostawić po sobie Klara jako 
aktorka? 
W ogóle nie myślałam i nie myślę tymi 
kategoriami. Chcę grać, bo bardzo to 
lubię. I jeżeli towarzyszą mi w tym 
widzowie, którym coś to daje, to wspa-
niale. Jedyne, co mi przychodzi do 
głowy, to to, że chciałabym, tak jak Pani 
Barbara Krafftówna, zostać zapamię-
tana jako osoba z otwartą głową, która 
nawet już jako starsza pani nie boi się 
wyzwań, ryzyka ani od czasu do czasu 
się wygłupić. 

10. Pedro Almodóvar, Quentin 
Tarantino, Jim Jarmusch. 

Gdybyś miała okazję zagrać 
u jednego z nich, którego byś 
wybrała?
Wybrałabym Pedro Almodóvara i to wcale 
nie dlatego, że ludzie uważają, że jestem 
podobna do Rossy de Palmy! (śmiech) Jego 
kino mnie wzrusza, bawi, a w tej niekiedy 
bardzo przegiętej formie, potrafi być nie-
słychanie prawdziwe i dojmujące. 

Pytania zadawał  
Kacper Siedlecki

1. W 2016 roku swoją premierę 
mieli Artyści Moniki Strzępki 

i Pawła Demirskiego. Tobie została 
powierzona rola „aktorki »Młodej«”, 
która dopiero co ukończyła szkołę 
aktorską. Myślisz dzisiaj o aktorstwie 
i o swoim miejscu w środowisku 
teatralno-filmowym tak samo, jak 
myślałaś świeżo po ukończeniu 
krakowskiej PWST? 
Myślę zupełnie inaczej. Przede wszyst-
kim nauczyłam się stawiać granice 
i decydować o tym, ile miejsca w moim 
życiu zajmuje praca. Na samym 
początku byłam trochę jak ta „Młoda” 
aktorka z Artystów. Miałam tak 
ogromny głód sceniczny, że chciałam 
wchodzić we wszystkie rozpoczynające 
się w teatrze próby. W dużej mierze 
głód ten zaspokajałam w moim pierw-
szym teatrze – Teatrze Dramatycz-
nym w Warszawie. Przyszłam do niego 
świeżo po szkole, nie miałam żadnych 
większych zobowiązań, więc siedzia-
łam tam po 12 godzin, pracując jed-
nocześnie nad kilkoma projektami. Na 
tamten czas było to znakomite! Prze-
chodziłam z prób w próby i było to dla 
mnie, jako młodej aktorki, wspaniałą 
gimnastyką i aktorskim treningiem. 
Myślę, że teatr od zawsze mnie roz-
pieszczał, jeżeli chodzi o możliwość 
rozwoju. A jeżeli chodzi o to stawia-
nie granic, po latach w zawodzie nie 
obchodzę się już z teatrem czy filmem 
jak ze świętością. Choć bywa i tak, że 
kiedy praca przy jakiejś produkcji jest 
wyjątkowa, to staje się trochę takim 
świętem.

2. Na twoim profilu na Instagramie 
zwróciło moją uwagę zestawienie 

dwóch zbiorów relacji, które 
zatytułowałaś „życie” i „aktorstwo”. 
W przypadku Klary te porządki żyją 
w symbiozie? 
Te porządki funkcjonują równole-
gle, a czasem, co naturalne, zazębiają 
się. Myślę jednak, że umiem zachować 
zdrową równowagę i praca zanadto do 
domu mi nie wchodzi. Staram się też nie 
wnosić prywatnych spraw na scenę. Cza-
sami potrafi to być jednak bardzo cie-
kawe, kiedy postać dyskutuje trochę ze 
mną, a ja z postacią. Tyle że te dysku-
sje wciąż pozostają w sferze sztuki. Jeżeli 
chodzi o prywatność, to umiem bez pro-
blemu po spektaklu wyjść z roli i wrócić 
do dzieci.

3. W 2013 roku, na festiwalu 
„Młodzi i Film” w Koszalinie, 

otrzymałaś nagrodę za debiut 
aktorski – za rolę w filmie 
Stacja Warszawa. Jury festiwalu 
uzasadniło przyznanie tej 
nagrody w następujący sposób: 
„za wyróżniającą się osobowość 
w mozaice postaci wieloobsadowego 
filmu”. Jesteś świadoma swojej 
charakterystyczności i tego, że się 
wyróżniasz? 
Trudno, żebym nie była świadoma 
swojej charakterystyczności (śmiech), 
choć bardzo staram się walczyć ze 
stereotypami i nie lubię szufladko-
wania aktorów. A to, że może jakoś 
się wyróżniam, ciągle próbuję zrozu-
mieć. Nagroda w Koszalinie ogromnie 
mnie zaskoczyła. To nie była duża rola. 
Po premierze Wielkiej wody, w któ-
rej też mam niewielką rolę, zaczęli 
pisać do mnie na Instagramie ludzie 
z różnych stron świata. Jedna z tych 
osób, napisała, że zanim zauważyła 
mnie w Wielkiej wodzie, zapadłam jej 
w pamięć już wcześniej, w filmie Bo 
we mnie jest seks, gdzie mam zaledwie 
jedną czy dwie sceny. To są wyjątkowo 
miłe sytuacje, ale zawsze bardzo mnie 
zaskakują.

4. Działałaś przez długi czas 
w Teatrze Dramatycznym 

w Warszawie. Teraz jesteś częścią 
zespołu artystycznego Teatru 
Powszechnego, którego maksymą 
jest – „Teatr, który się wtrąca”. Klara 
lubi się wtrącać?
W nieswoje sprawy wtrącać się nie lubię. 
Natomiast w rzeczy, które mnie obcho-
dzą lub na które nie ma we mnie zgody, 
owszem. W takich przypadkach, kiedy 
nie umiem siedzieć cicho, po prostu 
cicho nie siedzę. No i w teatrze się wtrą-
cam! (śmiech)

5. Podczas pracy nad serialem 
Wielka woda spodziewałaś 

się tak ogromnego sukcesu tej 
produkcji? 
Będąc w produkcji, pracując i powołu-
jąc to wszystko do życia, nie kalkuluje 
się oglądalności czy powodzenia danej 
produkcji. Po sukcesie dwóch sezonów 
Rojsta, za które odpowiedzialni byli 
Jan Holoubek i Kasper Bajon, wiedzie-
liśmy, że to będzie ważna produkcja, 
która bez echa raczej nie przejdzie. Nie 

spodziewaliśmy się jednak sukcesu na 
tak wielką, światową skalę. Nie zda-
rzyło mi się grać w niczym innym, co 
widziałaby tak ogromna liczba ludzi. 

6. Myślisz, że postać Beaty 
z Wielkiej wody pozostanie 

z tobą na dłużej?
Na dłużej zostają ze mną zdecydowanie 
postaci, które gram w teatrze. Przeby-
wam z nimi częściej i bardziej inten-
sywnie. Ale rzadko utożsamiam się 
z postaciami. Nie szukam za wszelką 
cenę podobieństw między sobą a moimi 
bohaterkami. Nie czuję zwyczajnie takiej 
potrzeby. W pracy nad filmem jest dla 
mnie ogromnie ważna atmosfera na pla-
nie. Jeżeli później tęsknię za jakimś pro-
jektem, bo praca była wspaniała, to auto-
matycznie tęsknię za postacią, z którą 
miałam okazję sobie pobyć.

7. Masz jakieś swoje najważniejsze 
wspomnienie teatralno-filmowe, 

którego nie byłaś częścią jako 
aktorka? 
Tak. Spektakl Jerzego Grzegorzewskiego 
„Tak zwana ludzkość w obłędzie”, który 
grany był w Starym Teatrze w Krako-
wie. Oglądałam go wtedy jeszcze jako 
dziecko, mimo że spektakl do dzieci zde-
cydowanie kierowany nie był. To była 
sztuka na podstawie tekstów Witka-
cego, nasączona erotyką, pełna specy-
ficznego humoru. Oczywiście, jako mała 
Klara, rozumiałam wszystko po swo-
jemu. Byłam na nim tyle razy, że wiele 
kwestii znałam na pamięć. I pamiętam 
je do dziś! Myślę, że właśnie to przed-
stawienie w dużej mierze ukształtowało 
mój gust teatralny i poczucie humoru. 
Pamiętam też bardzo żywo to dziecięce 
uczucie fascynacji, podskórnego podnie-
cenia i magii, które towarzyszyło mi tam, 
na widowni.

8. A wspomnienie ważnej dla ciebie 
produkcji, której częścią już 

byłaś?
„Alicja” – spektakl w Teatrze Drama-
tycznym, w reżyserii Pawła Miśkiewi-
cza, czyli mój debiut. To przedstawie-
nie było dla mnie takim czarodziejskim 
„spełniaczem marzeń”, na wielu różnych 
poziomach. Tęsknię za nim. Spełniło 
się wtedy m.in. moje marzenie z dzie-
ciństwa. Kiedy byłam mała, do szaleń-
stwa kochałam Kabaret Starszych Panów. 
Zamykałam się w pokoju, włączałam Fo
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ANNA BOHDZIEWICZ

ścia do współpracowników” – odpowiada. 
„Przekonałam się również, jak duże zna-
czenie ma dobra komunikacja między sce-
nografem i II scenografem. W mojej współ-
pracy z panem Wojciechem nie było z tym 
problemu” – dodaje.

NOWY ROZDZIAŁ
To samo Anna Bohdziewicz mówi o – też już 
wieloletnim – tandemie twórczym ze sce-
nografem Andrzejem Halińskim: „Andrzej 
dokładnie wie, czego ode mnie oczekuje 
i potrafi to jasno wyartykułować. A co 
najważniejsze, ufa mi. Ponadto jest praw-
dziwym erudytą”. Listę wspólnych filmów 
Halińskiego i Bohdziewicz otwiera Wojna 
światów – następne stulecie (1981) Piotra 
Szulkina. „Każdy reżyser ma swoje upodo-
bania dotyczące scenografii. W Potopie, 
Ogniem i mieczem czy Starej baśni (2003) 
Jerzego Hoffmana wejścia do budynków 
musiały być niskie, gdyż w przedstawia-
nych wiekach ludzie też byli generalnie niżsi 
niż dziś. Szulkin zaskoczył nas żądaniem, 
aby dekoracje i rekwizyty były brzydkie. 
W Wojnie światów kreował bowiem mroczny 
obraz przyszłości. Nie zawsze rozumieli-
śmy intencje Piotra, ale film moim zdaniem 
wyszedł ciekawie” – mówi Bohdziewicz. 
Następną okazję współpracy z Halińskim 
stworzyło pani Annie Ogniem i mieczem. 
„Hoffman i producent Jerzy Michaluk spro-
stali temu ogromnemu przedsięwzięciu, 
ale film powstawał w innych warunkach 
niż Potop: bez wyjazdów zagranicznych, 
z dekoracjami skumulowanymi w kilku 
lokacjach krajowych” – mówi Bohdziewicz. 
Od tamtej pory, wraz – co wyraźnie podkre-
śla – z gronem oddanych koleżanek i kole-
gów – nieprzerwanie towarzyszy jako II 
scenograf Andrzejowi Halińskiemu. Wśród 
wspólnych dokonań jest Mała matura 1947 
(2010) Janusza Majewskiego, Zaćma (2016) 
Ryszarda Bugajskiego czy Mały Jakub (2016) 
Mariusza Bielińskiego.

„Kocham moją pracę. Wystarczy, że 
rzucę szkic dekoracji na papier, a już widzę 
w wyobraźni gotowy obiekt i grających 
w nim aktorów! To mnie cieszy. Smuci zaś 
widok rozbieranych dekoracji po zakończe-
niu zdjęć do filmu. Kiedy czołgi ściągały 
z poligonu w Biedrusku wierną rekonstruk-
cję frontu twierdzy zbaraskiej, popłakałam 
się. Jednak po każdym filmie czy serialu 
przychodzi następny i znów mam powód 
do radości” – mówi Anna Bohdziewicz 
(wieloletnia członkini SFP).

Andrzej Bukowiecki 

To nie jedyny taki przypadek 
w twórczości artystki. „Przed 
imitacją kiosku z  gazetami, 
która grała w Mniejszym niebie 

(1980) Janusza Morgensterna, ustawiła się 
kolejka” – śmieje się Anna Bohdziewicz. 
Scenografem filmu był Wojciech Krysz-
tofiak, pani Anna pracowała jako II sce-
nograf. 

Sama pełni obie te funkcje, oczywiście 
nigdy jednocześnie (w ekipie tego samego 
filmu czy serialu). Zdarza się jej natomiast 
łączyć jedną z nich z dekoracją wnętrz. Boh-
dziewicz ma duże osiągnięcia jako sceno-
graf, m.in. Panien i wdów (1991) Janusza 
Zaorskiego, wielu odcinków Czasu honoru 
(2008-2013) – gdzie w jednym wnętrzu 
zaaranżowała, dzięki przesuwanym ścia-
nom, 17 (!) mieszkań – czy Korony królów 
(2018-2020), a także całego serialu Czas 
honoru. Powstanie (2014). Tu jednak przyj-
rzymy się pracy pani Anny w charakterze 
II scenografa. W tym zakresie dorobek 
artystki obejmuje m.in. filmy historyczne, 
w których na dekoracje kładzie się szczegól-
nie duży nacisk, takie jak Potop (1974) czy 
Ogniem i mieczem (1999) Jerzego Hoffmana, 
Gniazdo (1974) Jana Rybkowskiego, Śmierć 
prezydenta (1977) Jerzego Kawalerowicza. 
„II scenograf jest prawą ręką scenografa. 
Robi rysunki techniczne będące podstawą 
budowy dekoracji i nadzoruje budowę. Sam 
też projektuje pewne dekoracje lub ich ele-
menty. Doświadczony scenograf ma prze-
ważnie swojego stałego II scenografa. Jestem 
dumna z tego, że kiedyś byłam stałym II 
scenografem przy Wojciechu Krysztofiaku, 
a teraz jestem przy Andrzeju Halińskim” – 
mówi Anna Bohdziewicz.

NA POCZĄTKU BYŁ 
POTOP
Anna Bohdziewicz ukończyła pomaturalną 
Państwową Szkołę Architektury w Warsza-
wie. Po roku nieciekawej pracy w biurze 
projektowym zajęła miejsce w pracowni 
scenograficznej WFD (dziś: WFDiF), zwol-
nione przez Annę Biedrzycką, przyszłą 
Annę Biedrzycką-Sheppard, projektantkę 
kostiumów filmowych. „Przychodzili tam 
scenografowie, którzy w kilka chwil ryso-
wali ogólny projekt scenograficzny na kartce 
papieru lub serwetce, a mnie prosili o szcze-
gółowe rozrysowanie. Krysztofiak rysował 
na papierze milimetrowym, chciał mieć 
wszystko wyskalowane. Chyba podobało 
mu się, jak wykonywałam swoją pracę, bo 
pewnego dnia powiedział do mnie: »Będę 
scenografem Potopu i zabieram panią do 

pracy przy tym filmie«. Przeraziłam się: 
nigdy przedtem nie byłam na planie fil-
mowym! Ale potem było już tylko lepiej. 
Zaplanowano bowiem długi okres przy-
gotowawczy, a nauka w PSA nie poszła 
w las: nie trzeba mi było tłumaczyć np. 
tego, że fundus to moduły budowlane róż-
nej wielkości, a nazwa »gomółka« oznacza 
okno z tworzywa sztucznego” – mówi Anna 
Bohdziewicz. „Ba! To my, realizując część 
zdjęć do Potopu na Białorusi, uczyliśmy 
tamtejszych budowniczych dekoracji, jak 
z wylewek gipsowych robić sztuczne bale, 
a z tych bali domy, kościoły itp.” – dodaje. 
Potop uważa za jeden z najważniejszych 
filmów w swojej karierze. „Nie tylko dla-
tego, że ją rozpoczął. Często oglądam ten 
film i sądzę niezmiennie, że jest najwięk-
szym osiągnięciem Hoffmana” – wyznaje 
pani Anna.

W GRODZIE PIASTÓW 
I W PARLAMENCIE
Bogatsza o doświadczenia z Potopu, Bohdzie-
wicz przystąpiła, ponownie z Wojciechem 
Krysztofiakiem, do pracy przy Gnieździe 
Jana Rybkowskiego, opowieści o Mieszku I. 
Choć i tu były wyzwania. „Kiedy budowali-
śmy most koło Iławy, nad jeziorem Jeziorak, 
nurkowie orzekli, że ma ono w tym miej-
scu 9 metrów głębokości, a na jego dnie 
zalega muł. Po moście miała jechać ciężka 

konnica. Potrzebne były więc solidne bale, 
na tyle długie, by nawet gdy się je głęboko 
wbije w dno jeziora, wystawały wysoko nad 
lustrem wody. Sprowadzone specjalnie tzw. 
dłużnice: bale niecięte, 16-metrowe, okazały 
się jeszcze za krótkie i trzeba było dosztu-
kować do nich kolejne elementy” – mówi 
pani Anna. Nigdy jednak nie zraziła się do 
filmów historycznych, gdyż wymagały wielu 
dekoracji plenerowych. „Kiedyś współtwo-
rzyłam je chętniej niż atelierowe, służył mi 
ruch na świeżym powietrzu. Teraz bardziej 
lubię spokojniejszą pracę w hali zdjęcio-
wej” – mówi artystka.

Filmem z przewagą wnętrz, choć też 
historycznym, jest Śmierć prezydenta 
Jerzego Kawalerowicza, ze scenogra-
fią Krysztofiaka i Adama T. Nowakow-
skiego – kronika wydarzeń sprzed 100 lat, 
które doprowadziły do zabójstwa Gabriela 
Narutowicza. „Tu wyzwaniem była rekon-
strukcja sali plenarnej przedwojennego 
parlamentu, mogąca pomieścić na parte-
rze i galerii ponad nim – kilkuset aktorów 
i statystów. Aby galeria wytrzymała pod cię-
żarem tłumu, sprowadziłam specjalistów 
od statyki. Ich obliczenia pomogły tak zbu-
dować dekorację, żeby była bezpieczna” – 
mówi Anna Bohdziewicz.

Czego nauczyła się, pracując przy tych 
wszystkich filmach, od Wojciecha Krysz-
tofiaka? „Dobrej roboty i właściwego podej-
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PRAWA RĘKA 
SCENOGRAFA
Wycieczkowicze oglądający dekoracje 
w halach zdjęciowych, w których 
powstały seriale Korona królów 
i Korona królów. Jagiellonowie 
mieli wrażenie, że zwiedzają 
autentyczne wnętrza historyczne. 
Sprawiła to scenografia – dzieło  
m.in. Anny Bohdziewicz.

Anna Bohdziewicz
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Wiesław Gołas należał do 
wąskiego grona osób uczest-
niczących w naszym życiu 
społecznym i kulturalnym, 

które cieszyły się ogromną, bezwarunkową 
sympatią widzów. To samo można powie-
dzieć o jego bliskich kolegach, Janie Kobu-
szewskim i Franciszku Pieczce, którzy także 
niedawno odeszli, kończąc pewną epokę. 
Swojej popularności nie budowali na kon-
trowersyjnych zachowaniach, nie mówiąc 
już o wybrykach, ale na bezdyskusyjnym 
talencie. Dlatego sięgając po książkę, której 
spiritus movens jest córka aktora Agnieszka 
Gołas, nie ma co oczekiwać skandali czy 
plotek. Zresztą potencjalnym poszukiwa-
czom tego typu atrakcji bohater sam wytrą-
cił broń z ręki. Nie miał bowiem żadnych 
problemów, by przyznawać się do swoich 
słabości czy porażek artystycznych, nawet 
tam, gdzie jego admiratorzy nie próbowa-
liby ich szukać.

Pomysł na książkę, który wykiełkował 
w 2007 roku, był prosty i dobrze sprawdzony: 
wywiad rzeka okraszony wypowiedziami 
zaprzyjaźnionych artystów. Najpierw w 2008, 
ukazała się książka „Na Gołasa”, a w 2015 
„Gołas” – obie autorstwa córki. Teraz, rok 
po śmierci aktora, dostaliśmy kolejną wer-
sję – „Biografię własnymi słowami”. Nie-
którzy interlokutorzy Agnieszki Gołas, jak 
Gustaw Holoubek, Ryszard Nawrocki czy Jan 
Kobuszewski, już odeszli. Mimo to książka 

w filmowej wersji Andrzeja Wajdy, to wyjąt-
kowo cenił sobie role dramatyczne i czuł ich 
niedosyt. Zwłaszcza że sprawdzał się w nich 
równie znakomicie. Wystarczy wspomnieć 
Ogniomistrza Kalenia Ewy i Czesława Petel-
skich czy rolę gestapowca w Jak być kochaną 
Wojciecha Jerzego Hasa.

Nie ulega jednak wątpliwości, że widzo-
wie byli spragnieni przede wszystkim ról 
komediowych w wykonaniu Gołasa, takich 
od niego oczekiwali i za nie go kochali. „Sam 
tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało”, chcia-
łoby się powtórzyć (oczywiście przewrot-
nie!) za Molièrem. Po cóż było zapisywać 
się w naszej pamięci genialnymi kreacjami 
w Kabarecie Starszych Panów, kabarecie 
Dudek czy filmach Stanisława Barei? Po cóż 
było bezkonkurencyjnie interpretować pio-
senki z tekstami Wojciecha Młynarskiego?

Gołas skarży się kilkakrotnie, że czę-
sto traktowano go jak „wesołka”, bożego 
prostaczka zabawiającego otoczenie. I coś 
w tym pewnie było, skoro wszyscy wokół 
zabiegali o jego towarzystwo zarówno 
w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 
Ale jakże szczególna wydaje się ta umie-
jętność w kontekście przeżyć wojennych 
aktora! Ojciec zesłany do Majdanka, sio-
stra Basia cudem wyrwana z rąk gestapo, 
on sam aresztowany jako 14-latek i tortu-
rowany w kieleckim więzieniu. W wieku 
zaledwie 13 lat wstąpił do Szarych Szeregów, 
złożył przysięgę i zaczął działać w konspi-
racji. Z brawurą właściwą dla nastolatka 
przechowywał i przenosił broń, którą kradł 
z kolegami z niemieckich ciężarówek. Ale, 
i to jest bardzo charakterystyczne, nawet 
wspominając te straszne czasy, Gołas bar-
dziej skupia się na konspiracyjnych aneg-
dotach niż na momentach cierpienia. 

Taka jest właśnie ta książka: niezwy-
kle pozytywna, ciepła, kojąca. Doskonała 
lektura dla miłośników talentu Wiesława 
Gołasa, lecz także tych, którzy szukają chwili 
oddechu i odpoczynku od naszych cięż-
kich czasów.

Hanna Adamkowska

GOŁAS NA CIĘŻKIE CZASY

nie zatraciła ani swojego waloru świeżości, 
ani autentyczności. 

Czego możemy się z tej książki dowiedzieć? 
Być może nie są to żadne rewelacje czy długo 
skrywane tajemnice, ale jest wiele smacznych 
detali, jak choćby ten, że będąc w Cannes 
z filmem Dom bez okien Stanisława Jędryki, 
miał Wiesław Gołas przyjemność zobaczyć 
na festiwalowej widowni samego Bustera 
Keatona, co bardzo przeżył. Przyznaje się 
też do swoich mistrzów, od których uczył 
się zawodu. Byli nimi Jacques Tati i Louis 
de Funès, najlepsi z możliwych. Ale mimo 
że sam szczególnie dumny był z roli Papkina 
w teatralnej „Zemście” Fredry i oceniał ją 
nawet wyżej niż kreację  Romana Polańskiego 

AGNIESZKA GOŁAS
„GOŁAS. BIOGRAFIA WŁASNYMI SŁOWAMI”
WYDAWNICTWO MANDO, 2022

Nawet gdyby w czasach aktywności 
zawodowej Wiesława Gołasa istniał 
Facebook czy Instagram, jest mało 
prawdopodobne, by akurat tego aktora 
spotkała kiedykolwiek fala hejtu.
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IN MEMORIAM

U rodził się 2 lutego 1924 roku 
w Częstochowie. Pochodził 
z rodziny o bogatych tradycjach 
patriotycznych. Jego dziadko-

wie brali udział w powstaniu styczniowym, 
rodzice ukrywali w czasie okupacji osoby 
zaangażowane w podziemną walkę konspi-
racyjną, a sam Stefan walczył w szeregach 
Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii 
Krajowej. Ta przeszłość nie ułatwiała arty-
ście życia w powojennej, socjalistycznej Pol-
sce. Często nie pozwalano mu brać udziału 
w premierowych pokazach jego filmów na 
zagranicznych festiwalach.

Szwakopf był absolwentem Wydziału 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w War-
szawie. Pracę dyplomową obronił w 1956 

Artysta wszechstronny – scenarzysta, 
scenograf i reżyser filmów animowanych. 
W jego dorobku znajdują się odcinki 
popularnych seriali dla dzieci, jak 
i wyjątkowe filmy autorskie dla dorosłych. 
Zmarł 31 października, w wieku 98 lat.

roku w pracowni prof. Franciszka Stryn-
kiewicza. Wprawdzie marzył o studiach 
politechnicznych, które jednak nie były 
możliwe z powodów politycznych, ale 
Akademia też – jak przyznawał po latach –  
nie była zła. Podczas swych rzeźbiarskich 
studiów był nawet starostą roku. Po ukoń-
czeniu stołecznej uczelni zaczął gwałtow-
nie poszukiwać pracy. I właśnie usłyszał 
o powstającym w Warszawie oddziale biel-
skiego Studia Filmów Rysunkowych, które 
organizował m.in. przyszły mistrz polskiej 
animacji – Witold Giersz. A ponieważ Szwa-
kopf dobrze władał ołówkiem, otrzymał 
etat rysownika, a następnie – animatora. 
Trudną sztukę animacji przez rok dosko-
nalił na praktyce w jednej z wytwórni cze-

chosłowackich, a w 1959 zadebiutował –  
jako reżyser i współscenarzysta z Adamem 
Kuligiewiczem – zabawną opowiastką 
o dwóch psach o zróżnicowanych charak-
terach, zatytułowaną Nie zadzieraj nosa.

Poświęcił się głównie filmom dla dzieci. 
Poza odcinkami popularnych seriali (Jacek 
Śpioszek, Jacek w krainie baśni, Na tro-
pie…, Podróże w czasie, Mieszkaniec zegara 
z kurantem, Kochajmy straszydła, Dziwne 
przygody Koziołka Matołka, Pies, kot i…, 
Wędrówki Pyzy, 2 koty + 1 pies) był autorem 
wielu interesujących filmów pojedynczych, 
kierowanych do najmłodszego widza, m.in. 
Czarodziejskiej pałeczki, W gronie przyja-
ciół, W samolocie. 

Filmy Szwakopfa nie tylko przyno-
siły młodym widzom przyjemność, ale 
i dostarczały – w bardzo atrakcyjnej for-
mie – pokaźnej dawki wiedzy. Jak się 
fruwa, Narodziny Ziemi, Ewolucja Ziemi –  
są tego najlepszym przykładem. 

Warto dodać, że był także autorem zdjęć ani-
mowanych do pełnometrażowej fabuły Jerzego 
Domaradzkiego Planeta Krawiec, poświęconej 
dość niewiarygodnym przygodom pewnego 
astronoma amatora. W dorobku Szwakopfa 
możemy zresztą odnaleźć kilka niezwykle 
interesujących animacji przeznaczonych dla 
dorosłego widza, jak choćby Cybernetyk, Plan 
ogólny czy Tunel, do którego scenariusz reży-
ser napisał wspólnie z Andrzejem Warcha-
łem, filarem słynnego krakowskiego kabaretu 
Piwnica Pod Baranami. Swą niegdysiejszą 
pasję – rzeźbę – od której zaczynał swe arty-
styczne życie, Szwakopf odnalazł zapewne, 
współpracując z Piotrem Dumałą, nad reali-
zowaną z użyciem płyt gipsowych ekraniza-
cją Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego.

Stefan Szwakopf został uhonorowany 
w 2009 roku Nagrodą Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich za wybitne osiągnięcia 
artystyczne. Był także laureatem Złotego 
Słonecznika – razem z Piotrem Pawłem 
Lutczynem – za serial Wędrówki Pyzy na 
VI Festiwalu Seryjnych Filmów dla Dzieci 
w Gołańczy (1982) oraz wielu innych nagród 
festiwalowych. Przeżył 98 lat – godnie i pra-
cowicie, był świetnym artystą i uroczym 
człowiekiem.

Jerzy Armata 

Stefan Szwakopf
PIĘKNIE I MĄDRZE

Stefan Szwakopf
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IN MEMORIAM

W zbiorowej świadomo-
ści antysystemowe filmy 
z  końca tzw. dekady 
Gierka, tworzące kino 

moralnego niepokoju, nieco przesło-
niły ważne dzieła z jej początku. Jesz-
cze nieupolitycznione – wszak w lata 
70. wchodziliśmy z nadzieją – niemniej 
zasiewające ziarno wątpliwości. 

Już w powstałej pod sam koniec lat 
60. Strukturze kryształu (1969) Krzysz-
tof Zanussi ukazywał konsekwencje 
wyboru drogi życiowej, ściślej: ścieżki 
kariery. W Życiu rodzinnym (1970), 
ze zdjęciami Witolda Sobocińskiego, 
czy w filmach Za ścianą (1971 TV) 
i Rola (Polska/RFN 1971, TV), pytał, 
czy w pogoni za sukcesem nie pogubi-
liśmy się w relacjach z innymi ludźmi. 
Najmocniej pytanie to wybrzmiało 
w Ocaleniu (1972) Edwarda Żebrow-
skiego, poprzedzonym Szansą (1970, 
TV), w której ten sam reżyser poruszył 
etyczny problem przeszczepów orga-
nów ludzkich. Dylematy egzystencjalne 
były obecne również w Palcu bożym 
(1972) Antoniego Krauzego, historii 
chłopca zapamiętale próbującego dostać 
się na studia aktorskie. Śmierć przyja-
ciela uświadamia mu, że może być coś 
ważniejszego od spełnienia własnych 
marzeń. Wszystkie te filmy złożyły się 

Jan Hesse

OPERATOR KINA 
MYŚLĄCEGO

na kino myślące, intelektualne, kino 
przywracające głos polskiej inteligen-
cji – warstwie społeczeństwa sponie-
wieranej przez władzę po Marcu ’68. 
Przy wszystkich współpracował Jan 
Hesse. Był oficjalnie szwenkierem (ope-
ratorem kamery), a faktycznie także II 
operatorem Struktury kryształu i Życia 
rodzinnego, szwenkował też Szansę. Fil-
mem Za ścianą debiutował jako autor 
zdjęć w fabule, przy czym wcześniej, 
na studiach w łódzkiej PWSTiF, sfo-
tografował Śmierć prowincjała (1965) 
Zanussiego – piękny film dyplomowy 
reżysera i swój. Po Za ścianą przyszła 
Rola – pierwszy barwny film fabularny 
ze zdjęciami Jana Hesse, a następnie 
Ocalenie i Palec boży, filmy również 
nakręcone w kolorze.

Wszystkie wyżej wymienione, włącz-
nie z tymi, których Hesse był szwenkie-
rem, łączył – także pod względem wizu-
alnym – realizm. Przecierały one drogę 
na wskroś realistycznemu kinu moral-
nego niepokoju, w czym Hesse, minima-
lizując oświetlenie sztuczne w plenerze, 
dążąc do naturalnego wyglądu wnętrz 
na ekranie i często filmując „z ręki”, miał 
swój niewątpliwy udział. Zresztą zawsze 
podziwiał twórczość reportażową: prozę 
Ryszarda Kapuścińskiego i fotografię 
Henriego Cartier-Bressona. 

Jan Hesse urodził się 2 grudnia 
1938 roku w Łodzi. W wieku 18 lat zaczął 
fotografować. Po studiach został wpro-
wadzony do zawodu przez Stefana Maty-
jaszkiewicza, autora zdjęć w  Strukturze 
kryształu i Szansie. Hesse pracował z nim 
także przy filmie Lokis. Rękopis profesora 
Wittembacha (1970) Janusza Majewskiego 
i Zasiekach (1973, prem. 1983) Andrzeja 
Jerzego Piotrowskiego. Własną karierę 
jako autor zdjęć rozpoczął od dokumen-
tów, w tym arcydzieła Andrzeja Brzozow-
skiego Ile trzeba czasu, żeby zrobić pod-
kowę (1970). W rozkwicie kariery Hesse 
sfotografował m.in. Awans (1974) Janu-
sza Zaorskiego i serial Grzegorza War-
choła Życie Kamila Kuranta (1982, TV). 
Zakończył ją dokumentem Aktor (1994) 
w reżyserii swojej ukochanej żony Ireny 
Kamieńskiej (zm. 2016). Kształcił studen-
tów Wydziału Radia i Telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego. Należał do SFP i PSC.

Jan Hesse, dla bliskich po prostu Janek, 
ujmował ciepłem i życzliwością. Na plan 
filmowy wnosił dobrą atmosferę, jakże 
pomocną reżyserom, aktorom, ekipie. 
Od lat zmagał się z ciężką chorobą. Zno-
sił ją cierpliwie, najbardziej ciesząc się 
z odwiedzin przyjaciół. Odszedł spokoj-
nie, w szpitalu.

Andrzej Bukowiecki

Był zasłużonym autorem zdjęć, 
szczególnie dla polskiego kina 
intelektualnego z pierwszej połowy 
lat 70. ubiegłego wieku. Współtwórca 
m.in. wczesnych filmów Krzysztofa 
Zanussiego. Zmarł 26 października,  
2 grudnia skończyłby 84 lata.

MAGAZYN FILMOWY  nr 136-137/grudzień 2022 – styczeń 2023 MAGAZYN FILMOWY  nr 136-137/grudzień 2022 – styczeń 2023

Jan Hesse

Fo
t. 

Je
rz

y 
Tr

os
zc

zy
ńs

ki
/F

ilm
ot

ek
a 

N
ar

od
ow

a 
– 

In
st

yt
ut

 A
ud

io
w

izu
al

ny

U rodziła się 4 listopada 1928 
roku w Wilnie, gdy obecna sto-
lica Litwy leżała w granicach 
II Rzeczpospolitej. Od dziecka 

przejawiała zainteresowanie kulturą i sztuką, 
zaś miłością do eksponowania piękna oraz 
tajemnic zapisanych na aktorskich obliczach 
zaraziła się od ojca, charakteryzatora teatral-
nego. Poszukując możliwości rozwoju zawo-
dowego, przeprowadziła się do Łodzi, gdzie 
najpierw szlifowała swój talent w Studium 
Charakteryzacji dla Teatru i Filmu, a następnie 
wykorzystywała nabyte umiejętności w pro-
jektach realizowanych w ramach Wytwórni 
Filmów Fabularnych.

Profesjonalną przygodę z charakteryzacją 
rozpoczęła od asystowania Janowi Dobrac-
kiemu w Warszawskiej premierze (1950) 
Jana Rybkowskiego, a w trakcie kolejnych 
dekad pracowała z największymi polskimi 
twórcami, od Andrzeja Munka (Zezowate 
szczęście, 1960), Stanisława Barei (Małżeń-
stwo z rozsądku, 1966), Stanisława Różewi-
cza (Westerplatte, 1967) i Krzysztofa Zanus-
siego (Struktura kryształu, 1969) po Wandę 
Jakubowską (Biały mazur, 1978), Janusza 
Majewskiego (Lekcja martwego języka, 
1979), Feliksa Falka (Szansa, 1979) oraz 
Jerzego Kawalerowicza (Austeria, 1982). 

Specjalizowała się w różnych odcieniach 
filmowych i telewizyjnych dramatów histo-
rycznych, odpowiadając choćby za charak-
teryzację do Soli ziemi czarnej Kazimierza 
Kutza (1969) czy serialu Czarne chmury 
Andrzeja Konica (1973). Współpracowała 
także przy Faraonie (1965) Kawalerowi-
cza. W świadomości szerokiej widowni 
zapisała się najprawdopodobniej najmoc-
niej za sprawą produkcji skierowanych do 
młodszego widza, wliczając w to Waka-
cje z duchami (1970) Stanisława Jędryki 
oraz trylogię „Pana Kleksa” Krzysztofa 

Gradowskiego (Akademia pana Kleksa, 
1983, Podróże pana Kleksa, 1985, Pan Kleks 
w kosmosie, 1988).

Na planie zawsze spokojna, skromna  
i skrupulatna, dawała aktorkom i aktorom 
pewność siebie, by tworzyć wielowymiarowe 
postaci, zaś reżyserom świadomość, że pod 
kątem charakteryzacji wszystko jest dopięte 
na ostatni guzik. Pomimo dosyć trudnych 
czasów, w których przyszło jej pracować, 
zawsze starała się stawiać na kosmetyki 
wysokiej jakości i sprawiać, by dzięki jej 
działaniom aktorzy byli w stanie w pełni 
„wejść” w swoje postaci. Najbardziej lubiła 
odmładzać i postarzać aktorów, rzeźbiąc 
oblicza pod konkretne wymogi fabuły. 
Każdy projekt, niezależnie od rozmiaru, 
traktowała jako nową i ekscytującą przy-
godę. Gdy postanowiła zawiesić karierę 

zawodową – jej ostatnim filmem był Pan 
Kleks w Kosmosie – nie przestała oglądać 
dokonań młodych twórców i ich wspierać.

Nie widnieje na zbyt wielu fotosach  
i werkach z planów, gdyż świadomie wolała 
pozostawać z dala od reflektorów i sku-
piać się na wykonywanej pracy. Mimo że 
pozostawała w cieniu bardziej znanych 
koleżanek i kolegów, wszyscy, którzy z nią 
współpracowali, wiedzieli, jak ważną rolę 
odgrywała każdego dnia na planie. Irena 
Kosecka została wyróżniona w zeszłym 
roku Nagrodą Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich za wybitne osiągnięcia artystyczne 
i wkład w rozwój polskiej kinematografii. 
Odeszła 9 listopada w wieku 94 lat, pozosta-
wiając po sobie piękną spuściznę filmową.

Darek Kuźma

Irena Kosecka
Z DALA OD REFLEKTORÓW
Będąc znakomitą charakteryzatorką, miała znaczący  
wpływ na rozwój powojennego polskiego kina i serialu,  
lecz pozostała w cieniu kolegów i koleżanek reprezentujących 
bardziej znane filmowe zawody. Odeszła 9 listopada 
w wieku 94 lat.

Irena Kosecka
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6 listopada zmarł Jerzy Bystrowski (76 l.), kierow-
nik produkcji. Był absolwentem Wydziału Ekonomi-

ki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 
1979-89 pracował w PRF „Zespoły Filmowe”, pełniąc m.in. 
funkcje głównego księgowego oraz zastępcy dyrektora ds. 
finansowych. W latach 1977-81 udzielał się jako „dyżur-
ny Anglik” w WFD na Chełmskiej i nagrywał postsynchro-
ny do wielu polskich filmów (np. do roli pracownika British 
Airways w kultowym Misiu Stanisława Barei). Od 1989 był 
dyrektorem Fundacji Kopernikańskiej w Polsce. Odpowia-
dał za współpracę produkcyjną w takich filmach jak Prom 
do Szwecji Włodzimierza Haupego czy w serialu 07 zgłoś się 
Krzysztofa Szmagiera. Za swoją pacę na rzecz kinematogra-
fii został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro-
dzenia Polski. Jerzy Bystrowski był wieloletnim członkiem 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

11 listopada zmarł Krzysztof Raynoch (81 l.), scena-
rzysta i reżyser, artysta plastyk. Był absolwentem Wy-

działu Malarstwa i Grafiki krakowskiej ASP, gdzie w Pra-
cowni Rysunku Filmowego, prowadzonej przez Kazimierza 
Urbańskiego, uczył się sztuki animacji. W 1966 roku profe-
sor wraz ze swymi najlepszymi studentami – Julianem Jó-
zefem Antoniszczakiem (Antoniszem), Ryszardem Czekałą, 
Janem Januarym Janczakiem oraz Krzysztofem Raynochem, 
założył w Krakowie Studio Filmów Animowanych, które 
początkowo było filią warszawskiego Studia Miniatur Fil-
mowych, a w 1974 uzyskało pełną samodzielność organiza-
cyjną. Od pierwszych lat istnienia SFA zdołało wypracować 
sobie ważne i oryginalne miejsce na mapie nie tylko rodzi-
mej, ale i światowej animacji. Powstawały w nim niemal 
wyłącznie filmy autorskie, będące w pełni indywidualnymi 
wypowiedziami artystycznymi. Taką właśnie drogą podą-
żał Krzysztof Raynoch. Stworzył ponad 30 filmów zarówno 
tych skierowanych do młodego widza (m.in. Dzwon, Ko-
ty budujące machiny latające, Na krakowskim trakcie, Twier-
dza), jak i tych przeznaczonych dla dorosłej widowni (m.in. 
Ludzie, Orły umierają w locie, Kwalifikacje, Recepta, Posąg, 
Reforma). Krzysztof Raynoch był wieloletnim członkiem 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

17 listopada zmarł Andrzej Rozhin (82 l.), aktor te-
atralny, filmowy i telewizyjny oraz reżyser teatral-

ny. Studiował w krakowskiej PWST i na UMCS w Lublinie, 
gdzie w 1961 założył teatr Gong 7/30, mający stać się póź-
niej jednym z najważniejszych teatrów studenckich lat 60. 
i 70. W latach 1961-67 występował w Teatrze Lalki i Aktora 
w Lublinie, a w późniejszych latach reżyserował w teatrach 
Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Lublina, Olsztyna, 
Szczecina i Warszawy, w wielu teatrach pełnił także funk-
cję dyrektora naczelnego i artystycznego lub kierownika ar-
tystycznego. Największe sukcesy artystyczne i frekwencyjne 
osiągnął w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Wyre-
żyserował ponad 180 realizacji w teatrach polskich i zagra-
nicznych. Jego przedstawienia zdobywały liczne nagrody 
na festiwalach w kraju i na świecie. W dorobku aktorskim 
ma role w takich produkcjach filmowych, jak fabularyzo-

wany dokument Marcela Łozińskiego Jak żyć, pełnometra-
żowy debiut Agnieszki Holland Aktorzy prowincjonalni czy 
spektakl Teatru Telewizji we własnej reżyserii – Matka Cou-
rage i jej dzieci. Był ponadto autorem projektu, redaktorem, 
współautorem, producentem wydawnictwa jubileuszowego 
„Artyści sceny polskiej w ZASP 1918-2008: 90 lat Związku 
Artystów Scen Polskich: księga jubileuszowa” (wyd. ZASP 
2008) oraz „Suplementu do księgi jubileuszowej” (2010). 
Za swoją działalność artystyczną Andrzej Rozhin otrzymał 
wiele nagród i odznaczeń, w tym m.in. Złoty Krzyż Zasługi, 
Złotą Odznakę Honorową „Zasłużony dla Lublina”, Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal Za-
służony Kulturze – Gloria Artis.

18 listopada zmarł Andrzej Gutowski (70 l.), kierow-
nik produkcji i producent. Współpracował produk-

cyjnie przy takich filmach, jak Zajęcia dydaktyczne Ry-
szarda Bugajskiego, Olimpiada 40 i Spokojne lata Andrzeja 
Kotkowskiego, Matka Królów Janusza Zaorskiego czy przy 
serialu Jan Serce Radosława Piwowarskiego. Był II kie-
rownikiem produkcji w Syntezie i Ognistym aniele Macie-
ja Wojtyszki, Pobojowisku Jana Budkiewicza, Białym smo-
ku Jerzego Domaradzkiego i Janusza Morgensterna, oraz 
samodzielnym kierownikiem produkcji w filmie Zero ży-
cia Rolanda Rowińskiego i serialu Wojtyszki Mistrz i Mał-
gorzata. W dorobku Gutowskiego jako producenta znala-
zły się dokumenty Na krawędzi Aleksandra Dembskiego, 
Jak ja kogoś, czy jak ktoś mnie? Magdaleny Sztompki oraz 
Wypalony Anny Więckowskiej. Odpowiadał również za or-
ganizację produkcji w fabułach kinowych Ryszarda Zator-
skiego: Dzień dobry, kocham cię i Porady na zdrady. An-
drzej Gutowski był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

24 listopada zmarł Dariusz Kłodowski (53 l.), kierow-
nik produkcji. Był cenionym kierownikiem w pro-

dukcji wielu filmów dokumentalnych, spektakli i seriali te-
lewizyjnych oraz głośnych fabuł kinowych. Wielokrotnie 
współpracował z Jerzym Skolimowskim, odpowiadając za 
lokacje do filmu, pracując jako II kierownik produkcji lub 
główny kierownik (Cztery noce z Anną, Essential Killing, 
11 minut). W filmografii ma wiele ważnych dokumentów 
biograficznych, m.in. takie tytuły, jak Polski Ikar Krzyszto-
fa Miklaszewskiego, Sławomir Mrożek, czyli szkic do portre-
tu skrzętnie przez bohatera zamazywanego… i Był taki czło-
wiek… Jerzy Bińczycki Marty Węgiel czy Leopold Kozłowski. 
Ostatni polski klezmer Piotra Łazarkiewicza. Z fabuł ki-
nowych w dorobku Dariusza Kłodowskiego warto jeszcze 
wymienić Nieulotne Jacka Borcucha, Bogów Łukasza Pal-
kowskiego oraz Pewnego razu w listopadzie Andrzeja Jaki-
mowskiego.

24 listopada zmarł Marcin Kudełka (59 l.), aktor te-
atralny i filmowy, telewizyjny i dubbingowy, lektor. 

Był absolwentem PWST w Warszawie – Wydziału Sztu-
ki Lalkarskiej w Białymstoku. Jeszcze jako dziecko wystą-
pił w Zaczarowanym podwórku Marii Kaniewskiej, a jako 
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A nia była wyjątkową osobą – nie-
zwykle ciepłą, radosną, pełną 
energii. Dawała nam ogromne 
wsparcie. Nie wyobrażamy sobie 

Muzeum Warszawy bez niej” – czytamy na 
profilu Muzeum Warszawy. „Znakomita 
menedżerka kultury i przyjaciółka arty-
stów” – to słowa Gildii Reżyserów Polskich. 
„Aniu, nigdy nie zapomnimy Twojej ener-
gii i życzliwości” – piszą o swej Dyrektorce, 
Mentorce i Koleżance byli i obecni pracow-
nicy Filmoteki Narodowej (FINA). „Z głę-
bokim smutkiem żegnamy naszą Przyja-
ciółkę, wspierającą SFP w działalności na 
rzecz środowiska filmowego (…), dobrego 
i życzliwego człowieka, Aniu, będzie nam 
Ciebie bardzo brakowało” – to słowa Jacka 
Bromskiego w imieniu swoim i organizacji, 
której od lat prezesuje. „Z Tobą i dzięki Tobie 
mogliśmy przenosić góry. Wydobywałaś 
z ludzi to, co w nich najlepsze. Szczęściem 
było Cię znać. Zaszczytem było z Tobą pra-
cować” – piszą jej koleżanki i koledzy z pracy 

Wielka strata dla polskiej kinematografii 
i muzealnictwa. Odeszła nagle 
i niespodziewanie, 27 listopada, 
w wieku zaledwie 51 lat. 

w kinematografii. „Aniu, byłaś najcieplej-
szym uśmiechem naszej teatralnej rodziny, 
a Twoja czuła serdeczność dla świata na 
zawsze zostanie w naszej pamięci” – to Jerzy 
Zoń i zespół Teatru KTO, z którym była bli-
sko związana w swych krakowskich czasach. 

Ania była krakowianką, absolwentką tam-
tejszej Akademii Ekonomicznej, a także 
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzą-
dzania im. Leona Koźmińskiego w War-
szawie. W latach 2001-2005 produkowała 
Festiwal Filmowy i Artystyczny „Lato Fil-
mów” w Kazimierzu Dolnym, angażowała 
się w przygotowanie i promocję istotnych 
wydarzeń kulturalnych, pracowała także przy 
powstawaniu wielu filmów dokumental-
nych, była wykładowczynią na Uniwersyte-
cie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytecie Huma-
nistycznospołecznym SWPS i w łódzkiej 
Szkole Filmowej. 

W 2008 roku zaczęła kierować Działem 
Upowszechniania Kultury Filmowej w Pol-

skim Instytucie Sztuki Filmowej. To jej 
w dużej mierze zawdzięczamy tak ważne 
przedsięwzięcia edukacyjne, jak Filmoteka 
Szkolna i Akademia Polskiego Filmu, czy 
niezwykle ważne dla środowiska coroczne 
Nagrody PISF. W 2015 roku wygrała konkurs 
na dyrektora Filmoteki Narodowej, następ-
nie zaś już w Filmotece Narodowej Instytu-
cie Audiowizualnym pełniła funkcję zastępcy 
dyrektora, gdzie również koncentrowała się na 
edukacji i upowszechnianiu kultury filmowej, 
m.in. kontynuując projekty Filmoteki Szkolnej 
i Akademii Polskiego Filmu, a także wdraża-
jąc nowe projekty – internetowy kwartalnik 
historyczno-filmowy „Pleograf” czy Olim-
piadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecz-
nej dla uczniów szkół średnich. Zajmowała 
się też procesami związanymi z digitaliza-
cją i rekonstrukcją zbiorów filmowych. Od 
grudnia 2021 pełniła funkcję wicedyrektorki 
ds. administracyjnych Muzeum Warszawy, 
gdzie bardzo zaangażowała się w powstanie 
Izby Pamięci przy cmentarzu Powstańców 
Warszawskich. Była krakowianką coraz bar-
dziej zakochaną w Warszawie, a że możliwe 
są takie przypadki, wiem to z autopsji.

W drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku 
Sławek „Gąsior” Rogowski, mąż Ani, kie-
rujący legendarnymi Hybrydami, wpuścił 
do klubu – chroniąc ich przed represjami 
peerelowskich władz – młodych rockmenów, 
rastamanów i punkowców, m.in. zespoły 
Kult, Izrael, Dezerter, Armia, T.Love. Ania 
wspierała Sławka we wszystkich jego szalo-
nych projektach. Dobrze pamiętam naszą 
długą nocną rozmowę przed kilku laty na 
Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej o tamtych 
czasach, o Festiwalu Artystycznym Mło-
dzieży Akademickiej (FAMA), Hybrydach, 
festiwalu Róbrege czy krakowskim Teatrze 
KTO, w którym Ania za swych studenc-
kich czasów występowała, czyli tzw. kultu-
rze studenckiej, kiedyś niezwykle ważnym 
zjawisku, dziś zdegradowanym wręcz do 
oksymoronu. I przypominam sobie jeden 
z największych hitów zespołu koncertującego 
często w Hybrydach – Kultu, zatytułowany 
„Do Ani”: „Tak bardzo, bardzo kocham Cię 
/ Tak bardzo potrzebuję Cię / Tak bardzo, 
bardzo kocham Cię / Tak bardzo potrze-
buję... / To przecież wiesz!”.

Jerzy Armata

Anna Sienkiewicz-Rogowska
ANIU, TO PRZECIEŻ WIESZ…
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Nominacje do Nagród im. Zbyszka 
Cybulskiego

Ka p i t u ł a  Na g r o d y  i m . 
Zbyszka Cybulskiego przy-

znała pięciorgu młodym akto-
rom nominacje do tegorocz-
nej edycji Nagrody. Laureata 
lub laureatkę poznamy 12 
grudnia podczas gali w war-
szawskim kinie Luna. Nomi-
nowani w 2022 roku to: Jan 
Hrynkiewicz za rolę w fil-
mie Słoń (reż. Kamil Kraw-
czycki), Mikołaj Kubacki za 
rolę w filmie Apokawixa (reż. 
Xawery Żuławski), Eryk Kulm 
jr za rolę w filmie Filip (reż. 
Michał Kwieciński), Micha-
lina Łabacz za rolę w filmie 
Wesele (reż. Wojciech Sma-
rzowski) oraz Magdalena Wie-
czorek za rolę w filmie Zadra 
(reż. Grzegorz Mołda). Wśród 
członków kapituły Nagrody są: 
Jacek Bromski (reżyser, pre-
zes Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich), Jan Englert 
(aktor, dyrektor artystyczny 
Teatru Narodowego w War-
szawie), Agnieszka Holland 
(reżyserka), Krystyna Janda 
(aktorka, reżyserka, prezes 
Fundacji Krystyny Jandy na 
rzecz Kultury), Bożena Janicka 
(krytyk filmowy), Maja Komo-
rowska (aktorka), Agnieszka 
Odorowicz (członek zarządu 
Cyfrowego Polsatu, produ-
centka filmowa), Maja Osta-

szewska (aktorka), Joanna 
Szczepkowska (aktorka), Piotr 
Wojciechowski (prozaik, kry-
tyk filmowy), Zbigniew Zama-
chowski (aktor), Krzysztof 
Zanussi (reżyser) oraz Paweł 
Świst (prezes zarządu Multi-
kino S.A.).

Warsztaty 
antymobbingowe  
dla filmowców

Od 4 października Zwią-
zek Zawodowy Filmow-

ców organizuje cieszące się 
dużym powodzeniem warsztaty 
Moniki Klonowskiej „Przeciw-
działanie mobbingowi, dyskry-
minacji i przemocy emocjonal-
nej”. Szkolenia są odpowiedzią 
na zgłaszane do Związku przy-
padki mobbingu i przemocy, 
szczególnie na planach fil-
mowych. Podczas warsztatów 
rozmawia się o mechanizmach 
prowadzących do zachowań 
przemocowych, o sygnałach 
ostrzegawczych, o metodach 
reagowania na przemoc i mob-
bing wobec siebie lub innych. 
Uczestnicy uczą się właści-
wych reakcji na sytuacje kon-
fliktowe, jak wykorzystywać 
ich twórczy potencjał, a blo-
kować niepożądane konse-

Laureaci 21. Cinemaforum i Nagród im. Jana Machulskiego

Podczas tegorocznej edycji Cinemafo-
rum, w  Międzynarodowym Konkur-

sie Krótkometrażowych Filmów Fabular-
nych, zwyciężyła chilijska animacja – Bestia 
Hugo Covarrubiasa. Jury w składzie: Janusz 
Zaorski (przewodniczący), Marcin Ciastoń, 
Maria Dębska i Paulina Krajnik przyznało 
tę główną nagrodę „za oryginalne ujęcie 
w formie animacji lalkarskiej skrajnie dra-
matycznego i aktualnego tematu uwikłania 
jednostki w system autorytarny”. Jurorzy 
postanowili przyznać także wyróżnienie, 
a dostał je obraz Warsha libańsko-kanadyj-
skiej twórczyni, Danii Bdeir. W uzasadnieniu 
czytamy: „Wyróżnienie otrzymuje film, który 
jest porywającą opowieścią o realizacji silnej 
i naturalnej dla każdego potrzeby wolności, 
za którą czasem trzeba zapłacić najwyższą 
cenę”. Tym razem widzowie mieli inne zdanie 
niż jurorzy. Choć zarówno Bestia, jak i War-
sha uplasowały się wysoko na liście fawory-
tów, Nagrodę Publiczności otrzymał Censor 
of Dreams w reżyserii Raphaëla Rodrigueza 
i Léo Berne’a. Z kolei Kapituła Nagród im. 
Jana Machulskiego, w której zasiadali w tym 
roku Magdalena Koleśnik, Rafał Listopad, 
Maciej Makowski, Grzegorz Milczarczyk, 
Jagoda Szelc i Arkadiusz Tomiak, za najlep-
szy z nominowanych filmów uznała Kiedy 
obróci się dom. Obraz otrzymał także nagrody 
za najlepszą reżyserię dla Marii Ornaf i za 
najlepszy montaż dla Alana Zejera. Nato-
miast w kategorii „Najlepszy scenariusz” 
wygrała Maja Markowska za Papierosy (reż. 
Maja Markowska); w kategorii „Najlepsze 
zdjęcia” Barbara Kaniewska za Wyraj (reż. 
Agnieszka Nowosielska); w kategorii „Naj-
lepsza aktorka”: Ewa Konstancja Bułhak za 

Tylko do świtu (reż. Eliza Godlewska, Alan 
Ruczyński); w kategorii „Najlepszy aktor”: 
Emil Siennicki za Mój brat rybak (reż. Alicja 
Sokół); w kategorii „Najlepszy film dokumen-
talny”: Piach (reż. Bartosz Tryzna, Monika 
Stpiczyńska); a w kategorii „Najlepszy film 
animowany”: Airborne (reż. Andrzej Jobczyk). 
Fundatorami Nagród im. Jana Machulskiego 
są Polski Instytut Sztuki Filmowej, Stowa-
rzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich, PSC – Stowarzyszenie 
Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych, Polskie 
Stowarzyszenie Montażystów PSM, Związek 
Artystów Scen Polskich ZASP oraz Platige 
Image S.A. Podczas 21. Cinemaforum wrę-
czono także nagrody w ramach Mazowiec-
kiego Konkursu Scenariuszowego, które orga-
nizuje Mazovia Warsaw Film Commission 
wraz z Mazowieckim Instytutem Kultury. Jury 
konkursu Script Wars, w którym znaleźli się: 
Aleksandra Dąbrowska, Piotr Domalewski, 
Alicja Gancarz, Anna Jadowska, Anna Spisz, 
Krzysztof Terej i Magdalena Ulejczyk, przy-
znało następujące laury: Nagroda Główna dla 
Magdaleny Wleklik za scenariusz „Królowa 
garów”; II Nagroda dla Agnieszki Dąbrow-
skiej za scenariusz „Vetustas. Tu i Teraz!” i III 
Nagroda dla Karola Marczaka za scenariusz 
„Nerwica serca”. Wyróżnienia otrzymali: 
Maciej Sobieszczański za scenariusz „Przez 
ścianę” oraz Robert Bolesto za scenariusz 
„Dziewczyna piosenka”. Nagrodę Studia Pro-
dukcyjnego Orka otrzymała Lynn Kuchar-
czyk za scenariusz „Trochę sensu”. Z kolei 
I Nagrodę Audioteki otrzymała Magdalena 
Wleklik za „Królową garów”, a II Nagrodę 
Audioteki zdobyła Agnieszka Dąbrowska za 
„Vetustas. Tu i Teraz!”.

nastolatek w filmie …droga daleka przed nami… Wła-
dysława Ślesickiego oraz w kultowym serialu Dom Ja-
na Łomnickiego, kreując postać Gienka, syna dozor-
cy Ryszarda Popiołka. W czasie studiów i już po ich 
ukończeniu zagrał w takich produkcjach, jak Dzień ko-
libra Ryszarda Rydzewskiego, 111 dni letargu Jerzego 
Sztwiertni, System Krzysztofa Krauzego, Sztos 2 Ola-
fa Lubaszenki oraz serialach: Badziewiakowie, Święta 
wojna, Talki z resztą i Niania. Marcin Kudełka był bar-
dzo cenionym aktorem dubbingowym, użyczając swo-
jego głosu w wielu popularnych filmach, zwłaszcza 
produkcji Disneya. Od 1987 roku pracował również ja-
ko lektor.

25 listopada zmarł Józef Skwark (84 l.), aktor te-
atralny, filmowy i telewizyjny. Był absolwentem 

Wydziału Aktorskiego łódzkiej PWSTiF oraz Wydzia-
łu Reżyserii Dramatu krakowskiej PWST. Występował 
i reżyserował w teatrach: Dramatycznych w Poznaniu 
(1961-62), Bałtyckim T. Dramatycznym im. Juliusza 
Słowackiego Koszalin-Słupsk (1962-63), Dramatycz-
nych w Szczecinie (1963-67), Dramatycznych we Wro-
cławiu (1967-69), Polskim we Wrocławiu (1969-75), 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie (1975-78), im. 
Aleksandra Węgierki w Białymstoku (1978-79), im. Ste-
fana Żeromskiego w Kielcach (1980-82), im. Wilama 
Horzycy w Toruniu (1982-83, 1985-89), Narodowym 
w Warszawie (1983-85). W latach 1993-98 pełnił funk-
cję dyrektora artystycznego Bałtyckiego Teatru Dra-
matycznego w Koszalinie. W latach 1973-75 był wy-
kładowcą krakowskiej PWST. Józef Skwark występował 
również na małym i dużym ekranie, najczęściej w spek-
taklach Teatru Telewizji, ale też w produkcji kinowej 
Marii Kaniewskiej Szatan z 7-ej klasy (zagrał główną, 
tytułową rolę), oraz w licznych telenowelach i serialach, 
takich jak Klan, Plebania, Dwie strony medalu, Belle  
Epoque, Wojenne dziewczyny, Na sygnale czy Pierwsza 
miłość.

W listopadzie zmarł Wawrzyniec Brach (39 l.), 
ostatnio związany z firmą Vewd, a w przeszłości, 

przez 16 lat, pracujący w Grupie Kino Polska. W 2013 
roku był dyrektorem programowym Telewizji Kino Pol-
ska, w latach 2014-15 dyrektorem programowym kanału 
Stopklatka, a następnie szefem Działu Zakupów Progra-
mowych Grupy Kino Polska. W ostatnich latach mocno 
angażował się również w działania na rzecz społeczności 
LGBT+ w Polsce. Był założycielem kanału „inqueer”, na 
którym zamieszczał queerowe przewodniki po polskich 
miastach i relacjonował marsze równości. Wawrzyniec 
Brach ponadto kilkakrotnie współpracował jako monta-
żysta z dokumentalistką Katarzyną Tomicką. Zmontował 
m.in. takie filmy, jak Węgry ’56, Siłacze oraz Mistrz fil-
mowej ballady.

 
Oprac. Julia Michałowska
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kwencje. A także, jak najlepiej 
zachować się w trudnych emo-
cjonalnie sytuacjach, aby siebie 
i nikogo nie niszczyć. Warsz-
taty są adresowane do człon-
ków oraz członkiń ZZF oraz 
organizacji partnerskich (w tym 
SFP). Odbiorcy i odbiorczynie 
warsztatów nabędą praktyczne 
umiejętności rozpoznawania 
sygnałów alarmowych, sympto-
mów zagrożenia mobbingiem, 
zwłaszcza w sytuacjach kryzy-
sów, stresu, zmęczenia na pla-
nie filmowym. Zyskają umie-
jętność rozróżniania, co może 
być przejawem mobbingu, a co 
nim nie jest. „Trudno dyskuto-
wać o potrzebie takich warszta-
tów. Rośnie samoświadomość 
środowiska filmowego, cenne 
jest każde działanie, które uczy, 
gdzie mogą być postawione gra-
nice w postępowaniu, w pracy. 
To wstrząsające, jak wiele osób 
żyje i pracuje w stresie, ile tra-
fia na terapię” – mówi Grze-
gorz Łoszewski, reprezentu-
jący Koło Scenarzystów SFP. 
Kolejne, po listopadowych 
terminach, warsztaty (nieod-
płatne!) odbędą się w następu-
jących (do wyboru dla uczest-
ników) terminach: 5, 8 grudnia 
oraz 7, 11 lutego (sobota). 
Wszystkie z wyjątkiem spotka-
nia 8 grudnia (warsztaty online) 
odbędą się w trybie stacjonar-
nym w siedzibie Związku Zawo-
dowego Filmowców w Warsza-
wie przy ul. Puławskiej 61, pok. 
213. Czas trwania: 17:00-20:00. 
Prowadząca warsztaty Monika 
Klonowska to certyfikowana 
psycholożka z ponad 20-let-
nim doświadczeniem, specja-
lizująca się w szkoleniach dla 
branży artystycznej. Prelegentka 
ma na koncie m.in. współpracę 
ze Szkołą Filmową w Łodzi, 
z Akademiami Teatralnymi 
w Warszawie i Białymstoku, 
Akademiami Sztuk Teatral-
nych w Krakowie, Wrocławiu 
i Bytomiu. Warsztaty są współ-
finansowane przez PISF. Więcej 
informacji na stronie: www.fil-
mowcy.art/warsztaty-antymo-
bbingowe/.Fo
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Agnieszka Szydłowska, Kamil Krawczycki,  
Michalina Łabacz, Magdalena Wieczorek, 
Mikołaj Kubacki, Eryk Kulm jr i Jacek Cegiełka

Twórcy filmu Kiedy obróci się dom. Od lewej: producenci  
Michał Ostatkiewicz i Aleksandra Ostatkiewicz, reżyserka 

Maria Ornaf i montażysta Alan Zejer
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Marcin Borchardt i Kuba Mikurda w Radzie Programowej KFF

Do Rady Programowej Krakowskiej Fundacji 
Filmowej dołączyli Marcin Borchardt i Kuba 

Mikurda. Rada to jeden z ważniejszych organów 
Fundacji, wspierający merytorycznie, organiza-
cyjnie i opiniotwórczo wszystkie jej działania, 
w tym Krakowski Festiwal Filmowy. „Cieszymy 
się, że pozyskaliśmy kolejnych profesjonalistów, 
którzy doskonale orientują się w krajowej i świa-
towej twórczości filmowej. To teoretycy, ale także 
praktycy świadomi tradycji i trzymający rękę na 
pulsie współczesnych środków wyrazu. Otwarci 
zarówno na zmieniającą się rzeczywistość, jak 
i na nowe języki filmowe” – tłumaczy Krzysztof 
Gierat, członek Rady i dyrektor Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego. Marcin Borchardt jest 
reżyserem, scenarzystą, filmoznawcą, doktorem 
nauk humanistycznych w dziedzinie sztuki, auto-
rem książek, m.in. o nowojorskiej awangardzie 
filmowej, wykładowcą Gdyńskiej Szkoły Filmo-
wej i Uniwersytetu Gdańskiego. Jako dokumen-
talista ma na koncie takie tytuły, jak nagradzany 
w kraju i za granicą Beksińscy. Album Wideofo-

niczny czy Tony Halik. Natomiast Kuba Mikurda 
jest reżyserem, dziennikarzem, filmoznawcą, 
psychologiem, tłumaczem, doktorem filozofii. 
Był redaktorem „Linii Filmowej” w Wydawnic-
twie Korporacja Ha!art i wiceszefem Redakcji 
Filmowej Canal+. Jest autorem i redaktorem licz-
nych książek o tematyce filmowej, wykładowcą 
PWSFTviT w Łodzi. Jako filmowiec zrealizo-
wał Love Express. Przypadek Waleriana Borow-
czyka i głośną Ucieczkę na srebrny glob, a obec-
nie pracuje nad filmem Solaris Mon Amour. 
Rada Programowa liczy obecnie 15 członków – 
przedstawicieli świata filmu, reprezentujących 
środowiska akademickie, krytyczne, jak rów-
nież producenckie i twórcze. Przewodniczącym 
jest prof. Tadeusz Lubelski. Pozostali członko-
wie, oprócz nowo przyjętych to: Jerzy Armata, 
Jacek Bromski, A. Marek Drążewski, Krzysztof 
Gierat, Miłosz Horodyski, Jadwiga Hučková, 
Jerzy Kapuściński, Jerzy Kucia, Marcel Łoziń-
ski, Maria Malatyńska, Wojciech Marczewski 
i Anita Piotrowska.

Nabór na Millennium 
Docs Against Gravity 

Można już zgłaszać filmy na 
Millennium Docs  Against 

Gravity. Termin końcowy naboru 
upłynie 31 stycznia. Do sekcji 
konkursowych przyjmowane 
są produkcje, które podczas 

festiwalu będą miały swoją pol-
ską premierę, oraz których czas 
trwania przekracza 45 minut. 
Przyszłoroczna, 20. edycja festi-
walu odbędzie się w dniach 12-21 
maja w kinach oraz 23 maja – 4 
czerwca online na www.mdag.pl. 
MDAG to jeden z największych 
festiwali filmów dokumentalnych 
na świecie i jedyny w Europie, 

i wykładowca. Kapituła obejrzała 
29 profesjonalnych filmów ani-
mowanych wyprodukowanych 
w roku kalendarzowym 2021 
oraz tych, które miały premierę 
pomiędzy 1 stycznia 2021 a 31 
grudnia 2021 roku. Nagrody 
zostały przyznane w ośmiu kate-
goriach i otrzymali je: za najlep-
szy film autorski – Paulina Ziół-
kowska za 3 geNARRACJE; za 
najlepszy film/serial dla dzieci – 
Joanna Jasińska-Koronkiewicz 
za Ole Śpijsłodko; wyróżnienie 
honorowe za najlepszy serial dla 
dzieci – Marzena Nehrebecka 
za film Chichraszek; za najlep-
szą animację w filmie – Paulina 
Ziółkowska, Alicja Błaszczyńska 
i Max Litvinov za 3 geNARRA-
CJE; za najlepsze opracowanie 
plastyczne w filmie – Tomasz 
Siwiński za Miłość w czasach 
gospodarki opartej na węglu (reż. 
Tomasz Siwiński); za najlepszy 
debiut – Katarzyna Agopsowicz 
za film Książę w cukierni; za naj-
lepszy scenariusz – Andrzej Job-
czyk za Airborn (reż. Andrzej 
Jobczyk), za najlepsze zdjęcia/
compositing – Przemysław Świda 
za film Książę w cukierni; za naj-
lepszą muzykę skomponowaną 
do filmu i ścieżkę dźwiękową 
w filmie – Aleksandra Gryka (za 
muzykę) i Michał Jankowski (za 
ścieżkę dźwiękową) w animacji 
Figury niemożliwe i inne historie 
(reż. Marta Pajek). Gala rozdania 
nagród odbędzie się 2 grudnia 
podczas 29. MFF Etiuda&Anima 
w Krakowie.

Radosław Śmigulski 
ponownie wybrany  
na dyrektora PISF 

Minister Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego prof. 

Piotr Gliński powołał Rado-
sława Śmigulskiego na sta-
nowisko dyrektora Polskiego 
Instytut Sztuki Filmowej. Pię-
cioletnia kadencja rozpocznie 
się 8 grudnia. Dotychczasowy 
dyrektor PISF uzyskał niemal 
jednogłośne poparcie komisji 

Jesienna Polska Światłoczuła z Żużlem

Kolejną trasą Polski Światłoczułej była październikowa, czterodniowa wyprawa – tym razem 
na Lubelszczyznę i Podkarpacie – z filmem Żużel. Na spotkania z widzami wybrała się 

reżyser filmu Dorota Kędzierzawska (a przy okazji założycielka Polski Światłoczułej) oraz 
Żaneta Łabudzka (filmowa matka Lowy) i Jagoda Porębska (filmowa Roma). To była wyjąt-
kowa trasa i nieprzypadkowo wybrany region Polski, bowiem w województwach podkarpac-
kim i lubelskim „czarny sport”, czyli żużel, jest czymś znacznie więcej niż tylko dyscypliną 
sportową. Po seansach widzowie długo nie opuszczali miejsc projekcji, uczestnicząc w roz-
mowach o realizacji Żużla, tajnikach filmowego warsztatu, historii opowiedzianej na ekra-
nie, dzieląc się przy okazji własnymi refleksjami czy doświadczeniami ze świata „czarnego 
sportu”, o towarzyszących mu emocjach, niebezpieczeństwie i pięknie kibicowania. Polska 
Światłoczuła po raz kolejny już w swojej historii odwiedziła mieszkańców Zaklikowa i Cisnej, 
gdzie zawsze w tamtejszych: Gminnym Ośrodku Kultury oraz Gminnym Centrum Kultury – 
oczekuje przemiła i otwarta na dyskusje o filmach publiczność. Z kolei nowymi miejscami na 
„światłoczułej mapie” stały się – równie serdecznie przyjmujące filmowców – Dom Kultury 
w Kraśniczynie i Centrum Kultury w Siennicy Różanej. Organizacja kolejnych filmowych 
tras do miejscowości pozbawionych kina, w ramach projektu Polska Światłoczuła, możliwa 
jest dzięki wsparciu pochodzącym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

który odbywa się jednocześnie 
w ośmiu różnych miastach (War-
szawa, Gdynia, Wrocław, Lublin, 
Bydgoszcz, Katowice, Poznań, 
a od 2022 roku także Łódź). Euro-
pejska Akademia Filmowa włą-
czyła MDAG w poczet najważ-
niejszych europejskich festiwali 
filmowych, co daje możliwość 
kwalifikowania filmów do Euro-

pejskiej Nagrody Filmowej. Festi-
wal Millennium Docs Against 
Gravity jest także współzało-
życielem i członkiem sieci Doc 
Alliance, która skupia siedem 
kluczowych europejskich festi-
wali filmów dokumentalnych, 
m.in. CPH:DOX Copenhagen, 
DOK Leipzig, IDFF Jihlava, 
FID Marseille, Visions du Réel 
Nyon i Doclisboa. Aby zgłosić 
film należy zarejestrować się na 
stronie: https://vp.eventival.com/
mdagff/2023, a następnie wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy (Film 
Submissions Form). Pobierana 
jest opłata 15 euro za zgłoszenie 
filmu. W razie pytań można pisać 
na adres: submission@against-
gravity.pl.

Laureaci Nagród 
Sekcji Filmu 
Animowanego SFP

Po raz pierwszy Zarząd Sekcji 
Filmu Animowanego, korzy-

stając z gościnności krakowskiego 
festiwalu Etiuda&Anima, rozda 
branżowe nagrody środowiskowe 
dla twórców i współtwórców 
filmów animowanych. Celem 
przyznawania tych nagród jest 
przede wszystkim wyróżnie-
nie w poszczególnych profesjo-
nalnych kategoriach wynikają-
cych m.in. z etapów i procesu 
powstawania filmów animowa-
nych. Pomysłodawcą i inicjato-
rem przyznawania Nagród jest 
Zarząd Sekcji Filmu Animowa-
nego Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. Tegoroczni laureaci 
Nagrody za rok 2021 wyłonieni 
zostali przez członków Kapituły, 
w skład której weszli: jej prze-
wodnicząca Alicja Witkowska – 
reżyserka, animatorka, scena-
rzystka i wykładowca; Anita 
Kwiatkowska-Naqvi – reżyserka, 
animatorka i  producentka; 
prof .  Jacek  Adamczak  – 
reżyser, animator, scenarzysta 
i  wykładowca; Jan Maciej 
Ptasiński – operator i autor 
zdjęć; Artur Wrotniewski – 
reżyser, animator, scenarzysta 
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Jagoda Porębska, Żaneta Łabudzka  
i Dorota Kędzierzawska na spotkaniu po projekcji 
Żużla w Domu Kultury w Krasiczynie
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Marcin Borchardt

Projekcja filmu Żużel  
w Centrum Kultury  
w Siennicy Różanej
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konkursowej (10 głosów za) 
w konkursie na kandydata na 
dyrektora PISF. Komisja kon-
kursowa obradowała w nastę-
pującym składzie: Jacek Brom-
ski, Ilona Łepkowska, Mariusz 
Łukomski, Robert Kaczmarek, 
Paweł Nowacki, Paweł Pewny, 
Mateusz Powązka, Marcin Ska-
bara, Małgorzata Szumowska, 
Krzysztof Turkowski i Anna 
Waśniewska-Gill.

XXVI Konkurs  
im. Krzysztofa 
Mętraka

Rozpoczął się nabór na 
XXVI edycję Konkursu im. 

Krzysztofa Mętraka, którego 
celem jest promocja młodych 
ludzi piszących o filmie – stu-
dentów, dziennikarzy, kryty-
ków. Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty wraz z inicjatorami 
Konkursu – Anną Osmólską-
-Mętrak i Januszem Zaorskim 
zapraszają młodych krytyków 
i krytyczki do nadsyłania prac. 
Termin minie 5 marca 2023 
roku punktualnie o  godz. 
24:00 (prace nadesłane po 
tym terminie nie będą brane 
pod uwagę). Uczestnicy Kon-
kursu mogą być w wieku do 
lat 33 (urodzeni w całym roku 
kalendarzowym 1989; pod-
niesienie granicy wieku o rok 
w stosunku do poprzednich 
edycji związane jest z roczną 
przerwą spowodowaną pan-
demią). Jury przywiązuje dużą 
wagę do różnorodności nadsy-
łanych tekstów (recenzja, esej, 
szkic, itp.). Jedna z prac kon-
kursowych może mieć formę 
audio lub wideo. W przypadku 
wyboru formy niepisemnej 
(podcast, esej wideo, recen-
zja audio i/lub wideo) mate-
riał powinien zostać dostar-
czony jako niepubliczny link 
np. w serwisie YouTube lub 
Vimeo. Prace pisemne w for-
mie elektronicznej należy 
przesyłać na adres konkur-
smetraka@gmail.com. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 

w maju 2023, zaś uroczyste 
wręczenie nagród (wraz z pro-
jekcją wybranego przez laure-
ata lub laureatkę filmu) odbę-
dzie się w lipcu podczas 23. 
MFF Nowe Horyzonty we 
Wrocławiu. Na laureatki i lau-
reatów czekają nagrody pie-
niężne, a dla zwycięzcy dodat-
kowo rzeźba autorstwa Adama 
Myjaka. W tym roku w skład 
jury weszli: Błażej Hrapkowicz, 
Agnieszka Jakimiak, Igor Kier-
kosz, Barbara Kosecka, Adam 
Kruk, Michał Oleszczyk, Anna 
Osmólska-Mętrak (przewod-
nicząca), Marcin Pieńkow-
ski (SNH), Janusz Zaorski. 
Szczegółowe informacje na 
temat Konkursu można zna-
leźć w ogłoszeniach na stro-
nie www.nowehoryzonty.pl.

Nominacje  
do Nagrody  
im. Bolesława 
Michałka

Do tegorocznej edycji Nagrody 
im. Bolesława Michałka dla 

najlepszej książki filmowej 
roku nominowano następujące 
pozycje: „Od Wydziału Propa-
gandy Filmowej do Central-
nego Urzędu Kinematografii: 
pierwsza dekada partyjno-pań-
stwowego monopolu w polskim 
kinie” Ewy Gębickiej (Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Śląskiego), 
„Przerwane emancypacje: poli-
tyka ekscesu w kinie polskim lat 
1968-1982” Sebastiana Jagiel-
skiego (Universitas) oraz „Prze-
błyski piękna: spotkania z Jona-
sem Mekasem” Andrzeja Pitrusa 
(Wydawnictwo w Podwórku, 
Stowarzyszenie Nowe Hory-
zonty). Nagroda im. Bolesława 
Michałka przyznawana jest od 
1997 roku przez miesięcznik 
„Kino”. Tegorocznego laureata 
lub laureatkę poznamy 12 grud-
nia podczas gali w warszawskim 
kinie Luna, kiedy przyznana 
będzie również Nagroda im. 
Zbyszka Cybulskiego dla mło-
dego aktora/aktorki.Ry
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Kino Północy – 
pokazy Nowych 
Horyzontów 
w Muzeum 
Narodowym 
w Warszawie

Na przełomie 2022 i 2023 
roku Nowe Hor yzonty 

zapraszają do eksploracji 
fascynującego świata kina 
skandynawskiego w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. 
Cykl został zainaugurowany 
29 listopada pokazem spek-
takularnie sfilmowanej opo-
wieści o samotności i wierze, 
czyli obrazu Godland Hlynura 
Pálmasona (w kinach od 13 
stycznia, dystrybucja w Polsce: 
Stowarzyszenie Nowe Hory-
zonty). W programie Kina 
Północy znalazło się 5 fil-
mów, które będą prezentowane 
w przestrzeni MNW od lutego 
2023. Surowa i oszałamiająca 
przyroda jest dla mieszkań-
ców Północy i  tamtejszych 
filmowców źródłem poczu-
cia wolności, jak w  legen-
darnych, nominowanych do 
Oscara, Dzieciach natury 
Friðrika Þóra Friðrikssona. 
Jest również inspiracją dla 
zjawiskowej sztuki, którą są 
niezwykłe hafty Britty Mara-
katt-Labby, bohaterki hip-
notyzującego, poetyckiego 

dokumentu Historjá – szwy 
dla Laponii Thomasa Jack-
sona. Kino skandynawskie to 
nie tylko poezja i sztuka na 
wielkim ekranie, lecz również 
eksperymenty i prowokacje. 
W nagrodzonym w Wenecji 
Niewidomym człowieku, który 
nie chce obejrzeć „Titanica” 
reżyser Teemu Nikki portre-
tuje heroiczną podróż osoby 
częściowo sparaliżowanej 
i niewidomej. Przebój tego-
rocznego festiwalu w Cannes, 
film Chora na siebie Kris-
toffera Borgliego, pokazuje 
z kolei – w kostiumie skandy-
nawskiego, gorzko-absurdal-
nego humoru – stan mentalny 
współczesnych, wielkomiej-
skich 30-latków. Dla głównej 
bohaterki jej ciało staje się 
polem do niemądrych ekspe-
rymentów, które mają zwrócić 
na nią uwagę chłopaka – arty-
sty-narcyza, jak i całego społe-
czeństwa. Borgli w przewrotny 
sposób kreśli portret poko-
lenia, które cierpi na samot-
ność i niedocenienie. Kurato-
rem cyklu Kino Północy jest 
Marcin Pieńkowski, dyrektor 
MFF Nowe Horyzonty. Kar-
nety oraz bilety na pojedyncze 
seanse dostępne są w kasach 
MNW oraz online.

Oprac. Julia 
Michałowska

BOX OFFICE

Już od kilku lat mówiono o plano-
wanym filmie poświęconym tej 
nietuzinkowej postaci, ale zamiast 
fabuły powstał dokumentalny 

zapis historii Anny Przybylskiej. I był 
to strzał w dziesiątkę, bowiem produk-
cję tę w kinach zobaczyło w październiku 
aż 563 tys. widzów. Dokument na czele 
zestawienia najpopularniejszych tytu-
łów miesiąca to wydarzenie dużej rangi. 

W październiku znakomicie poradził 
sobie także lider poprzedniego miesiąca, 
bardzo ciepło przyjmowany przez widzów 
Johnny, ściągając przed duże ekrany 
ponad 420 tys. widzów. Na koniec paź-
dziernika suma sprzedanych biletów na 
ten film sięgała już 814 tys., a na koniec 
listopada plasowała się w okolicach 950 
tys. Czy Johnny’emu uda się pokonać 
granicę miliona sprzedanych biletów? 
Od wybuchu pandemii taki wynik był 
udziałem tylko jednego polskiego obrazu 
(Dziewczyny z Dubaju). Na koniec paź-
dziernika Johnny był najpopularniejszym 
filmem rodzimym 2022 roku.

Polskie produkcje zdominowały box 
office w październiku. W Top 10 znala-
zło się aż sześć naszych filmów, ale niech 
nie zmyli nas ta prosta statystyka. Pozo-
stałe krajowe tytuły nie okazały się już 
takimi przebojami, jak te wspomniane 
wyżej. Patrząc na tabelę, widać wyraźnie, 
że polskie komedie przestały być takim 
magnesem dla szerokiej publiczności 
(zmieni to wkrótce piąta część Listów do 
M.). Blisko 109 tys. sprzedanych biletów 
na Bejbis jest osiągnięciem rozczarowu-
jącym, mimo że wspierano się promo-
cyjnie sukcesami Lejdis i Testosteronu. 
Jeszcze gorzej poradziła sobie Miłość na 
pierwszą stronę (83,2 tys. widzów) oraz 
Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle 
(69,9 tys. widzów). Nie podbiła polskiej 
widowni (młodzieży?) zabawa z zombie 
zatytułowana Apokawixa, którą na dużym 
ekranie obejrzało 89 tys. widzów. Nie-
wielu zainteresowanych wybrało się także 
na poważne polskie produkcje. Zawio-
dły: wojenny Orzeł. Ostatni patrol (64 tys. 
widzów), głośne i nagrodzone Złotymi 

Lwami w Gdyni Silent Twins (23,6 tys. 
widzów) czy polski kandydat do Oscara 
IO (tylko 16 tys. w samym październiku). 

Jeśli więc nie polski film, to co przy-
ciąga widzów? Superbohaterski Black 
Adam ściągnął 329 tys. kinomanów 
w kilka październikowych dni, ale po 
mocnym otwarciu impet osłabł i obraz 
ten na koniec listopada miał na koncie 
tylko około 440 tys. sprzedanych biletów. 

Ciągle dobrze, a szczególnie w okresie 
Halloween, sprzedają się horrory. Naj-
lepszym tego przykładem świetne osią-
gnięcie Egzorcyzmów siostry Ann, które 
w kilka dni obejrzało 200 tys. widzów. 
I tutaj chwilę po premierze zaintereso-
wanie filmem spadło, a na koniec listo-
pada suma sprzedanych biletów wyno-
siła 276 tys.

Za to dobrze działają na polskich kino-
manów akcje specjalne i promocyjne. 
30 października wydarzenie o nazwie 
Święto Kina przyciągnęło prawie 500 
tys. widzów, ale nie jest to zaskoczenie, 
kiedy bilety w wielu obiektach, a przede 
wszystkim w multipleksach, kosztowały 
po 10 złotych. Ogólnie rzecz ujmując, 
w październiku 2022 na 20 najpopular-
niejsze filmy sprzedano 2,4 mln biletów, 
ale jest to wynik znacznie słabszy od tego 
z poprzedniego sezonu (w 2021 roku 
kina odwiedziło 4,3 mln osób), kiedy na 
ekranach rządzili James Bond i Diuna. 
Takich dużych produkcji z Hollywood 
tym razem na naszych srebrnych ekra-
nach zabrakło.

Krzysztof Spór

ANIA PRZYBYLSKA POWRÓCIŁA W WIELKIM STYLU

To będzie największy fenomen 
w polskich kinach w 2022 roku. 
Film dokumentalny Ania, o zmarłej 
przedwcześnie aktorce Annie 
Przybylskiej, zgromadził przed dużymi 
ekranami gigantyczną widownię. 

Jarosław Bieniuk  
na planie filmu Ania,  
reż. Michał Bandurski,  
Krystian Kuczkowski
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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 ANIA ANIA TVP POLSKA 10 948 648 563 727 10 985 649 565 342 276 7.10.2022

2 JOHNNY JOHNNY NEXT FILM POLSKA 7 335 138 420 479 14 608 431 814 032 384 23.09.2022

3 BLACK ADAM BLACK ADAM WARNER USA/KANADA/NOWA 
ZELANDIA/WĘGRY

6 017 917 329 638 6 017 917 329 638 330 21.10.2022

4 EGZORCYZMY SIOSTRY ANN PREY FOR THE DEVIL MONOLITH USA 3 384 430 199 360 3 384 430 199 360 245 28.10.2022

5 BEJBIS BEJBIS MONOLITH POLSKA/WŁOCHY 1 963 598 108 878 1 963 598 108 878 269 21.10.2022

6 KOPCIUSZEK I KAMIEŃ 
ŻYCIA

ELLA AND THE LITTLE 
SORCERER

KINO ŚWIAT USA 1 696 538 103 830 1 696 538 103 830 282 21.10.2022

7 MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ 
STRONĘ

MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ 
STRONĘ

MÓWI SERWIS Polska 1 669 619 83 266 1 705 093 85 051 250 7.10.2022

8 APOKAWIXA APOKAWIXA NEXT FILM POLSKA 1 656 088 89 697 1 659 768 89 841 230 7.10.2022

9 GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, 
TAM BABY POŚLE - 
PRAWDZIWE HISTORIE 
POLSKICH FORTUN

GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, 
TAM BABY POŚLE - 
PRAWDZIWE HISTORIE 
POLSKICH FORTUN

M2 FILMS POLSKA 1 415 190 69 968 1 415 190 69 968 210 14.10.2022

10 MIA I JA. FILM MIA AND ME: THE HERO 
OF CENTOPIA

MONOLITH NIEMCY/AUSTRALIA/
BELGIA/INDIE

1 322 735 73 105 2 169 065 116 572 225 30.09.2022

37 409 901 2 041 948

11 ORZEŁ. OSTATNI PATROL ORZEŁ. OSTATNI PATROL KINO ŚWIAT POLSKA 1 110 556 64 503 1 110 556 64 503 267 14.10.2022

12 AMSTERDAM AMSTERDAM DISNEY USA/JAPONIA 1 025 913 53 240 1 025 913 53 240 157 14.10.2022

13 KING: MÓJ PRZYJACIEL LEW KING M2 FILMS FRANCJA/BELGIA 976 008 67 937 3 596 936 233 384 217 9.09.2022

14 NIE MARTW SIĘ, KOCHANIE DON'T WORRY DARLING WARNER USA 821 692 42 480 3 188 500 161 004 215 23.09.2022

15 SIEROTA. NARODZINY ZŁA ORPHAN: FIRST KILL KINO ŚWIAT USA/KANADA 769 783 47 911 2 201 388 127 051 121 23.09.2022

16 ORLĘTA. GRODNO ’39 ORLĘTA. GRODNO ’39 TVP POLSKA 583 031 42 771 3 876 328 256 705 251 9.09.2022

17 AVATAR AVATAR (RE-RELEASE) DISNEY USA 556 635 24 197 3 225 499 145 705 195 23.09.2022

18 DC LIGA SUPER-PETS DC LEAGUE OF SUPER-PETS WARNER USA 548 833 32 486 11 564 119 617 784 425 29.07.2022

19 MEDJUGORJE MEDJUGORJE, LA PELICULA RAFAEL HISZPANIA 447 382 28 030 447 382 28 030 77 14.10.2022

20 PISKLĘ PAHANHAUTOJA VELVET SPOON FINLANDIA/SZWECJA 444 147 26 706 444 147 26 706 30 14.10.2022

7 283 980 430 261

TOP 20: 44 693 881 2 472 209

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 ANIA TVP 10 948 648 563 727 10 985 649 565 342 276 7.10.2022

2 JOHNNY NEXT FILM 7 335 138 420 479 14 608 431 814 032 384 23.09.2022

3 BEJBIS MONOLITH 1 963 598 108 878 1 963 598 108 878 269 21.10.2022

4 MIŁOŚĆ NA PIERWSZĄ STRONĘ MÓWI SERWIS 1 669 619 83 266 1 705 093 85 051 250 7.10.2022

5 APOKAWIXA NEXT FILM 1 656 088 89 697 1 659 768 89 841 230 7.10.2022

6 GDZIE DIABEŁ NIE MOŻE, TAM BABY POŚLE - 
PRAWDZIWE HISTORIE POLSKICH FORTUN M2 FILMS 1 415 190 69 968 1 415 190 69 968 210 14.10.2022

7 ORZEŁ. OSTATNI PATROL KINO ŚWIAT 1 110 556 64 503 1 110 556 64 503 267 14.10.2022

8 ORLĘTA. GRODNO ’39 TVP 583 031 42 771 3 876 328 256 705 251 9.09.2022

9 THE SILENT TWINS GUTEK FILM 441 903 23 692 441 903 23 692 75 21.10.2022

10 IO GUTEK FILM 284 419 16 055 562 049 30 253 73 30.09.2022

TOP 10: 27 408 190 1 483 036

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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