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• Monitoring polskiej produkcji �lmowej
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Branża pod jednym adresem!
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Mamy czas alarmu: po pan-
demii powracający do kin 
widzowie zmienili stosunek 
do polskich filmów. O ile 

wcześniej w wielu wypadkach były one 
magnesem powodującym zapełnianie się 
sal nawet w największych multipleksach, 
o tyle teraz mają znacząco gorsze wyniki 
frekwencyjne. Najbardziej niepokojące jest 
zaś to, że zaczyna się upowszechniać opi-
nia, jakoby polskie filmy należało oglądać 
tylko w domu. Wyraźnie brakuje jakiegoś 
wyrazistego przeboju, który łączyłby jakość 
z popularnością i przyciągał widzów do 
kin, jak to się niegdyś udało choćby Woj-
ciechowi Smarzowskiemu z filmem Kler. 

Tymczasem trzeba zewrzeć szyki i za-
dbać o to, żeby polski przemysł filmowy 
w każdej dziedzinie nadążał za tym, co się 
dzieje na świecie. Dlatego w tym numerze 
postanowiliśmy przyjrzeć się nowoczesnej 
charakteryzacji, a właściwie temu, jak no-
we techniki wizualnego tworzenia postaci 
wchodzą na rynek dotąd zajmowany przez 
przedstawicieli wielu filmowych zawo-
dów. „Co z charakteryzatorami, scenogra-
fami, kostiumografami, skoro teoretycznie 
wszystko można stworzyć w kompute-
rze, a w studiu zamiast dekoracji postawić 
ekrany Virtual Production? Czy algoryt-
my zastąpią alchemię tworzenia kina?” – 
pyta autorka tematu numeru, Dagmara 
Romanowska. Okazuje się, że sprawa nie 
jest wcale oczywista, a przykład bijącego 
rekordy popularności Avatara. Istoty wo-
dy pokazuje, że ograniczenie roli jednych 
mistrzów rzemiosła, otwiera perspektywy 
dla przedstawicieli nowych specjalności, 

u których talent i wrażliwość są równie 
ważne jak u poprzedników. 

Wybitni artyści zawsze będą nadawać ton 
każdej dyscyplinie sztuki. Tu bowiem zero-
-jedynkowa wyobraźnia nie wystarcza, po-
trzebna jest niemierzalna naukowo wibracja 
talentu. Udowadniają to choćby przykłady 
wybitnych operatorów filmowych, których 
zdjęcia nierzadko stają się dziełami sztuki. 
Tak jest niewątpliwie w przypadku twórczo-
ści Jerzego Zielińskiego, od lat dzielącego 
swój czas między pracę w Polsce i w Stanach 
Zjednoczonych. Autor zdjęć m.in. do filmów 
Plac Waszyngtona i Trzeci cud w reżyserii 
Agnieszki Holland, czy Dreszcze w reżyserii 
Wojciecha Marczewskiego otrzymał właśnie 
Nagrodę Stowarzyszenia Autorek i Auto-
rów Zdjęć Filmowych (PSC) za całokształt 
twórczości. Z tej okazji Andrzej Bukowiecki 
zapytał laureata o to, jak wspomina dzisiaj 
koleje swojej kariery tu i za oceanem. 

A skoro o życiu poza krajem mowa, to 
warto przeczytać w tym numerze esej Łu-
kasza Krajnika o „Nieuchwytnej tożsamości 
tułacza”, czyli o tym, jak w polskim filmie 
pokazywano i pokazuje się emigrantów. 
Tych zarobkowych i tych światopoglądo-
wych, bo przecież mają różne koleje losu. 

W dziale „Mistrzowie” przypomina-
my portret Aleksandra Ścibora-Rylskie-
go, który właśnie teraz skończyłby 95 lat, 
a 3 kwietnia minie 40 lat od jego śmier-
ci. Katarzyna Wajda pokazuje zawodową 
drogę scenarzysty m.in. Człowieka z mar-
muru i Człowieka z żelaza, który zapisał 
się w historii polskiego filmu zaskakująco 
różnorodnymi dokonaniami. 
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Tomasz Raczek
Redaktor Naczelny
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polscy artyści i twórcy audiowizualni czekają na prawo, które zagwarantuje wszystkim 
filmowcom sprawiedliwe tantiemy z internetu i zapewni im równe szanse we współpra-
cy i negocjacjach z zagranicznymi korporacjami. Gwarantuje to unijna dyrektywa o prawie 
autorskim na jednolitym rynku cyfrowym, której wdrożenie w Polsce przedłuża się z nie-
zrozumiałych dla nas względów już o wiele miesięcy. Jako przedstawiciele środowiska pol-
skich aktorów i twórców filmowych, z niepokojem dostrzegamy, że niektórzy przedstawiciele 
obozu władzy ponad dobro polskiej kultury stawiają interesy platform takich jak Netflix.

Trudno jest nam zrozumieć, dlaczego serwisy streamingowe mogą dzielić się swoimi zy-
skami z twórcami w niemal całej Europie, ale nie w Polsce? Dlaczego akurat polska kultura 
jest przez cyfrowych gigantów w ten sposób dyskryminowana? Dlatego zwracamy się Pana 
Premiera z apelem o uchwalenie prawa, które ochroni polską kulturę.

Rządowy projekt nowelizacji prawa autorskiego, za który jesteśmy wdzięczni, daje 
szansę tysiącom polskich twórców na otrzymywanie sprawiedliwych wynagrodzeń za 
swoją pracę i za filmy, które cieszą się ogromną popularnością zarówno w Polsce, jak i na 
całym świecie. Dlatego z dużym zaskoczeniem przyjęliśmy fakt, że po wizycie CEO Netflixa 
wiceminister cyfryzacji Janusz Cieszyński, a później wiceminister finansów Piotr Patkowski 
wystosowali do Ministerstwa Kultury pisma domagające się skreślenia kluczowego dla 
polskich twórców przepisu. Zastanawiające jest dla nas również to, że urzędnicy państwowi 
stawiają interesy zagranicznych firm ponad interesami polskich twórców i polskich obywateli.

Przychody platform VOD w Polsce wynoszą już 2,3 miliarda złotych (!) rocznie, w tym 
samym czasie polscy filmowcy otrzymują dokładnie 0 złotych tantiem. A przecież to dzięki 
ich filmom, firmy takie jak Netflix w ogóle mogą zarabiać. Traci na tym nie tylko cała polska 

Szanowny Panie Premierze,

Dyrektywa wdrożona do prawa 
krajowego

Prace legislacyjne są na końcowym 
etapie

Prace legislacyjne są w toku

Brak roboczej wersji dyrektywy

branża filmowa, ale także polska gospodarka. Zastanawia nas, dlaczego polscy twórcy filmo-
wi mogą otrzymywać tantiemy z innych państw Europy, w których oglądane są polskie fil-
my czy seriale (z Francji, Włoch, Hiszpanii, czy nawet Słowenii, Litwy, Estonii), a wciąż nie 
mogą liczyć na nie we własnym kraju, gdzie są najpopularniejsze. Zaskakujący jest dla nas 
również fakt, że polskie telewizje, takie jak Telewizja Polska, Polsat czy nawet TV Trwam 
płacą tantiemy polskim twórcom, a zagraniczni giganci cyfrowi już takich wynagrodzeń 
nie chcą przekazywać.

Wobec niepewności jutra i braku transparentności co do sposobu procedowania zmian funda-
mentalnych dla interesu całej branży, środowisko polskich aktorów i twórców filmowych zjed-
noczyło się ponad podziałami i sympatiami politycznymi, aby przemawiać jednym głosem.

W imieniu wszystkich polskich filmowców apelujemy do Pana oraz do rządu Prawa 
i Sprawiedliwości o implementację dyrektywy wraz z zapisami zapewniającymi prawo 
do sprawiedliwego wynagrodzenia z internetu!

Z wyrazami szacunku

Jacek Bromski, Stowarzyszenie Filmowców Polskich
Andrzej Jakimowski, Gildia Reżyserów Polskich
Ilona Łepkowska, Gildia Scenarzystów Polskich
Piotr Śliskowski, Stowarzyszenie Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych PSC
Witold Płóciennik, Związek Zawodowy Filmowców
Jarosław Barzan, Polskie Stowarzyszenie Montażystów
Dariusz Jabłoński, Polska Akademia Filmowa
Krzysztof Szuster, Związek Artystów Scen Polskich ZASP
Maksymilian Rogacki, Związek Zawodowy Aktorów Polskich
Lidia Duda, Gildia Polskich Reżyserów Dokumentalnych
Barbara Białowąs, Stowarzyszenie Kobiet Filmowców
Marcin Konarzewski, Gildia Montażu i Postprodukcji GMP
Dominik Skoczek, Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych
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WYDARZENIA

ŁOZIŃSKI, SKOLIMOWSKI    I SPIELBERG NA PODIUM
 ZŁOTE TAŚMY

Na początku uroczy-
stości, która odbyła 
się 13 lutego w ki-
nie Kultura w War-

szawie, Barbara Hollender – prze-
wodnicząca Koła Piśmiennictwa 
Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich – oraz prowadząca wyda-
rzenie Grażyna Torbicka przy-

pomniały laureatów z lat 2020 
i 2021, kiedy to nie odbyły się 
(z powodu światowej pandemii 
i wojny w Ukrainie) gale wręcze-
nia nagród. W 2020 roku Złotymi 
Taśmami nagrodzono filmy Zabij 
to i wyjedź z tego miasta Mariusza 
Wilczyńskiego oraz Nędzników 
Ladja Ly. W 2021 uhonorowa-

no Wszystkie nasze strachy Łu-
kasza Rondudy i Łukasza Gut-
ta oraz Aidę w reżyserii Jasmi-
li Žbanić. Na scenie w Kulturze 
pojawili się zatem: Mariusz Wil-
czyński, reżyser Zabij to i wyjedź 
z tego miasta, Kuba Kosma, pro-
ducent Wszystkich naszych stra-
chów, oraz laureaci wyróżnionych 

tytułów: Agnieszka Holland, re-
żyserka Szarlatana, oraz Łukasz 
Grzegorzek i Natalia Grzegorzek, 
twórcy Mojego wspaniałego życia. 

Następnie wręczono Złote Ta-
śmy za rok 2022. Nagrodę w ka-
tegorii filmu polskiego otrzyma-
ły (ex aequo): IO Jerzego Skoli-
mowskiego oraz Film balkonowy 

Koło Piśmiennictwa SFP 
(polska sekcja FIPRESCI) 
przyznało nagrody dla filmów 
wprowadzonych na ekrany 
polskich kin w 2022 roku. 
Zwycięskie tytuły to dokument 
Film balkonowy oraz fabuły 
IO i Fabelmanowie.
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Pawła Łozińskiego, a w kategorii 
filmu zagranicznego Fabelmano-
wie Stevena Spielberga. Nagrody 
odebrali twórcy filmów – w imie-
niu reżysera Jerzego Skolimow-
skiego – przebywającego w Los 
Angeles, gdzie promuje nomino-
wany do Oscara film – aktorka 
Sandra Drzymalska, wcielająca 
się w rolę Kasandry w IO, Paweł 
Łoziński – autor Filmu balkono-
wego oraz Łukasz Klimek, dyrek-
tor dystrybucji Monolith Films 
odpowiedzialny za wprowadze-
nie Fabelmanów do polskich kin. 
„Bardzo mnie cieszy, że film, któ-
ry powstał z miłości do zwierząt 

został doceniony przez kryty-
ków” – mówiła Sandra Drzymal-
ska. Paweł Łoziński przyznał, że 
czuje wdzięczność za spotkanie 
z wyjątkowymi ludźmi: „Udało 
nam się porozmawiać pod balko-
nem na Saskiej Kępie o podzielo-
nej Polsce, dlatego liczę na to, że 
pojednanie jest możliwe”. Reży-
ser dodał, że to wyjątkowo cen-
na nagroda i jest bardzo dumny 
z bycia w takim gronie wyróż-
nionych artystów. 

Krytycy zrzeszeni w Kole Pi-
śmiennictwa Filmowego Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich 
(polska sekcja FIPRESCI) przy-

znali także wyróżnienia. W ka-
tegorii filmu polskiego otrzy-
mał je obraz Kobieta na dachu 
w reżyserii Anny Jadowskiej, 
a w kategorii filmu zagranicz-
nego: C’mon C’mon Mike’a Mill-
sa oraz Vortex w reżyserii Gaspa-
ra Noé. Nagrody odebrali: aktor-
ka Dorota Pomykała, wcielają-
ca się w rolę Irki w Kobiecie na 
dachu, Roman Gutek – prezes 
Gutek Film, dystrybutor C’mon 
C’mon, oraz Marcin Pieńkow-
ski – dyrektor Działu Festiwali 
Filmowych i Dystrybucji w Sto-
warzyszeniu Nowe Horyzonty, 
dystrybutor Vortexu.

W tym roku, oprócz przewod-
niczącej Zarządu Koła Piśmien-
nictwa – Barbary Hollender, 
nagrody wręczali również inni 
przedstawiciele Koła – dziennika-
rze Krzysztof Kwiatkowski i Bła-
żej Hrapkowicz, a towarzyszyła 
im Kinga Dębska, wiceprezeska 
SFP. Złote Taśmy to nagroda, 
którą krytycy ze Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich, zrze-
szeni w Międzynarodowej Fe-
deracji Prasy Filmowej FIPRE-
SCI, przyznają nieprzerwanie od 
1985 roku.

Marcin Radomski

Laureaci 
Złotych Taśm 2022

Sandra Drzymalska  
i Paweł Łoziński

Fo
t. 

 W
oj

ci
ec

h 
Ol

ku
śn

ik
/E

as
t N

ew
s/

SF
P 

(x
2)



WYWIAD NUMERU

MAGAZYN FILMOWY  nr 139/marzec 2023 MAGAZYN FILMOWY  nr 139/marzec 2023

JERZY ZIELIŃSKI

98

WYWIAD NUMERU

Polska i Stany Zjednoczone to dwa 
najważniejsze kraje na mapie osiągnięć 
artystycznych Jerzego Zielińskiego, choć 

trudno nie dostrzec na niej także Irlandii 
i Wielkiej Brytanii. Ten wybitny autor 
zdjęć w ponad 50 filmach fabularnych 

i dokumentalnych, mistrz kina kreacyjnego, 
jest w tym roku laureatem Nagrody 
Stowarzyszenia Autorek i Autorów 

Zdjęć Filmowych PSC (Polish Society 
of Cinematographers) za Całokształt 

Twórczości. 

Po obu 
stronach 
oceanu

Z Jerzym Zielińskim  
rozmawia Andrzej Bukowiecki
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Jerzy, pozwól, że rozmowę zaczniemy zaskakująco: 
od Placu Waszyngtona (USA 1997) Agnieszki 
Holland, gdyż po niedawnej retrospektywie twór-
czości scenograficznej Allana Starskiego w war-

szawskim kinie Kultura wielu czytelników „Magazynu 
Filmowego” ma ten piękny kostiumowy film w świeżej 
pamięci. A jak utrwalił się w twojej?
Plac Waszyngtona to dawna przygoda: ten film – ekranizacja 
powieści Henry’ego Jamesa – opowiada osadzoną w XIX-wiecz-
nym Nowym Jorku historię młodej kobiety, Catherine Sloper, 
skonfliktowanej z ojcem, który sprzeciwia się jej związkowi 
z ukochanym, przeczuwając, że ten czyha na jej fortunę. Był 
to drugi film kinowy nakręcony według tej książki. Pierwszy – 
Dziedziczka (1949) w reżyserii Williama Wylera – zdobył cztery 
Oscary, więc niełatwo było się z nim zmierzyć. Kilka świetnych 
aktorek, wśród nich Meg Ryan i Diane Lane, starało się o rolę 
Catherine w Placu Waszyngtona, ale Agnieszka wybrała Jen-
nifer Jason Leigh. Stworzenie wizualnej strony filmu reżyserka 
powierzyła projektantce kostiumów Annie Biedrzyckiej-Shep-
pard, scenografowi Allanowi Starskiemu i mnie. Pracowało 
mi się przy tym filmie wspaniale. Z Agnieszką nie pierwszy 
i nie ostatni raz: przedtem musiałem dokończyć zdjęcia w jej 
Tajemniczym ogrodzie (USA 1993), rozpoczęte przez Rogera 
Deakinsa, zaś po Placu Waszyngtona zrobiłem z nią – oczywi-
ście jako operator – Trzeci cud (USA 1999).

Między rokiem 1950, w którym urodziłeś się w Szczecinie, 
a 1974, w którym ukończyłeś Wydział Operatorski Szkoły 
Filmowej w Łodzi, upłynęło ćwierćwiecze. Czy w tym cza-
sie jakieś zdarzenia przesądziły o twoim przyszłym zwią-
zaniu się z kinematografią?
Od najmłodszych lat chodziłem do szczecińskiego kina Bałtyk 
znajdującego się na końcu ulicy, przy której mieszkałem. Mia-
łem wtedy dylemat, czy chodzić do kościoła, który stał w poło-
wie tej samej ulicy, czy do Bałtyku. Wybrałem kino.

Co zawdzięczasz Szkole Filmowej? Pod czyim kierun-
kiem studiowałeś? Którzy polscy oraz zagraniczni reży-
serzy i operatorzy wpłynęli na twoje pojmowanie obrazu 
filmowego?
Początkowo studiowałem na roku, którego opiekunem był 
Kazimierz Konrad. W 1972 roku pierwszy raz wyjechałem do 
Stanów Zjednoczonych. Obsunąłem się przez to w nauce i po 
powrocie, zamiast pójść na III rok studiów, musiałem powta-
rzać II. Potem opiekunem był Mieczysław Jahoda, wspaniały 
nauczyciel, a przede wszystkim wybitny autor zdjęć. Pod-
czas studiów chciałem zrobić jak najwięcej etiud. Dzięki nim 
nabierałem doświadczenia potrzebnego do pracy w kinema-
tografii. Upatrywałem w nich szansy na to, że się rozwinę 
jako operator. Przykuło to uwagę studentów reżyserii, stałem 
się dla nich kimś, kto zawsze chętnie z nimi podejmie współ-
pracę. Kto oprócz Jahody mnie inspirował? Wzorowałem się 
na wielu mistrzach kamery. Jednym z nich był Sven Nykvist. 
Byłem zakochany w miękkim oświetleniu, którym w filmach 
Ingmara Bergmana zastąpił kontrastowe świecenie, stosowane 
przez Gunnara Fishera. Zachwyciły mnie też zdjęcia Witolda 
Sobocińskiego w Sanatorium pod Klepsydrą (1973) Wojciecha 
Jerzego Hasa. Jeśli chodzi o reżyserów, uwielbiałem filmy Luisa 
Buñuela i Federico Felliniego.

Jakie pierwsze kroki poczyniłeś po studiach? Czy wśród 
najważniejszych należałoby wymienić zrobienie zdjęć do 
niebanalnych wizualnie, krótkometrażowych filmów – 
Nowej książki (1975) Zbigniewa Rybczyńskiego i Elemen-
tarza (1976) Wojciecha Wiszniewskiego?
Tak sądzę. Rybczyński to wizjoner. Nieżyjący już Wojtek 
Wiszniewski, „Szajbus”, również zaliczał się do wizjonerów, 
ale byli to dwaj różni wizjonerzy. W Nowej książce Rybczyń-
skiego, do której zdjęcia zrobiłem wspólnie z nim, ekran 
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został podzielony na dziewięć kwadratowych pól tworzą-
cych razem rodzaj szachownicy. Ukazujące się w nich uję-
cia łączyły się w jedną opowieść o epizodzie z życia pew-
nego mężczyzny i kilku innych postaci. Film mówił o tym, 
jak z błahych zdarzeń może zrodzić się w ludziach agresja. 
Inaczej w Elementarzu, odczytywanym jako parabola świa-
domości społeczeństwa polskiego z lat 70. Tu nie było tego 
rodzaju eksperymentów formalnych, a i tak jest to najdalej 
posunięty pod względem wizualnym film w moim dorobku. 

Dzięki Elementarzowi znalazłem się w nurcie kina kreacyj-
nego. Zależało nam na tym, żeby na ekranie pojawiła się 
specyficzna „faktura” starej Łodzi. Pierwszą scenę nakręci-
liśmy w hali zdjęciowej, w dekoracji zbudowanej specjalnie 
do tego filmu, która pochłonęła znaczną część jego budżetu. 
Potem trzeba było więc prostszymi środkami dążyć do celu, 
aby ukończyć zdjęcia. Podczas wielu rozmów wpadliśmy 
na pomysł, jak to zrobić: skupiliśmy się na bohaterach, na 
ludziach. 

JERZY ZIELIŃSKI
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Operatorem kamery (szwenkierem) byłeś krótko. Za to 
szwenkowałeś dzieło legendarne: Na srebrnym globie 
(1976-1977, 1986-1987, prem. 1989) Andrzeja Żuław-
skiego, ze zdjęciami Andrzeja J. Jaroszewicza. Realiza-
cja tego niezwykłego przedsięwzięcia miała dramatyczny 
przebieg. Czym stała się dla ciebie jako adepta sztuki ope-
ratorskiej? 
Na srebrnym globie to była moja jedyna praca szwenkier-
ska w fabule. Wykonałem ją w czasie wolnym między fil-
mami telewizyjnymi. Andrzej Żuławski realizował niesły-
chanie ambitny film, który nie ukazywał żadnej konkretnej 
epoki, lecz kreował własny świat, w dużej mierze za pomocą 
kostiumów i zdjęć. Większość ujęć była kręcona „z ręki”, 
obiektywem szerokokątnym. Koncepcję opracował Żuławski, 
a Andrzej J. Jaroszewicz urzeczywistniał ją w sposób niezwy-
kle kreatywny. Szwenkując Na srebrnym globie, brałem udział 
w tworzeniu kina magicznego.

Karierę autora zdjęć w fabule rozpocząłeś filmami telewi-
zyjnymi. Najważniejszym z nich był Klucznik (1979) Woj-
ciecha Marczewskiego. Pierwszy pełnometrażowy film 
kinowy w twoim dorobku to Aria dla atlety (1979) Filipa 
Bajona, która przyniosła ci nagrodę za zdjęcia na Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku. I Klucz-
nik, i Aria… umocniły twój związek z nurtem kreacyjnym 
w polskim kinie, który rozwijał się równolegle z kinem 
moralnego niepokoju, ale w opozycji do jego realistycznej 
estetyki. Co pociągało cię w tym nurcie? 
Najkrócej mówiąc: możliwość subiektywnego opowiadania. 
Przy czym nie chodzi tu o kręcenie kamerą ujęć subiektyw-
nych, lecz oddalenie się od mimetycznego odwzorowywa-
nia rzeczywistości na ekranie. Po studiach tę szansę stworzyły 
ówczesne łódzkie „przystanie” dla nas, młodych filmowców – 
Se-ma-for i Wytwórnia Filmów Oświatowych. W pierw-
szej powstała Nowa książka, w drugiej – Elementarz. A póź-
niej przyszedł czas na filmy telewizyjne. Wśród nich Klucznik 
w reżyserii Wojtka Marczewskiego faktycznie zajmuje pozycję 
szczególną, odważnie – jak na tamte lata – ukazując skutki 
reformy rolnej w 1945 roku. Na planie Klucznika miałem oka-
zję pracować z Tadeuszem Łomnickim, niezwykłym aktorem, 
który grał właściciela ziemskiego. W owym czasie był człon-
kiem KC PZPR. Kiedy wysiadał z białego poloneza, którym 
przyjeżdżał na zdjęcia, wszyscy wokół zaczynali mówić ściszo-
nym głosem, wręcz szeptem. Łomnicki budził respekt. Filipa 
Bajona poznałem w Szkole Filmowej, gdzie obaj studiowali-
śmy i zrobiliśmy wspólnie dwie etiudy. Po studiach spotkali-
śmy się przy realizacji jednego, czarno-białego filmu (Zielona 
ziemia – przyp. red.), a pod sam koniec lat 70. zadebiutowali-
śmy razem – Filip jako reżyser, ja jako autor zdjęć – w pełno-
metrażowej fabule kinowej – barwną Arią dla atlety. Ryzyko 
wiążące się z podwójnym debiutem wywołało w Zespole Fil-
mowym „Tor” poruszenie, ale ostatecznie wyrażono zgodę. 
Przystąpiliśmy z Filipem do wymyślania ustawień kamery 
i sposobu opowiedzenia historii inspirowanej biografią sław-
nego zapaśnika Zbyszko Cyganiewicza. Trzy miesiące zajęła 
nam praca nad scenopisem. Wyszła z niego niezła książka. 
Było tam wiele pomysłów wizualnych, które znalazły się 
potem na ekranie. Myślę, że w Arii dla atlety najlepiej udało 
mi się zbliżyć do poetyki snu.

Zanim w połowie lat 80. wyjechałeś na długo z Polski, 
potwierdziłeś zamiłowanie do nurtu kreacyjnego Czu-
łymi miejscami (1980) Piotra Andrejewa, Wizją lokalną 
1901 (1980) i Limuzyną Daimler-Benz (1981, prem. 
1983) Bajona, po części Dreszczami (1981) Marczew-
skiego, Przeznaczeniem (1983, prem. 1985) i Medium 
(1985) Jacka Koprowicza. Czy któreś z tych filmów są ci 
szczególnie bliskie?
Jest wiele polskich filmów, które fotografowałem. Każdy był 
dla mnie przeżyciem. Gdybym miał wybrać jeden, wybrałbym 
Dreszcze. To był film polityczny, a polityka odgrywała ważną 
rolę w tamtych czasach i odgrywa ją dziś.

Zatrzymajmy się więc przy Dreszczach, jednym z antysta-
linowskich filmów powstałych po Sierpniu 1980. W jaki 
sposób rodził się styl wizualny Dreszczy, wiernie oddający 
ikonografię i koloryt epoki stalinowskiej, zarazem jednak 
poddający ją autorskiej wizji twórców filmu, w tym także 
twojej? 
Obmyślając z Wojciechem Marczewskim styl Dreszczy, już 
na wstępie doszliśmy do wniosku, że to nie powinien być 
film przyjemny w oglądaniu, że musi wstrząsnąć widzem. 
Widz miał w pewnym stopniu odczuć niepokoje młodziut-
kiego harcerza Tomka, poddanego indoktrynacji ideologicz-
nej i przeżywającego pierwsze fascynacje erotyczne. W tym 
celu, po wielu próbach, zdecydowaliśmy się na zabiegi, które 
wtedy, ponad 40 lat temu, mogły uchodzić za błędy warszta-
towe. Przykładowo: zaczynaliśmy ujęcie od szybkiej pano-
ramy, czyli szwenku, na twarz głównego bohatera. Szczególną 
wagę przywiązywaliśmy do kadrowania: w scenach drama-
tycznych Tomek był sytuowany – w danym ujęciu – na skraju 
kadru i wykonywał jakiś ruch, by w następnym, po dokona-
nym na tym ruchu raptownym cięciu montażowym, znaleźć 
się w centralnej partii obrazu. Te operatorskie i montażowe 
chwyty działały na korzyść filmu, oddając stan podenerwo-
wania i podekscytowania chłopca, udzielający się widzom. 
Dziś stosuje się je powszechnie i nie uważa za błędy, bowiem 
od czasów Dreszczy zmienił się w kinie sposób opowiadania. 
Natomiast samą epokę stalinowską staraliśmy się przywołać 
na ekran m.in. kolorystyką filmu. 

Z Wojciechem Marczewskim zrobiłeś jeszcze jeden film… 
Ucieczkę z kina Wolność (1990), zrealizowaną trzy lata przed moim 
wyjazdem z rodziną do Stanów. W Ucieczce… opowiedzieliśmy 
historię komunistycznego aparatczyka, cenzora, który pod wpły-
wem niecodziennych wydarzeń stanął po właściwej stronie. Ten 
komediodramat, z Januszem Gajosem w roli głównej, dostał Złote 
Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i wiele 
innych nagród. Trafił idealnie w swój czas: zmiany ustroju w Pol-
sce. Ale niewykluczone, że dotyka dzisiejszej sytuacji politycz-
nej i jest teraz jeszcze bardziej aktualny niż wtedy. Dla mnie jako 
autora zdjęć Ucieczka z kina Wolność była wielkim wyzwaniem 
technicznym. Niecodzienne wydarzenia, które odmieniły cenzora, 
to m.in. wędrówki aktorów wyświetlanego w tytułowym kinie 
Wolność filmu w filmie – z ekranu na widownię i z powrotem. Tro-
chę jak w Purpurowej róży z Kairu (USA 1985) Woody’ego Allena, 
która nas do pewnego stopnia inspirowała. Aby osiągnąć ten efekt, 
użyliśmy tylnej projekcji. Jeśli robi wrażenie, to duża w tym zasługa 
moich wspaniałych kolegów z ekipy: Krzysia Ptaka, Wita Dąbala, 

Gdybym miał wybrać 
jeden mój polski 
film, wybrałbym 
Dreszcze. 
Zastosowałem tam 
chwyty operatorskie, 
które dziś stosuje się 
powszechnie,  
a wtedy mogły 
uchodzić za błędy

Anna Paquin w filmie  
Dzieci Ireny Sendlerowej,  
reż. John Kent Harrison

Jerzy Zieliński na planie  
filmu Dreszcze,  

reż. Wojciech Marczewski Fo
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Pawła Edelmana oraz operatorów zdjęć specjalnych – Andrzeja 
Dreslera i Ryszarda Wierzbickiego. 

Pierwszego filmu zagranicznego w twoim dorobku 
doczekałeś się, zanim w 1993 roku wyjechałeś z rodziną 
do Los Angeles. Cal (Wielka Brytania/Irlandia 1984) – 
melodramat z konfliktem politycznym w Irlandii Pół-
nocnej w tle, w reżyserii Pata O’Connora – też odniósł 
sukces. Zdobył dwie nominacje do nagrody BAFTA, 
a aktorce Helen Mirren przyniósł nagrodę w Cannes. 
Krytycy docenili twoje zdjęcia. Jak zostałeś ich auto-
rem? Co wiązało się wtedy z rozpoczynaniem kariery 
po raz drugi, poza krajem?

Nie rozpoczynałem jej po raz drugi – kontynuowałem to, 
co zacząłem w Polsce. Najpierw uczestniczyłem w Anglii 
w warsztatach filmowych zorganizowanych przez British 
Council. Dużo mi dały: obserwowałem tamtejsze metody 
pracy, zwiedzałem wytwórnie filmowe. W Londynie pozna-
łem Davida Puttnama, brytyjskiego producenta kreatyw-
nego, który dzięki takim filmom, jak Pojedynek (1977) Ridleya 
Scotta, Rydwany ognia (1981) Hugh Hudsona czy Misja (1986) 
Rolanda Joffé przyczynił się do wielkich sukcesów kina swego 
kraju. Zanim zdecydował się na wyprodukowanie filmu Cal, 
poprosił mnie o tzw. showreel, czyli montaż najlepszych ujęć, 
jakie zrobiłem w innych filmach, żeby pokazać go reżyse-
rowi. Wiedziałem, że z tą sprawą nie ma sensu zwracać się do 
ówczesnych polskich urzędników od kinematografii, bo uto-
nęłaby w morzu biurokracji i showreel nigdy nie powstanie. 
Powstał w miesiąc, dzięki zakulisowym staraniom życzliwej 
koleżanki z laboratorium. Muszę powiedzieć, że ten 10-minu-
towy, niemy materiał wyglądał na ekranie dobrze. Ale pozo-
stało pytanie: kto go zabierze do Londynu? Nie było wtedy 
firm kurierskich, takich jak Federal Express (FedEx) czy UPS. 

Sam  Rockwell, Tim Allen. Ame-
rykańska Akademia Filmów 
Science Fiction, Fantasy i Horro-
rów nominowała Galaxy Quest do 
swojej nagrody w aż 10 katego-
riach, a Timowi Allenowi przy-
znała nagrodę dla najlepszego 
aktora. Film został doceniony 
również w Europie – zdobył tro-
fea na festiwalach kina science fic-
tion w Amsterdamie i Brukseli. 
Oczywiście, jak już wspomnia-
łem na wstępie, cieszyła mnie też 
współpraca z Agnieszką Holland 
przy Placu Waszyngtona i Trzecim 
cudzie, który kręciliśmy w Kana-
dzie. Były to filmy poważne. Ogól-
nie na moją karierę w Ameryce 
złożyły się i komedie, i dramaty, 
więc obawy, że zostanę przypisany 
do komedii, okazały się na szczę-
ście płonne. 

W Stanach odniosłeś sukces. Filmowałeś gwiazdy: 
Drew Barrymore, Karen Black, Jima Carreya, Alberta 
Finneya, Eda Harrisa, Annę Paquin, Maggie Smith, 
wspomnianą Sigourney Weaver i wiele innych. Jesteś 
członkiem Amerykańskiej Akademii Filmowej. Od 
2005 roku należysz do ASC (American Society of Cine-
matographers), które za zdjęcia w filmie Johna Kenta 
Harrisona Dzieci Ireny Sendlerowej (USA 2009, TV), 
nakręconym na Łotwie, wyświetlanym – przynajmniej 
w Polsce – także w kinach, nominowało cię do swojej 
nagrody. Jednak z tego, co mówiłeś wcześniej, wynika, 
że były też trudne chwile. Jak podsumowałbyś swoją 
amerykańską przygodę?
Nie dostałem Oscara za zdjęcia. (śmiech)

W latach dwutysięcznych pracowałeś z powodze-
niem przy kolejnych filmach w kraju: pomysłowych, 
nieoczywistych komediach Marka Koterskiego Baby 
są jakieś inne (2011) i 7 uczuć (2018) oraz niebanal-
nym dramacie okupacyjnym Michała Rogalskiego 
Letnie przesilenie (2014), nagrodzonym za zdjęcia na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Co 
o nich powiesz?
Po moim powrocie do Polski rozmawiałem z Markiem 
Koterskim. Zagadnął mnie, czy zrobiłbym zdjęcia do 
filmu, który zamierza wyreżyserować. W rozmowie nie 
padły żadne szczegóły. Po paru miesiącach Marek poja-
wił się ze scenariuszem. Przeczytałem go. Były w nim wła-
ściwie same dialogi: dwaj mężczyźni rozmawiają ze sobą, 
jadąc nocą samochodem. Miałem dwie opcje: zdjęcia nocne 
w naprawdę jadącym samochodzie, ale byłoby to zbyt ryzy-
kowne, bądź wykorzystanie efektów specjalnych. Marek 
zaskoczył mnie, wybrawszy efekty specjalne. Kamerą 
cyfrową uzyskaliśmy szereg składowych warstw wizualnych 
obrazu filmowego, począwszy od scen dialogowych zre-
alizowanych z udziałem aktorów – Roberta Więckiewicza 

Zadania podjął się reżyser, którego znałem ze Szkoły Fil-
mowej, Witek Starecki. Po trzech tygodniach oczekiwania 
otrzymałem wiadomość, że będę autorem zdjęć w filmie Pata 
O’Connora Cal. Tak, to była moja pierwsza praca poza grani-
cami kraju. W Stanach Zjednoczonych film miał pozytywne 
recenzje. Z O’Connorem pracowałem jeszcze kilkakrotnie, 
m.in. przy głośnej produkcji The January Man (Styczniowy 
człowiek, USA 1989). 

A potem była Ameryka. Jak wrastałeś w tamtejsze śro-
dowisko filmowe?  
Ameryka zaszła mi za skórę, szczególnie w trakcie wspo-
mnianej wcześniej pierwszej podróży do USA, w 1972 roku. 

Kiedy zacząłem praco-
wać w Stanach, szybko 
przekonałem się, że 
z dobrą ekipą zdję-
ciową można rzucić 
się na głęboką wodę. 
Bez dobrej ekipy trzeba 
się pożegnać ze swo-
imi pomysłami wizu-
alnymi. W Ameryce 
ekipa to podstawa. 
Ponadto należy tam 
mieć swojego agenta. 
Ja miałem agentkę. To 
była Brytyjka, ale jej 
biuro znajdowało się 
w Los Angeles. 

Spośród ponad 
30 produkcji amery-
kańskich w twojej fil-
mografii, na polskie 
ekrany trafiły nie-
liczne. Duże wraże-
nie zrobiła Zagadka 
Powdera (USA 

1995) Victora Salvy – poetycko przez ciebie sfotogra-
fowana opowieść o albinosie usiłującym zaadaptować 
się w otoczeniu. Młodym widzom podobał się kome-
diowy thriller Kevina Williamsona Jak wykończyć panią 
T. ? (1999), z Helen Mirren w roli nauczycielki będącej 
postrachem uczniów. A które ty wspominasz z senty-
mentem?
Przeżyłem kiedyś w Stanach prawie roczne oczekiwa-
nie na propozycję pracy. Wreszcie się pojawiła. Finanse się 
kurczyły, więc ją przyjąłem. Była to komedia Deana Pari-
sota Home Fries (Miłość i frytki, USA 1999). Zgadzając się 
na zrobienie do niej zdjęć, nie zdawałem sobie sprawy, że 
tym samym wchodzę na ścieżkę komediową i mogę zostać 
zaszufladkowany jako specjalista od tego gatunku. Ale była 
i dobra strona: rozpoczęta tym filmem współpraca z Pariso-
tem znalazła przedłużenie w jego następnej komedii Galaxy 
Quest (Kosmiczna załoga, USA 1999). Ten film, obśmiewa-
jący bardzo popularny w Stanach serial Star Trek, stał się 
dla amerykańskiej widowni kultowy. To już klasyk. Zagrali 
w nim wspaniali aktorzy: Sigourney Weaver, Alan Rickman, 

Helen Mirren i John Lynch 
w filmie Cal, reż. Pat O'Connor
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Robert Więckiewicz w filmie 
Król życia, reż. Jerzy Zieliński 

i Adama Woronowicza – w hali zdjęciowej w Łodzi, przy 
użyciu green screenu. Doglądałem każdego ujęcia. Tak, 
w bardzo ogólnym zarysie, powstał film Baby są jakieś inne. 
Film wyjątkowo trudny od strony produkcyjnej, zwłasz-
cza że kręciliśmy go w skromnych warunkach. Z Letnim 
przesileniem w reżyserii Michała Rogalskiego wiążę pewną 
refleksję. Jest to jeden z ostatnich tytułów w moim dorobku 
operatorskim. Podobnie jak pierwszy, Aria dla atlety Filipa 
Bajona, otrzymał nagrodę za zdjęcia na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych. Historia zatoczyła koło, ładną klamrą 
zamknął się horyzont czasowy mojej twórczości. Pomieścił 
jeszcze mój debiut reżyserski: komedię Król życia (2015) ze 
zdjęciami Jana Holoubka, który dziś sam jest reżyserem – 
i to świetnym.

W latach 2012-2015 przewodniczyłeś Stowarzyszeniu 
Autorek i Autorów Zdjęć Filmowych – tak brzmi jego 
obecna nazwa – czyli PSC (Polish Society of Cinema-
tographers). Jakie zamierzenia zrealizowałeś w trakcie 
swojej kadencji? 
Mieliśmy w Stowarzyszeniu dużo pracy. Żywo dyskutowali-
śmy m.in. o przyznawaniu dorocznych Nagród PSC. Mimo 
sprzeciwu kilku członków Zarządu, pomysł udało się wdro-
żyć w życie, co skończyło się zresztą wielką fetą. (śmiech) 
Przy okazji chciałem podziękować PSC za tegoroczną 
Nagrodę za Całokształt Twórczości. Wiele ona dla mnie zna-
czy. Ale pragnę też dodać, że bardzo się cieszę, iż ta rozmowa 
ukaże się w „Magazynie Filmowym”, periodyku Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich, do którego – konkretnie: do 
Koła Operatorów Obrazu – należę od 1975 roku, niemal pół 
wieku!

Jerzy, przyjmij zatem serdeczne gratulacje z okazji 
przyznania ci Nagrody PSC za Całokształt Twórczości. 
Swoim talentem wzbogaciłeś polską sztukę operator-
ską i potwierdziłeś jej tradycyjnie znakomitą markę za 
granicą.
Bardzo dziękuję.
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Czy takie filmy jak Avatar: Istota wody zwiastują 
rychły koniec pracy artystyczno-rzemieślniczej na planie? 
Co z charakteryzatorami, scenografami, kostiumografami, 
skoro teoretycznie wszystko można stworzyć w komputerze, 

a w studiu zamiast dekoracji postawić ekrany Virtual 
Production? Czy algorytmy zastąpią alchemię tworzenia kina? 

NADAJĄC 
CHARAKTER POSTACI

Dagmara Romanowska

Robert Gulaczyk charakteryzowany  
na Vincenta van Gogha na planie 

filmu Twój Vincent, reż. Dorota 
Kobiela, Hugh Welchman
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Kamery, które pomagał zapro-
jektować James Cameron do 
kreacji swoich fantastycznych 
światów i podróży na dno Rowu 

Mariańskiego, wykorzystywane są do eks-
ploracji Marsa. Kanadyjczyk na co dzień 
współpracuje z artystami i z naukowca-
mi. „To człowiek, który urodził się z in-
stynktami i możliwościami odkrywcy” – 
ocenia w rozmowie dla magazynu „GQ” 
Daniel Goldin, były administrator NA-
SA. W kinie niemal każde dzieło Came-
rona – począwszy od Terminatora przez 
Titanica po uniwersum Avatara – prze-
suwa technologiczne możliwości coraz 
dalej, tak jak kiedyś działania Georgesa 
Mélièsa, potem George’a Lucasa z impe-
rium  Industrial Light & Magic oraz Pe-
tera Jacksona z Weta Worksop. 

Na potrzeby realizacji Istoty wody Came-
ron wdrożył nowe systemy kamerowe do 
zdjęć podwodnych i do motion capture – 
przechwytywania ruchu osobno znad i spod 
wody, i łączenia ich w spójny wirtualny 
obraz. Inżynierowie musieli napisać nowe 
algorytmy dla sztucznej inteligencji. Praca 
nad kadrami trwała miesiącami, a poszcze-
gólne ujęcia efektowe miały po… kilkaset 
wersji (w wywiadach Cameron mówi na-
wet o 405 podejściach do osiągnięcia wy-
marzonego celu). Aktorzy – trudno ich 

teryzatorów SFP, która pracowała m.in. przy 
Bogach, Czarnym Mercedesie, Sali samobójców. 
Hejterze i Bożym Ciele. „Na całym świecie za-
częło się robić tak wiele bardzo odważnych 
i różnorodnych projektów, że rynek polski 
musi się zmieniać – także w kontekście post-
produkcji i charakteryzacji” – mówi artystka. 
„Nie jest tak duży jak amerykański czy część 
europejskich, ale zaczynamy szukać innych 
tematów, bawić się gatunkami, których wcze-
śniej u nas nie było lub pojawiały się rzadko. 
Widzowie tego oczekują, a my mamy niezwy-
kle zdolnych twórców, którzy – jeżeli dać im 
szansę – potrafią wykreować naprawdę fan-
tastyczne światy i postaci” – ocenia. – „Sky is 
the limit – i to wcale nie przesada”.

REALIZM JEST NA 
PLANIE
„W scenografii efekty cyfrowe są dziś nie-
odzowne” – uważa Marcin Koszałka i od 
razu podaje przykład reżyserowanego przez 
siebie filmu: „W Białej odwadze sceny roz-
grywające się na Krupówkach nakręciliśmy 
w Krakowie, na ulicy Redemptorystów – 
w Zakopanem powrót do epoki byłby o wie-
le trudniejszy, a ten zakątek pasował do 
dawnych Krupówek. Ale tylko do pewnej 
wysokości. Na pozostałe przestrzenie – 
pod nadzorem scenografki Elwiry Plu-
ty [Body/Ciało, Atak paniki, Słodki koniec 

rozpoznać w postaciach. Kostiumami były 
kombinezony i różnego rodzaju znaczniki 
technologiczne. To science fiction – nie je-
żeli idzie o samą tematykę filmu, ale o jego 
kuchnię realizacyjną.

Budżet Istoty wody wyniósł między 
350 a 460 mln dolarów. Ale film budzi 
olbrzymie zainteresowanie widzów, może 
się zwrócić i zarobić na kolejne poszu-
kiwania Camerona – w lutym do studia 
spłynęło 2,245 mld dolarów i tym samym 
nowy Avatar wskoczył na trzecią pozy-
cję na liście najbardziej dochodowych 
produkcji w historii kina (za pierwszym 
Avatarem – 2,9 mld dolarów i Avengers: 
Koniec gry – 2,8 mld dolarów; dane za 
Box Office Mojo). 

Czy droga wytyczana przez Camerona 
oznacza śmierć kina, które znamy? Wykre-
ślenie z procesu artystów-rzemieślników? 
Zastąpienie ich grafikami komputerowy-
mi i informatykami? A może to tylko jed-
na ze ścieżek rozwoju, a magia kina nadal 
będzie działać na planie? Jak to wszystko 
ma się do kina w Polsce? Przyglądam się 
tematowi przez pryzmat pracy charakte-
ryzatorskiej. Kilka lat temu zajęliśmy się 
tym zawodem od jego kreatywnej strony 
(„Magazyn Filmowy”, nr 6 [58]/2016). Czy 
szybko rozwijające się narzędzia postpro-
dukcji go zmieniły?

„KLASYCZNE KINO 
DZIAŁA INACZEJ”
„Właściwie 70-90 proc. produkcji takich, jak 
Avatar Jamesa Camerona, Player One Stevena 
Spielberga, serial Mandalorian czy uniwersum 
Marvela powstało w komputerze. To jednak 
specyfika konkretnych pomysłów” – ocenia 
Rafał Golis z Di Factory, jednej z najprężniej 
działających postprodukcyjnych firm w Polsce 
(w portfolio zespół ma m.in. takie tytuły, jak 
Twarz, Twój Vincent, Zimna wojna, Ślepnąc 
od świateł, Rojst, Kler, Ukryta gra, Piłsudski, 
Boże Ciało, Wesele, IO). „Postprodukcja cy-
frowa to domena kina fantastycznego, takiego 
właśnie jak Camerona” – wtóruje mu reżyser 
i autor zdjęć Marcin Koszałka. „Klasyczne ki-
no działa inaczej: potrzebuje namacalności, 
kunsztu artystów charakteryzatorów, sceno-
grafów, kostiumografów” – dodaje, choć jed-
nocześnie podkreśla wspierającą rolę postpro-
dukcji w całym procesie, o czym za chwilę. 

„Rozwój technologii – w szczególności 
sieci neuronowe i AI – artificial intelligence – 
jest tak szybki, że można wyobrazić sobie, że 
w przyszłości wyprze ona znaczną część prac, 
które dzieją się obecnie na planie” – zauważa 
Radosław Rekita, supervisor VFX w Di Fact- 
ory. „Pytanie brzmi, czy będzie to jeszcze film 
aktorski, czy raczej animacja? Nie sądzę, aby 
to wszystko posunęło się tak daleko. Owszem, 
Hollywood będzie zapewne dostarczać co ja-

kiś czas produkcje pokroju Avatara, a wraz 
z nimi rozwijać się będą narzędzia cyfrowe 
dla kina. Dla gros produkcji filmowej i seria-
lowej będą one jednak wsparciem oraz po-
mocą w rozbudowywaniu i ulepszaniu scen 
i ujęć – stąd nie bez powodu w Katowicach 
i Łodzi studenci sztuki operatorskiej uczą się 
pracy z zielonymi i niebieskimi ekranami – 
ale nie będą ich podstawą. Oczywiście, wi-
dzimy wyraźnie wzrastające zapotrzebowanie 
na nasze usługi – poszerzają przedstawiony 
świat. Nadal jednak wychodzimy od człowieka 
i tego, co wydarzy się na planie” – dodaje.

POSTPRODUKCJA, CZYLI 
WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI 
I LEPSZA JAKOŚĆ?
„Poziom realizacji i treści na naszym rynku 
rośnie systematycznie od 4-5 lat. Międzyna-
rodowi producenci, tacy jak HBO, Canal+ 
czy Netflix, zwiększyli pulę podejmowanych 
przez polskich twórców tematów, gatunków 
i form. Zmienili też oczekiwania polskiego 
widza wobec rodzimej produkcji – nie może 
ona odstawać od tego, co dzieje się na świe-
cie” – Rafał Golis opisuje zmiany na naszym 
rynku. „Weszli z większymi pieniędzmi i dali 
szersze możliwości kształtowania wizji arty-
stycznej, co wpływa na całość naszej kinema-
tografii. Kto by jeszcze kilka lat temu pomy-
ślał, że do kin trafi thriller o zombie – taki 

jak Apokawixa, komediowy slasher Wszyscy 
moi przyjaciele nie żyją, że w Sexify ożyje jako 
recepcjonistka Maria Skłodowska-Curie? Na 
pewno wejście Netflixa, z ich podejściem 
do całego procesu produkcji, zmieniło dia-
metralnie świadomość filmowców na te-
mat postprodukcji. Cały rynek się profesjo-
nalizuje – od pomysłu, przez development, 
przygotowanie do zdjęć, okres zdjęciowy, aż 
po postprodukcję. Ta ostatnia stała się obo-
wiązkową pozycją w budżecie” – wymienia. 

„Dziś nikogo już nie dziwi, że dołącza-
my do ekipy najpóźniej w czasie pierwsze-
go planowania zdjęć i rozmawiamy – przy 
każdym typie produkcji – na temat tego, 
co zrobić w scenografii, charakteryzacji, co 
zostawić do pracy w postprodukcji” – kon-
tynuuje Rafał Golis. „Nie ma dziś projektu 
audiowizualnego, filmu, serialu, nie mówiąc 
o grach, gdzie nie wchodziłby komputer. 
Jest obecny, nawet jeżeli w scenariuszu nie 
ma ujęć z efektami specjalnymi. Normą jest 
konieczność pracy nad – sam nazywam to 
efektami technicznymi – różnego rodzaju 
wymazywaniami, np. w scenografii, ujed-
nolicaniem warstw, tonacją kolorystyczną, 
maskowaniem i rozbudową detali w charak-
teryzacji czy maskowaniem zabezpieczeń 
przy numerach kaskaderskich” – zauważa. 

Podobne spostrzeżenia ma Aneta Brzo-
zowska, wiceprzewodnicząca Koła Charak-

Zoe Saldana i Sigourney 
Weaver podczas realizacji 
zdjęć do filmu Avatar: 
Istota wody w reżyserii 
Jamesa Camerona, 
z wykorzystaniem 
technologii motion capture
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dnia – przyp. D.R.] – wchodził już green 
screen, a finalny wygląd osiągnięty został 
w postprodukcji obrazu”.

Inaczej, zdaniem Koszałki, sprawa wyglą-
da z charakteryzacją. W Białej odwadze od-
powiadał za nią Dariusz Krysiak (Wilkołak, 
Piłsudski, Orzeł. Ostatni patrol, Niebezpieczni 
dżentelmeni). „W jednej ze scen ojciec mocno 
uderza dziewczynę graną przez Sandrę Drzy-
malską” – opowiada Koszałka. – „W wyniku 
ciosu, bohaterka obraca się i zderza z szafką, 
następnie odzyskuje równowagę i zwraca 
się do napastnika. Leci krew. Nie ma cięcia 
montażowego. Efekt można byłoby pewnie 
osiągnąć, przymocowując do aktorki różne 
rurki, ją samą zabezpieczyć, oklejając głowę, 
ale dla kamery byłoby to skrajnie niewia-
rygodne, a Sandrze utrudniałoby grę. Pod 
nadzorem naszego zespołu postproduk-
cyjnego i charakteryzatorskiego mogliśmy 
tego uniknąć. W dodatku ujęcie udało się 
tak zaplanować, żeby aktorka nie musiała 
mieć nakładanej żadnej siatki trackerów”. 

„To jednak wyjątkowa sytuacja” – kon-
tynuuje swoją opowieść Koszałka. „Dla 
kamery fizyczność jest najważniejsza. Po-

za tym trudno robić efekty cyfrowe na po-
ruszającej się postaci. 80-90 proc. efektów 
musi powstać w czasie zdjęć. Namacalny 
musi być pierwszy plan, aktorzy i statyści 
ucharakteryzowani. Żadnych multiplika-
cji, pozorowania. Potem dopiero cyfrowe 
ulepszenia, kolor korekcja” – przekonuje. 

Na to samo zwraca uwagę Pola Guźlińska, 
przewodnicząca zarządu Gildii Polskich Cha-
rakteryzatorów, która pracowała m.in. przy 
Ciemno, prawie noc, Królu czy Żeby nie było 
śladów. Komentuje: „Zawsze bardzo blisko 
współpracujemy z reżyserem, kostiumogra-
fami i scenografami, ale głównie z operatora-
mi – jednym z moich najlepszych nauczycieli 
był Paweł Edelman… Światło i cień, kolor 
i faktura mają w naszej profesji znaczenie 
kluczowe. Wielu autorów zdjęć podkreśla, 
że dzięki naszej pracy mogą z kamerą po-
dejść bardzo blisko aktora. Charakteryzacja 
specjalna – peruki, malowanie i rzeźbienie 
ran, blizn, znamion – wszystko wymagają-
ce od nas wielkiej dbałości o detale – daje 
zdjęciom autentyczność, a następnie po-
maga w dalszej pracy nad postprodukcją”.

„Posiadamy szeroką wiedzę i wachlarz 

kompetencji, umożliwiające kreowanie 
osobowości bohaterów przez ich wizeru-
nek. Pytanie, ile mamy czasu i jaki budżet 
do dyspozycji” – kontynuuje Guźlińska. – 
„Charakteryzatorzy z całego świata powta-
rzają ten sam żart: »Jestem charakteryza-
torem, nie mam czarodziejskiej różdżki«. 
Ma ją – można powiedzieć – ekipa post-
produkcyjna. Bardzo cenię współpracę 
z nią i zależy mi na jej wzmacnianiu. Kom-
puter wiele rzeczy może przyspieszyć. Dla 
przykładu: w naszych realiach zakrywanie 
prywatnych tatuaży u aktorów, praca przy 
nakładaniu elementów perukarskich nadal 
spoczywa na naszych barkach, podczas gdy 
na Zachodzie coraz częściej wchodzi tu 
z powodzeniem grafika komputerowa, co 
daje w czasie zdjęć czas aktorom i charakte-
ryzatorom na inne zadania. Myślę, że mo-
żemy tu jeszcze wiele ścieżek wypracować”.

POSTAĆ WYDOBYTA 
DOTKNIĘCIEM 
CHARAKTERYZATORA
Marcin Koszałka nie zapomina też o znacze-
niu charakteryzacji dla aktorów. „W Białej 

odwadze największą metamorfozę przeszedł 
Andrzej Pieczyński. Aktor 60-letni, dzięki 
magii Dariusza Krysiaka, stał się 80-latkiem, 
zupełnie innym człowiekiem” – opowia-
da filmowiec. – „Sprowadziliśmy nawet 
z Londynu – ze specjalizującej się w tym 
firmy – soczewki, które miały pozorować 
zaćmę. Zmiany w wyglądzie, charaktery-
zacja i kostium inicjują na planie przemia-
nę aktora w postać. Tak buduje się realizm, 
a na niego postawiłem w Białej odwadze”. 

„Charakteryzacja – razem z kostiumem 
i scenografią – pomaga aktorom wejść w bo-
hatera, przekłada się na cały proces twórczy, 
jego chemię i energię” – przytakuje Paweł 
Maślona, który latem skończył zdjęcia do 
rozgrywającego się w 1794 roku Kosa. – 
„Kiedy ucharakteryzowaliśmy i przebrali-
śmy do jednej z ról Łukasza Simlata – miał 
zrobione nos, zęby – stał się innym czło-
wiekiem, także dla partnerów i dla mnie 
jako reżysera. Zresztą przy Kosie mieliśmy 
dorabianych wiele wąsów i… psuliśmy zę-
by. Gabinetów dentystycznych wtedy nie 
było – razem z Anetą Brzozowską spraw-
dzaliśmy wspólnie, jak daleko możemy się 

posunąć w psuciu uzębienia, żeby efekt był 
wiarygodny, a nie groteskowy”. 

„Już w polską nazwę naszego zawodu 
wpisane jest to, czym się zajmujemy: cha-
rakteryzator, czyli osoba od nadawania 
charakteru postaci” – mówi Waldemar Po-
kromski, przewodniczący Koła Charakte-
ryzatorów SFP. Pracował z największymi 
polskimi i zagranicznymi reżyserami, cza-
sami nad absolutnie nowatorskimi projek-
tami – niedawno nad drugą Różyczką Jana 
Kidawy-Błońskiego (Magdalena Boczarska 
ma tutaj trzy wcielenia) oraz filmem Chłopi, 
w którym Dorota Kobiela – podobnie jak 
w Twoim Vincencie – łączy kino aktorskie 
z animacją malarską. – „Przygotowywałem 
tu aktorów do rejestrowanych na kamerze 
scen, które dopiero potem podlegały dal-
szemu malowaniu wedle wizji reżyserki. 
Tak pracujemy – razem z całym zespołem 
kreujemy bohatera ze scenariusza, bazując 
na naszej wiedzy na temat epoki, ale i ciała, 
biologii, psychologii, malarstwa, rzeźbiar-
stwa, różnych technik i materiałów, a także 
fryzjerstwa. Od lat powtarzam, że to pod-
stawa tego zawodu, od tego charakteryzacja 

się zaczęła” – kontynuuje. – „Po wstaniu 
z naszego fotela aktor musi czuć, że jest 
w roli. Nasze zmarszczki naprawdę go po-
starzają. Rany – osłabiają. To nasza misja”.

„Przyglądamy się bohaterowi pod bar-
dzo różnym kątem. Inaczej postać wyglą-
da w chorobie, inaczej gdy jest szczęśli-
wa” – kontynuuje myśl Waldemara Po-
kromskiego Pola Guźlińska. – „Aktorzy 
wchodzą do charakteryzatorni z własnym 
bagażem emocji i swoim życiem. My ma-
my im pomóc przeistoczyć się w bohate-
rów, tak aby ich w sobie poczuli. Każdy 
efekt, który nakładamy, ma swój cel i za-
danie w opowieści. Praca z tą samą osobą 
przy kolejnych filmach nigdy nie jest taka 
sama – bo kreujemy różnych bohaterów, 
z innymi życiorysami, uczuciami, osobo-
wościami, w innych sytuacjach. Moment, 
gdy po skończonej charakteryzacji aktor 
mówi nam, że dziękuje za postać, jest dla 
nas wręcz magiczny”. I jak komputer może 
z czymś takim konkurować?

ENERGIA
„O tym, że komputery nadal pełnią funkcję 
bardziej wspierającą, niż zastępują efekty 
charakteryzatorskie przekonuję się niemal 
na każdym kroku” – komentuje w dalszej 
części rozmowy Paweł Maślona. – „Często 
mówi się, że »zrobimy coś w poście«… Bo 
brakuje czasu, trzeba gonić z ujęciami... 
Tylko że nie wszystko jednak w tej post-
produkcji da się zrobić, zwłaszcza jeżeli nie 
zostało zaplanowane i odpowiednio przy-
gotowane. Podstawą są efekty z planu, bo 
ważne jest, jak pada światło, czy w danym 
momencie aktor się porusza. To też kwe-
stia tego, ile potem klatek będzie do ren-
derowania – koszt i komplikacje rosną”. 

„Są sytuacje, gdy komputera nie da się 
uniknąć, owszem” – przyznaje, od razu sta-
wiając „ale”. – „Pracowałem nad trailerem 
gry komputerowej dla Platige  Image – Me-
dium. Przygotowywaliśmy ujęcia z posta-
ciami bez kończyn. Aktorzy zostali ubrani 
w specjalne kombinezony, których zieleń 
potem wykorzystano do wymazania zbęd-
nych elementów. To praktyczne. Niemniej, 
czego by się nie robiło, jak bardzo »kom-
puterowy« dany projekt by nie był, zawsze 
rozmowa koncentruje się wokół tego, co 
można połączyć i zrobić analogowo. Każ-
dy specjalista od postprodukcji zwraca na 
to uwagę”.

„W filmach, przy których pracowałem 
nie były mi potrzebne technologie postpro-
dukcyjne typu motion capture, choć wiem, 
że są w Polsce eksperci w tej dziedzinie. Ja 

Programy graficzne są bardzo 
zaawansowane, ale nic nie zastąpi 
kreatywności ludzi oraz pomysłów, 
które rodzą się na planie

Paweł Maślona na planie trailera 
gry komputerowej Medium, 
realizowanej dla Platige Image
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Andrzej Pieczyński jako 
80-latek na planie filmu Biała 

odwaga, reż. Marcin Koszałka
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CHARAKTERYZACJA – MAGIA ARTYSTY CZY KOMPUTERA?

są dziś standardowo w wielu filmach, bez 
względu na gatunek”.

Wojciech Kuszewski podrzuca też inne 
przykłady: „Wyobraźmy sobie taką sytu-
ację: rana na policzku, w bójce w wodzie. 
Przy każdym kolejnym dublu charakte-
ryzacja coraz bardziej spływa z aktora. 
Do wyboru mamy albo długie godziny 
w charakteryzatorni – wycieńczające dla 
wszystkich. Albo postprodukcję – ale, co 
ważne – na bazie tego, co w charakteryza-
cji zostało zrobione. To kluczowa dla nas 
referencja. Realizm jest na planie, my go 
wspomagamy”.

„Komputer wchodzi, gdy coś wykracza 
poza możliwości charakteryzacji, np. gdy 
rana u bohatera jest tak głęboka, że wi-
dać kości. Zrobimy rozerwany policzek, 
ale nie jego brak – to już sprawa efek-
tu komputerowego” – odpowiada Aneta 
Brzozowska. „Komputer pomaga przy 
transformacjach – pracowałem m.in. nad 
filmem Kangur, w którym aktor zmienia 
się w zwierzę. Moja charakteryzacja mu-
siała uwzględnić przestrzenie zamalowane 
odpowiednim kolorem – zazwyczaj uży-
wa się zieleni lub niebieskiego – a także 
specjalne znaczniki. Znaczenie miał też 
kostium, również został otrackowany – 
a potem animowany za pomocą kompu-
tera. Ostatecznie aktor miał zmienione 
nie tylko rysy, ale i kształty” – przybliża 
pracę charakteryzatora z postprodukcją 
Waldemar Pokromski. „Dużą rolę post- 
produkcja odgrywa przy efektach na pla-
nach ogólnych, przy portrecie podsta-
wą jest praca z człowiekiem” – wraca do 
wspomnianych już kwestii Pola Guźlińska. 

„Weźmy inny przykład: Zimna wojna” – 
opowiada z kolei Rafał Golis. „Prosta, ka-
meralna, czarno-biała opowieść, w której 
nie ma żadnych fajerwerków… A jednak 
w tym filmie jest około 200 ujęć efekto-
wych. Wśród nich słynna scena, w któ-
rej Tomasz Kot gra na fortepianie. Pra-
cowaliśmy nad nią przez dwa tygodnie. 
Miała powstać w jednym ujęciu: kamera 
panoramuje od rąk grających na fortepia-
nie przez sylwetkę do głowy. Na planie 
zarejestrowany został pianista, któremu 
»wymieniliśmy« głowę na Tomasza Kota. 
Wymagało to pracy aktora z muzykiem – 
żeby nauczyć się pewnych gestów, 
postawy, oddychania, naszej współpracy 
z operatorem – wykorzystaliśmy robota do 
idealnego powtórzenia ruchu kamery przy 
dublach. Zaangażowane były kostiumy 
i charakteryzacja. Trzeba było wybrać 
strój, łącznie z jego wzorem, najlepszy 

pod montaż z efektem – aby widz się nie 
zorientował. Również Paryż, który widać 
za oknami w filmie to efekty komputerowe. 
To było tańsze i praktyczniejsze niż wy-
syłanie całej ekipy do Francji” – dodaje. 

TANIEJ? DROŻEJ?
Postprodukcja i charakteryzacja to też kosz-
ty. Wcale nie małe (odłóżmy na bok Came-
rona – jego filmy są drogie nawet na holly-
woodzkie standardy), o średnich w Polsce 
trudno jednak mówić. „Każdy projekt ma 
indywidualną wycenę” – na pytanie odpo-
wiada Rafał Golis. – „Bywa, że na kompu-
terze można zrobić łatwiej, 
taniej, w bardziej rozbu-
dowany sposób. Nie jest 
to jednak zasada”. 

„Nie odstajemy techno-
logicznie i umiejętnościa-
mi od Zachodu” – dodaje 
Radosław Rekita. „Zresztą 
w największych superpro-
dukcjach, wśród ekip od-
powiedzialnych za post- 
produkcję, pojawia się bar-
dzo wielu Polaków, także 
w Hollywood. Dysponu-
jemy tymi samymi narzę-
dziami i kompetencjami. 
Natomiast jest inne zapo-
trzebowanie rynku, inne 
budżety i czasy produk-
cji” – komentuje. 

„Cena? To zależy. Nie-
które efekty komputero-
we są tańsze niż robienie 
skomplikowanych, specja-
listycznych odlewów z uży-
ciem kosztownych siliko-
nów – charakteryzatorskich efektów spe-
cjalnych” – odpowiada Paweł Maślona. – 
„Za każdym razem to jest indywidualna 
kwestia danego projektu, efektu i oczeki-
wań. Są rzeczy, które można zrobić cha-
rakteryzatorsko, ale są za drogie, a czasa-
mi na odwrót”. 

„Nie epoka czy gatunek decydują o wy-
zwaniach i kosztach charakteryzacji, a sce-
nariusz” – mówi Aneta Brzozowska. – 
„Współczesna historia może posiadać du-
żo skomplikowanych efektów – od zmian 
rysów twarzy aktora przez postarzanie 
po efekty specjalne – mamy zresztą na 
rynku grono osób specjalizujących się 
w prostetyce czy różnego rodzaju ranach, 
skomplikowanych efektach specjalnych. 
Ważny jest oczywiście rozmach realiza-
cyjny – czy to mały projekt, czy duża pro-

dukcja ze scenami masowymi, w których 
charakteryzujemy również statystów, nie 
tylko aktorów”.

CZŁOWIEK KONTRA 
MASZYNA
„Programy graficzne są tak daleko posunięte, 
że komputer może wejść naprawdę na wiele 
pól, ale nic nie zastąpi kreatywności ludzi, 
przepływu ich energii na planie, pomysłów, 
które rodzą się, kiedy wspólnie tworzą jakiś 
świat. Jeżeli charakteryzatorzy przestaną być 
potrzebni, najprawdopodobniej potrzebni 
przestaną być też aktorzy – można będzie 

ich raz sfotografować i ożywić algorytmem. 
Operatorów zastąpią graficy komputerowi 
albo algorytmy. Mam nadzieję, że do tego nie 
dojdzie. Charakteryzacja to sztuka – malarz 
maluje na płótnie, my na twarzy, ciele. Na 
koniec dnia zmywamy naszą pracę, ale jej 
efekt zostaje na nakręconych materiałach. 
Są samoobsługowe sklepy, ale w kinie chy-
ba liczy się coś innego?” – dyskusję podsu-
mowuje Aneta Brzozowska. 

„Charakteryzatora nie da się zastąpić 
komputerem – jeszcze nie, choć czynio-
ne są różne próby w tym kierunku” – ko-
mentuje Waldemar Pokromski. – „Sądzę 
jednak, że magia kina zostanie z ludźmi, 
którzy na planie muszą być. Cała prawda 
jest w kadrze, a to, co tam trafi, wypływa 
z energii twórczej ekipy. Nie da się jej za-
mienić algorytmami”.

jednak jestem zwolennikiem szkoły Chri-
stophera Nolana, który robi kino z rozma-
chem, ale i tak bazuje w nim na tym, co 
dzieje się na planie. Komputer nie zastąpi 
artysty” – mówi Marcin Koszałka. 

Radosław Rekita podsumowuje: „Podsta-
wowa zasada na całym świecie – w  Hollywood 
i w Polsce – jest niezmienna: jak najwięcej 
musi zostać zrobione na planie. Komputer 
wchodzi tam, gdzie pomysł jest niemożliwy 
do zrealizowania fizycznie. Ustalane jest to 
przed zdjęciami. A my potem zgłaszamy się 
na plan i koordynujemy, realizując wizję ar-
tystyczną danego projektu”. 

NIEWIDZIALNA 
POSTPRODUKCJA  
– NIE TYLKO GATUNEK
Wielu efektów postprodukcyjnych widz nie 
dostrzega. „W filmach, gdzie teoretycznie nie 
ma efektów, jest zazwyczaj około 100-150 
ujęć efektowych. Liczba ta wzrasta do mniej 
więcej 300 w kinie gatunkowym, a 500-700 
w produkcjach, gdzie odbiorca ma już świa-
domość obecności efektów specjalnych” – 
przybliża dopytywany Wojciech Kuszewski, 
koordynator efektów w Di Factory. Niedawno 
koordynował projekt Apokawixa (reż. Xa-
wery Żuławski), w którego skład wchodziło 
około 400 ujęć efektowych. – „Są w każdej 
scenie, w której pojawiają się zombie. Czasa-
mi to skomplikowane operacje, kiedy indziej 
to praca na maskach, które wspierają pracę 
kolorysty. Efekty tego typu wykorzystywane 

TEMAT NUMERU

Na świecie zaczęto robić tyle 
odważnych i różnorodnych 
projektów, że rynek polski musi 
się zmieniać – także w kontekście 
postprodukcji i charakteryzacji

Magdalena Boczarska 
i Waldemar Pokromski  
na planie filmu Różyczka 2,  
reż. Jan Kidawa-Błoński

Ekran Virtual Magic Studio w Centrum 
Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu

Warsztaty z motion capture w Centrum 
Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu
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FILIP

obserwowałem chociażby w Bodo. Warto 
również dodać, że Eryk długo przygo-
towywał się do tej roli. Musiał przy-
tyć, dużo ćwiczyć fizycznie, nauczyć się 
mówić po niemiecku, tańczyć, stepować 
i boksować. Włożył w tę rolę mnóstwo 
pracy, co widać na ekranie.

Filip jest polskim Żydem, który znaj-
duje się w samym sercu nazistow-

skich Niemiec i podaje do stołu funk-
cjonariuszom zbrodniczej ideologii. 
Jak pracował pan z Erykiem nad 
budową tej złożonej roli? 
Razem z Erykiem spotykaliśmy się 
przez pół roku, dużo rozmawialiśmy 
i analizowaliśmy postać. Wzajemnie 
wymienialiśmy się swoimi odczuciami 
na temat Filipa. Stworzenie tej postaci 
jest w dużej mierze efektem tej współ-
pracy. Co więcej, wiele scen wynikało 
z naszych wspólnych przemyśleń na 
temat współczesności. Przykładowo – 
przy scenach ćwiczeń Filipa na sali 
balowej miałem na myśli dzisiejsze 
treningi na siłowni i w klubie fitness. 
Jeśli chodzi o elegancki sposób bycia 
Filipa – inspirowałem się zachowa-
niem Polek na Pawiaku. Robiąc Miasto 
44 z Jankiem Komasą, miałem wiele 
kontaktów z uczestniczkami powsta-

nia warszawskiego. Okazywało się, że 
będąc w więzieniu, bite i maltretowane 
kobiety najczęściej prosiły w listach 
o puder i szminkę. Chciały zatuszo-
wać oznaki fizycznego maltretowania, 
chciały poczuć się kobieco i dobrze 
wyglądać. Był to rodzaj antyniemiec-
kiego protestu. Bardzo podobnie jest 
z Filipem – on również nie chce być 
i nie chce czuć się jak ofiara systemu. 

Mimo okropnych okoliczności to 
bohater, który dba o siebie tak, jakby 
była to część człowieczeństwa, którą 
chce ponad wszystko w sobie zacho-
wać. Z Erykiem pracowaliśmy też dużo 
nad emocjami. Mówiliśmy tym samym 
językiem. Filip jest człowiekiem, który 
chcąc przetrwać, odcina się od oto-
czenia i nie chce dopuścić nikogo do 
siebie. Przybiera rolę kelnera, Fran-
cuza. Z jednej strony to zamknięcie, 
w którym tkwi go męczy, a z drugiej 
strony chce udawać, że wszystko jest 
w porządku.

Dlaczego postać Filipa jest niejedno-
znaczna?
Filip jest postacią, która zachowuje 
pozory osoby zimnej, niesympatycz-
nej i ponurej. Pod tą maską kryje się 
zaś ktoś bardzo wrażliwy i zraniony, 

kto kiedyś był wesołym i radosnym 
młodym człowiekiem. Tak go sobie 
wyobrażałem. Nie zrobiłem Filipa, aby 
lubić głównego bohatera, ale by starać 
się go zrozumieć. 

Pomaga w tym również zaskakująca 
dynamika filmu i bieg narracji ze sce-
nami pełnymi energii. 
Jestem spragniony energii w kinie. 
Lubię szybki rytm, chcę opisywać żywy 
strumień życia. Wiele scen robiliśmy 
w jednym ujęciu, co nadawało auten-
tyczności i pędu całemu filmowi. 

Nasuwają się skojarzenia z Zaklę-
tymi rewirami Janusza Majewskiego. 
Inspirował się pan tym filmem?
Widziałem kilka razy Zaklęte rewiry. 
Nie czerpałem z tego filmu, ale z dru-
giej strony jakoś świat umundurowa-
nych kelnerów mnie pociągał. Chodzi 
o moment, gdy zdejmujesz służbowe 
ubranie i wychodzisz z roli służącego. 
Te dwa światy – służbowy i prywatny – 
idealnie ukazują różne twarze boha-
tera. 

Gdzie kręciliście film?
Wszystko powstało w Polsce. Przykła-
dowo – pokój Filipa był w budynku 
przy Alejach Ujazdowskich w Warsza-
wie, klatka schodowa hotelu w pałacu 
w Bożkowie, kuchnia i restauracja 
zostały zbudowane na hali zdjęciowej 
w stolicy, a sala balowa znajdowała się 
w Toruniu. Sam budynek hotelu grali-
śmy we Wrocławiu.

A jak wyglądała współpraca z auto-
rem zdjęć Michałem Sobocińskim?
Michał jest moim przyjacielem, to 
mówi wszystko. Od początku ustali-
liśmy, że kamera będzie cały czas bli-
sko Filipa, dzięki czemu czujemy, jak 
byśmy przeżywali razem z nim każdy 
moment historii. Chcieliśmy też w zdję-
ciach pokazać świat luksusowy i upo-
korzony – dualizm ówczesnej skompli-
kowanej rzeczywistości. Czerpaliśmy 
inspiracje z naszych prywatnych 
wyjazdów i współczesnych obserwacji. 
W film zaangażowanych było wiele uta-
lentowanych twórców w różnym wieku 
i przez parę miesięcy staliśmy się wspa-
niałą rodziną.

Rozmawiał  
Marcin Radomski

Dlaczego zdecydował się 
pan na ekranizację powie-
ści „Filip” Leopolda Tyr-
manda?

Zawsze sprawdzają się rzeczy, które są 
oparte na faktach. W tej książce odkry-
łem sferę doznań prawdziwych, które 
można było przełożyć na filmową fik-
cję. „Filip” opisuje przecież prawdziwe 
przeżycia Tyrmanda we Frankfurcie. 
Książka bardzo mnie zaintrygowała, ale 
ten temat także wpisał się w moją wrażli-
wość. Miałem poczucie, że jest mi bliski, 
a moje przemyślenia wokół „Filipa” są na 
tyle indywidualne, że nikt inny nie może 
napisać tego scenariusza i zrobić filmu.

Książka opowiada losy młodego 
Polaka, którego wojenne drogi wiodą 
do Frankfurtu nad Menem, gdzie 
pracuje w jednym z hoteli jako kel-
ner, w grupie młodzieży pochodzą-
cej z krajów okupowanych przez 
Niemcy. Pan jest specjalistą od kina 
wojennego. 
Rzeczywiście, mam na swoim kon-
cie wiele produkcji wojennych. Najbar-
dziej mi bliska to Jutro idziemy do kina. 
Historia ta jest oparta na przeżyciach 
Jerzego Stefana Stawińskiego, a film jest 
moją prywatną wypowiedzią o młodych 
ludziach należących do przedwojennej 
inteligencji.

W Filipie wojna jest tylko pretek-
stem, tłem. Należałoby film określić 
jako dramat psychologiczny. 
Od początku nie chodziło mi o stwo-
rzenie filmu wojennego, ale o opowie-
dzenie historii o mężczyźnie zmagają-
cym się z traumą po stracie najbliższych, 
w rzeczywistości, która nie pozwala 
powiedzieć mu prawdy. To nie jest film 

o patriotyzmie. Nie jest to też chęć poka-
zania antybohatera. Wybrałem opowieść 
o zwykłym człowieku znajdującym się 
w ekstremalnej sytuacji wojny. Dlatego 
tak mi zależy na tym, by mówić o nim 
dramat psychologiczny, a nie dramat 
historyczny.

Bardzo współczesny temat. 
Kiedy realizowaliśmy zdjęcia w 2021 
roku, absolutnie nie miałem w głowie 
dzisiejszego kontekstu wojennego. Teraź-
niejszość jednak sprawiła, że film stał się 
jeszcze bardziej uniwersalną opowieścią. 
Sytuacja w Ukrainie, gdzie tysiące ludzi 
tracą na wojnie bliskich i muszą uciekać 
z własnego kraju, okrutnie zbiegła się 
z tematem Filipa. Istotą filmu jest pewne 
rozliczenie się z bezradnością wobec 
historii. Mimo dziejącego się konfliktu 
wojennego bohaterowie za wszelką cenę 

próbują zachować godność. Od początku 
w tej historii interesowała mnie jed-
nostka. W sumie mam poczucie, że zro-
biłem film pacyfistyczny.

Dlaczego w roli głównej obsadził pan 
Eryka Kulma Jr.? I dlaczego zrezy-
gnował pan z castingu?
Obserwuję aktorów, wiem, jak grają 
i często nie muszę robić zdjęć prób-
nych. Zdradzę gorzką prawdę, że gene-
ralnie impuls do zatrudnienia aktora 
trwa 20 sekund. W tym czasie wyobra-
żam sobie, czy to jest „moja” postać, czy 
ma taki charakter, wygląd i wdzięk jak 
bohater, o którym historię opowiadam. 
W przypadku Filipa nie miałem wątpli-
wości, że to idealna rola dla Eryka. Może 
on zagrać jednocześnie Żyda, Fran-
cuza, Polaka. Ponadto jest przystojny 
i ma ogromny talent, który już wcześniej 
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Eryk Kulm Jr w filmie Filip,  
reż. Michał Kwieciński

Rozmowa z Michałem 
Kwiecińskim, reżyserem filmu Filip
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 POKOLENIE IKEA

Zawsze staram się podchodzić do tego 
podziału zdroworozsądkowo. Najpierw 
piszę scenariusz i pozwalam tekstowi 
poleżeć, odetchnąć. Potem do niego wra-
cam, przerabiam, a gdy odsuwam się od 
niego emocjonalnie, wpuszczam reżysera, 
który podchodzi do tekstu bardziej kry-
tycznie. Gdy mam wyklarowany zamysł 
reżyserski na film i wiem, jak chcę go 
opowiedzieć, zaczynam myśleć produk-
cyjnie, na co będzie mnie stać, co będzie 
do zrobienia, a z czego należy od razu zre-
zygnować. W przypadku Pokolenia Ikea 
proces był taki sam, ale kluczowe było 
wsparcie Moniki Raj, która spojrzała na 
wszystko świeżym okiem. To jej intuicja 
i odważne decyzje pozwoliły mi na zame-
rykanizowanie struktury scenariusza.

To znaczy?
Trudno to opisać, o wiele łatwiej pokazać 
w filmie, ale chodzi mi o pewien sposób 
przeplatania i ścinania wątków, wpro-
wadzania dialogów i rozwiązań struk-
turalnych, które są oczywiste w kinie 
amerykańskim, lecz rzadko występują 
w produkcjach polskich czy europejskich. 
Z dużym zaskoczeniem odkryłem kiedyś, 
że z najważniejszych amerykańskich biblii 
na temat pisania scenariuszy i budowa-
nia dialogów, na język polski, przeniesiono 
zaledwie jedną czy dwie. To wiedza, która 

była dla mnie na studiach kluczowa, i uwa-
żam, że warto z niej korzystać.

W książce łatwiej pewne koncepty 
przekazać, uwypuklić, jednak obraz 
filmowy rządzi się zupełnie innymi 
prawami. Jak wypełnić treścią wizu-
alną film o emocjonalnej pustce?
Wyszedłem z założenia, że filmowej 
pustce należy nadać pewnej dynamiki 
i rytmu, jak choćby przez powtarza-
jący się motyw bohatera uciekającego – 
i fizycznie, i mentalnie – przed tym, 
czego się boi, czego nie chce wpuszczać 
do swego życia. Jestem twórcą, który ma 
obsesję na punkcie okresu przygotowaw-
czego, na studiach śmiali się ze mnie, że 
poświęcam za dużo czasu na preproduk-
cję, ale ja zawsze muszę dokładnie wie-
dzieć, co, gdzie, jak i po co. Tym bardziej, 
że w tym przypadku mieliśmy tylko 13 
dni zdjęciowych. Na potrzeby Pokolenia 
Ikea stworzyłem nie tylko storyboardy, 
ale też wideobord ukazujący rytm, który 
chciałem stworzyć na ekranie. Film ewo-
luował za każdym razem, gdy dołączała 
do niego jakaś kreatywna osoba, na czele 
z aktorami Bartoszem Gelnerem i Micha-
liną Olszańską, ale ta ewolucja była oparta 
na solidnych fundamentach. Myślę, że 
dzięki temu ekranowa pustka jest wypeł-
niona dobrą treścią.

Innym ważnym aspektem filmowego 
Pokolenia Ikea jest fakt, że choć to film 
o seksie, na ekranie jest mało nagości. 
Takie było od początku pana założenie, 
czy to też część ewolucji projektu?
Myślałem od tym od początku, a życie 
utwierdziło mnie w tym przekonaniu. 
Jestem z natury osobą przekorną, a kiedy 
dostaliśmy dotację z PISF-u i wyczyta-
łem w umowie, że nie wolno mi użyć 
pornografii jako środka wyrazu, zaczą-
łem zastanawiać się, jak przemycić ją 
do filmu. (śmiech) Nie dosłownie, bo 
współczesne kino niepotrzebnie epatuje 
nagością, która często nie ma żadnego 
poparcia w fabule, ale przecież twarz 
jest często elementem pornografii, bo 
wyraża emocje, których nie wyraża ciało. 
Postanowiłem skupić uwagę kamery 
właśnie na twarzach aktorek odgrywa-
jących orgazmy i uważam, że efekt jest 
bardzo wymowny. Zrobiliśmy ten film 
tak, że widz ma czuć się podglądaczem, 
który musi sobie część seksu wyobrazić, 
dopowiedzieć. Myślę, że na dłuższą metę 
działa to dużo lepiej niż pokazywanie 
piersi i tyłków. Wolę zaufać widzowi, niż 
go przytłaczać bodźcami wizualnymi, 
które do niczego nie prowadzą.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

Piotr C., autor literackiego 
„Pokolenia Ikea”, wspominał 
w wywiadach, że pisze o tym, 
czego się boi, co go prze-

raża. Podobnie było w pana przy-
padku, gdy wybierał pan ekranizację 
tej książki na swój pełnometrażowy 
debiut fabularny?
Decyzja była podyktowana kwestiami 
praktycznymi. Ukończyłem studia w Wiel-
kiej Brytanii i wróciłem do domu, wie-
dząc, że chcę rozpocząć przygodę z polską 
branżą filmową właśnie od ekraniza-
cji jakiejś książki. Skontaktowałem się 
z wydawnictwem Novae Res, wziąłem 10 
ich najpopularniejszych powieści i zaczą-
łem czytać. „Pokolenie Ikea” faktycznie 
mnie przeraziło, ale nie tym, o czym opo-
wiada, lecz strukturą, językiem. Gdy byłem 
młodszy, zaczytywałem się w prozie Char-
lesa Bukowskiego i potrafiłem odnaleźć się 
w napisanej specyficznie historii samot-
ności, jednak w „Pokoleniu Ikea” nie było 
żadnych elementów filmowych, wyraźnej 
przemiany postaci, czegoś, z czego można 
zbudować kręgosłup ekranizacji. Między 
innymi dlatego zdecydowałem się pod-
jąć to wyzwanie – nie chciałem pchać się 
w coś bezpiecznego, oczywistego, lecz zro-
bić film, który dawałby widzom trochę do 
myślenia. A choć sporo zmieniło się od 
czasu, gdy Piotr C. wydał swoją książkę, 
wiele aspektów „Pokolenia Ikea” nadal jest 
bardzo aktualnych.

W jaki sposób ekranizacja uwspół-
cześnia wydaną w 2012 roku książkę?
W czasach, które Piotr C. opisywał i dia-
gnozował, kobiety i mężczyźni szukali 
romansów na forach i czatach, które dziś 
praktycznie zniknęły i ustąpiły miejsca 
aplikacjom. Jeśli ktoś prowadził 10 lat temu 
tryb życia oparty na poszukiwaniu coraz 
to nowych wyzwań seksualnych, musiał się 

naprawdę mocno nagłówkować, jak skon-
taktować się z potencjalnymi kandydatami 
czy kandydatkami. Dziś, zwłaszcza w więk-
szych miastach, są tysiące sposobów, by się 
z kimś umówić. Każdemu jego porno, że 
się tak wyrażę. Rzeczywistość ewoluowała 
tak, że dostęp do partnerów seksualnych 
stał się łatwiejszy, szybszy i być może jesz-
cze bardziej anonimowy. 

Piotr C. jest znany nie tylko z obsesyj-
nego zachowywania anonimowości, ale 
także z bycia anty wobec różnych prze-
jawów komercjalizacji. Trudno było 
zdobyć prawa do książki?
Do dziś nie wiem, kim ten człowiek jest. 
Mam także zapisane w umowie, że jeśli 
bym się kiedyś przypadkiem dowiedział, 
nie mogę publicznie ujawnić tej informacji. 
Ustalenia dotyczące ekranizacji powstały 
na drodze korespondencji mailowej – 
zarówno między nim a mną, jak i między 
nim a wydawnictwem, które bardzo mi 
pomogło. Właściciel Novae Res powie-
dział, że wstawił się za mną, bo wyczuł we 
mnie dobrą energię. Jego zaufanie i solidne 
wynagrodzenie pomogły przekonać Pio-
tra C., natomiast był to faktycznie żmudny 
proces. Również w wypadku samych kwe-
stii prawnych. Rzeczy, których uczyłem się 
w Wielkiej Brytanii, nie zawsze miały prze-
łożenie na polską rzeczywistość, i czasem 
czułem się jak żółtodziób.

Jest pan producentem swego pełno-
metrażowego debiutu reżysersko-sce-
nariopisarskiego. Nie za dużo obo-
wiązków jak na pierwszy raz?
Mam nadzieję, że nie. (śmiech) Fakt, 
że wziąłem na siebie tyle obowiąz-
ków, wynika ze ścieżki mojej edukacji. 
W Irlandii szkoliłem się na producenta 
treści audiowizualnych – i wszystko, co 
produkowałem, równocześnie pisałem 

i reżyserowałem. Przygodę z filmem 
zacząłem zresztą od kursu scenario-
pisarstwa, dopiero potem skończyłem 
produkcję i wylądowałem na reżyse-
rii. Dziś uważam się najpierw za pro-
ducenta, potem reżysera, a na końcu 
scenarzystę. Zdawałem sobie sprawę, 
że trudno będzie udźwignąć Pokolenie 
Ikea w ten sposób, ale miałem ogromną 
pomoc ze strony Moniki Raj, która jest 
producentką tego projektu. Konsulto-
waliśmy ze sobą wszystko, a w pewnym 
momencie przekazałem jej pałeczkę 
i skupiłem się na reżyserii.

Producent Dawid Gral nie ograniczał 
Dawida Grala reżysera i scenarzysty?
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JEGO PORNO
Rozmowa z Dawidem Gralem, 
reżyserem filmu Pokolenie Ikea

Michalina Olszańska  
i Bartosz Gelner  

w filmie Pokolenie Ikea,  
reż. Dawid Gral 
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WYRWA

Boga (2018). Tutaj idziemy o krok dalej, 
bo pomimo wstydu, lęku, niechęci, 
zazdrości bohaterowie muszą się spo-
tkać i ze sobą dogadać. Wciąż zresztą 
dokumentuję ten temat, m.in. bywałem 
na różnych męskich grupach wsparcia. 
To niesamowite, że faceci potrafią się 
ze sobą bardzo szybko dogadać, mogą 
przed sobą płakać, otworzyć się, być 
szczerzy. Wchodzimy na zupełnie inny 
poziom dojrzałości, wyjścia ze stereoty-
pów, narzuconych mężczyznom norm. 
Pomyślałem, że to nie będzie łatwa ada-
ptacja, ale jest w tej historii coś, co dla 
mnie jest ważne i chętnie bym się w to 
zanurzył. Pociągają mnie rzeczy, które 
są przekroczeniem. Także w kontekście 
formalnych poszukiwań. Na dość wcze-
snym etapie znaleźliśmy w tym odwo-
łanie do braci Coen i pomyśleliśmy, że 
można się tym trochę pobawić. 

Oglądając film, pomyślałem właśnie 
o Coenach, bo oni też lubią mieszać 
gatunki i podchodzić do nich w spo-
sób wyjątkowo autorski. To było dla 
ciebie jako reżysera odświeżające 
doświadczenie?
Było to odświeżające, ale jednocze-
śnie stanowiło wyzwanie. W Krwi Boga 
popełniliśmy ten błąd, że za bardzo 
uwierzyliśmy w jednorodność historii. 
Jeśli myślisz o kinie arthousowym tak 
jak kilka lat temu, dochodzi do bole-
snego rozdźwięku, bo nagle okazuje się, 
że świat jest już o wiele dalej. Co jest 
trudne, zwłaszcza w kontekście swoich, 
noszonych od dawna, projektów. Pomy-
ślałem, że może warto się zmierzyć 
z takim doświadczeniem jak Wyrwa. 
Zmieniłem trochę myślenie. Nie zasa-
dzam się już tak bardzo na swoje, 
duszone przez lata projekty. Potrzebo-
wałem powietrza. Wejścia w coś, bez 
nakładania na siebie zbędnego ciężaru. 
Tego nauczyły mnie seriale. Robienia 
na luzie, odejścia od emocji, które mnie 
spalają, na rzecz większego freestyle’u.

Wyrwa to film zrobiony na luzie?
Tak, choć sama sytuacja mogła wydać 
się dość stresująca. Zastanawialiśmy się 
początkowo, jak koncepcyjnie podejść 
do tej książki. W międzyczasie zmie-
nił się scenarzysta, na zaproponowa-
nego przeze mnie Marcina Ciastonia. 
Wydawało mi się, że on dobrze odnaj-
dzie się w temacie męskiego kryzysu 
i konwencji buddy movie. Mieliśmy 

także podobne intuicje, w efekcie czego 
napisał scenariusz w kilka miesięcy. 
Wysłaliśmy go do Canal+, gdzie w ciągu 
tygodnia podjęto decyzję o produk-
cji. To był grudzień 2021 roku. Pra-
cowałem wtedy nad drugim sezonem 
Skazanej, a z uwagi na zobowiązania 
aktorów, z którymi chcieliśmy zrobić 
Wyrwę, czyli Tomasza Kota i Grzego-
rza Damięckiego, jedyną opcją było 
rozpoczęcie zdjęć już w marcu. Po raz 
pierwszy doświadczyłem sytuacji, gdy 
w trakcie zdjęć do serialu miałem jeden 
albo dwa dni wolne w tygodniu, które 
poświęcałem na przygotowania i próby 
z aktorami do filmu. Później, w zasadzie 
w ciągu miesiąca, ruszyliśmy ze zdję-
ciami. Aktorzy też początkowo byli tro-
chę niepewni, bo to działo się naprawdę 

bardzo szybko, ale wszystko poszło 
zgodnie z planem.

Wyrwa to film oparty na kontraście, 
który uosabiają dwaj główni bohate-
rowie.
To szczególnie mocno wpisane jest 
w książkę. Grany przez Tomasza Kota 
Maciek jest pracującym w banku nie-
udacznikiem, który zaczyna być mocno 
nieobecny w swoim życiu. Czytając 
różne raporty czy artykuły na temat 
naszej kondycji psychicznej, widzę, że 
obecnie to niezwykle powszechne zja-
wisko. Za sprawą przebodźcowania, 
zwłaszcza mężczyźni, którzy nie potra-
fią mówić o emocjach, niepostrzeżenie 
zaczynają wycofywać się z relacji z naj-
bliższymi i ze swojego życia. Maciek, 
który jest po czterdziestce, znajduje się 

w zawieszeniu. Trafia na faceta (w tej 
roli Grzegorz Damięcki – przy. K.A.) 
nieco starszego, ale bardziej życiowo 
dojrzałego. Również on jest pogubiony, 
ale przy tym otwarty na miłość. Docho-
dzi do spotkania dwóch mężczyzn, któ-
rzy żywią uczucia do tej samej kobiety. 

Mówienie o emocjach to duży pro-
blem dzisiejszych mężczyzn?
Myślę, że bardzo ważne jest, by męż-
czyźni dali sobie szansę za sprawą 
jakiejś formy terapeutycznej. Doku-
mentując różne tematy, widzę, jak nie-
samowicie zmieniają się pod wpływem 
takich doświadczeń. Nagle faceci, któ-
rzy byli w kompletnej rozsypce – czy 
to emocjonalnej, czy pod wpływem 
nałogu – zaczynają się podnosić. To jest 

piękne. Kluczem staje się przyznanie się 
do swoich słabości, lęków, odpuszczenie 
męskich ról i patrzenie na siebie jak na 
człowieka. Stanięcie w prawdzie, przy-
znanie się do porażek, których z wie-
kiem jest niestety coraz więcej. Kiedy 
odnajdujemy się w lustrze nawet dru-
giego mężczyzny, tak jak w filmie, nagle 
okazuje się, że nie jesteśmy sami. Inni 
też tak mają. To wszystko jest na wycią-
gnięcie ręki. W tej opowieści zacieka-
wiło mnie również to, że Maćkowi przez 
tyle lat nie udało się przerobić tego 
z żoną, a nagle w ciągu tygodnia znaj-
duje przyjaciela i powiernika w obcej 
osobie, w kimś, kto początkowo wyda-
wał się jego największym wrogiem.

Rozmawiał  
Kuba Armata

W yrwa to adaptacja 
bestsellerowej powie-
ści Wojciecha Chmie-
larza. Ty trafiłeś na tę 

książkę, czy ona na ciebie?
Książka trafiła na mnie za sprawą pro-
ducentów Joanny i Pawła Wierni-
ków. Znamy się od lat i planowaliśmy 
znów coś wspólnie zrobić. W rodzimej 
branży filmowej zwykle działa to tak, że 
ludzie pracują ze sobą przez lata albo są 
wąskie specjalizacje. Przed dwoma laty 
wraz z Joanną i Pawłem zrealizowali-
śmy spektakl Teatru Telewizji Lewia-
tan na podstawie powieści Borisa Aku-
nina. To było dobre przetarcie, bo są 
tam zarówno elementy kryminalne, jak 
też sporo rzeczy komediowych. Tak się 

złożyło, że pewnego dnia Asia zadzwo-
niła, żebym przeczytał książkę Chmiela-
rza i zobaczył, czy jest to coś, co w ogóle 
mnie zaciekawi.

I zaciekawiło.
Nie znałem wcześniej książek Chmie-
larza. Kojarzyłem „Żmijowisko”, ale 
jako serial Canal+ (pod tym samym 
tytułem), czyli do pewnego stopnia 
już wersję przetworzoną. Przeczyta-
łem „Wyrwę” jako pierwszą z jego ksią-
żek, później sięgałem także do innych, 
żeby poznać lepiej jego styl. Zaskoczyło 
mnie, że to dość swobodna powieść. 
Sporym wyzwaniem było na pewno 
skondensowanie jej do stu stron sce-
nariusza. Bo szybko zorientowaliśmy 

się, że nie zrobimy z tego serialu, gdyż 
materiał jest niewystarczający. Książka 
jest międzygatunkowa. Zaczyna się 
jako dramat psychologiczny, obrazując 
tragedię bohatera, który nagle zostaje 
sam. Pierwsza warstwa jest męskocen-
tryczna, czuć, że autor chciał się zanu-
rzyć w takim świecie. Stąd narracja 
w pierwszej osobie, dużo przeżyć, emo-
cji. W pewnym momencie dochodzi 
intryga kryminalna, później zamienia 
się z kolei w buddy movie i zaczynamy 
rozumieć, że to prawdziwe serce opo-
wieści. Chmielarz się tym bawi, podej-
mując jednocześnie szereg poważnych 
zagadnień, jak to, czym jest strata, jak 
to jest, kiedy dwóch mężczyzn kocha 
tę samą kobietę. To taka tragikomiczna 
opowieść o przyspieszonym dojrzewa-
niu. To też chyba nie przypadek, że ta 
książka trafiła do mnie akurat w tym 
momencie.

Co masz na myśli?
Skończyłem 50 lat i to czas rozliczania 
się z przeszłością. Podobnie jak boha-
ter Wyrwy również jestem w długim 
związku, w którym różnie bywało, mam 
dwie córki. I jednocześnie niezmiernie 
tęsknię za poetyką buddy movie. Kry-
zys męskości, o którym się wiele mówi, 
to temat, który powraca w moich fil-
mach – Lęku wysokości (2011) czy Krwi 
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Rozmowa z Bartoszem Konopką, 
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Karolina Gruszka  
i Tomasz Kot  
w filmie Wyrwa,  
reż. Bartosz Konopka 

Tomasz Kot,  
Klementyna Karnkowska, 

Barbara Tkaczow  
i Bartosz Konopka  

na planie filmu Wyrwa
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ŚWIĘTY

się znajdujemy. Od początku chodziło 
nam o pewną „malarskość”, a chociaż 
nie znaliśmy się dobrze wcześniej przed 
tym projektem, podeszliśmy do niego 
z podobnymi pomysłami. Dzielimy 
też tożsamy sposób myślenia o obrazie 
i kompozycji, który Łukasz z wielką pre-
cyzją potrafi zmaterializować za pomocą 
kamery i światła. Czułem, że mam do 
czynienia z kimś wyjątkowo bliskim. 
Wiedzieliśmy, ilu ujęć wymaga od nas 
dana scena, czy opowiemy ją skromnie: 
jednym, dwoma ujęciami, czy będzie to 
wymagać solidnej roboty montażowej. 
Nie ma w tym żadnej magii, po prostu 
doskonale się dobraliśmy.

Filmy opowiadające o przeszłości 
wymagają dodania konkretnych ele-
mentów konstruujących świat przed-
stawiony, takich jak kostiumy czy 
scenografia. Z kim miał pan okazję 
nad nimi pracować przy Świętym?
Od samego początku zdecydowaliśmy, 
że nie rozmawiamy na temat tego, co 
jest faktograficznym elementem tamtej 
rzeczywistości. Oczywiście każde tego 
typu zadanie niesie ze sobą koniecz-
ność przeprowadzenia odpowiedniego 
researchu, dzięki któremu udało się 
realia świata przedstawionego zacho-

wać. Konkretne czasy potraktowaliśmy 
jednak jako rodzaj okoliczności, w któ-
rych funkcjonujemy, natomiast nie było 
naszym celem jak najdokładniej oddać 
peerelowski świat. Odtwarzanie rzeczy-
wistości lat 80. byłoby dla mnie repliko-
waniem obrazów z innych filmów, czy 
reprodukowaniem przedmiotów kultury. 
Nas tymczasem bardziej interesowało 
uwspólnienie pewnego uczucia i podzie-
lenie się nim. Na tej właśnie zasadzie, 
i przypominając sobie francuskie filmy 
z lat 80. – z ich plastyką, kolorem, subtel-
nością, minimalizmem, elegancją i pro-
stotą – działaliśmy ze scenografką Elwirą 
Plutą, kostiumografkami Mają Skrzy-
pek i Agatą Dziurgot, z charakteryza-
torką, moją żoną Anną, oraz Łukaszem 
Guttem. Każde z nas miało poczucie, że 
doskonale się rozumiemy, a dzięki temu 
między wszystkimi elementami pano-
wała piękna harmonia. Pracowaliśmy 
bez obowiązku rozliczania się z faktu, 
że robimy film o latach 80. Ten okres to 
tylko rodzaj wehikułu, który wprowadza 
w konkretną opowieść.

W jaki sposób przebiegał proces 
doboru obsady?
Olbrzymim wsparciem w decyzjach 
obsadowych była dla mnie Małgo-

rzata Adamska. Spędziliśmy mnó-
stwo czasu, rozmawiając o scenariuszu, 
postaciach, ale nie robiliśmy zbyt wielu 
zdjęć próbnych. Świetną intuicję w tej 
materii ma też nasza producentka Iza-
bela Kiszka-Hoflik. To nie były szerokie 
poszukiwania. Już od wstępnych eta-
pów pracy dyskutowaliśmy o konkret-
nych osobach, ze świadomością, jaki 
świat chcemy uruchomić. Dość szybko 
wszystko złożyło się w jedną całość. 
Liczyłem, że każdy wniesie do swo-
jej roli coś nieoczekiwanego i tak było. 
Najważniejsza jednak w tym procesie 
okazała się powszechna zgoda na pro-
wadzenie długich i intensywnych prób, 
co oznaczało, że przez półtora mie-
siąca wypróbowaliśmy wszystkie dłuż-
sze sceny lub takie, w których jest dużo 
dialogów. Kluczowe sceny próbowali-
śmy nawet w obiektach zdjęciowych. 
W Świętym chcieliśmy przede wszyst-
kim opowiedzieć o ludziach, a przyjęta 
forma kryminału stała się tylko silni-
kiem do osiągnięcia celu. Staraliśmy się 
zatem odrzucić wszystkie „samoprzy-
lepne” konwencjonalne schematy gry 
w filmie kryminalnym.

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

Akcja inspirowanego praw-
dziwymi wydarzeniami 
filmu Święty, o zuchwałej 
kradzieży srebrnej rzeźby 

z relikwiarza św. Wojciecha z bazy-
liki prymasowskiej, toczy się w pana 
rodzinnym Gnieźnie. Na ile ta oko-
liczność oraz fakt, że był pan świad-
kiem zdarzeń, o których opowiada, 
okazały się istotne dla realizacji tego 
projektu?
W Świętym właściwie „legendary-
zujemy” tamte wydarzenia. To dość 
uczciwe podejście, bo moim zdaniem 
inaczej nie ma szansy na subiektywne 
odniesienie się do wydarzenia histo-
rycznego. Akurat to zdarzenie zapadło 
we mnie bardzo mocno, a w 1986 roku, 
kiedy miało miejsce, odbiło się też sze-
rokim echem społecznym. Niosło liczne 
znaczenia odwołujące się m.in. do sfery 
symbolicznej, podświadomej. Dla gnieź-
nian, w tym i 10-letniego mnie, wyda-
rzenie to miało niebagatelne znaczenie. 
W tamtych czasach nikt nie mógł zro-
zumieć, że coś tak cennego w wymia-
rze duchowym może zostać po prostu 
zniszczone i zbezczeszczone. Naruszona 
została sfera sacrum, a wszyscy czuli, że 

to było całkowicie pozbawione logiki. 
Przecież wartość nagrody za pomoc 
w ujęciu sprawców była wyższa niż war-
tość skradzionego srebra. Dodatkowo, 
z perspektywy dziecka stamtąd pocho-
dzącego, niebywałe było, że przez ponad 
dwa tygodnie w telewizji mówiło się 
o Gnieźnie tak często jak nigdy wcze-
śniej – przecież zawsze w centrum uwagi 
były inne miasta. Ten intensywny czas 
szczególnie zapadł mi w pamięć, ale ta 
historia ma dodatkowy osobisty wymiar.

Jaki?
Święty jest moim rozliczeniem się 
z doświadczeniem PRL-u. Był to gene-
ralnie czas rozczarowań. Wiedziałem 
już wtedy, że nie jesteśmy Zachodem, 
tylko tym strasznym PRL-em. Czułem 
się jak chłopcy z 300 mil do nieba i chcia-
łem, żeby to uczucie podzielał Andrzej 
Baran, nasz główny bohater. Natomiast 
z najbardziej podstawowego poziomu 
filmowca miałem poczucie, że Gnie-
zno, Poznań i okolice to miejsca jeszcze 
niesfotografowane – inne, bardzo foto-
geniczne, inspirujące. W jakimś sensie 
mam więc poczucie pewnej mikroegzo-
tyki tych przestrzeni. Ten nasz kawałek 

Wielkopolski posłużył za wehikuł dla tej 
peerelowskiej legendy.

Jak to się stało, że udało się zrealizo-
wać zdjęcia w samej bazylice pryma-
sowskiej? 
Na samym początku nawet nie śmia-
łem o tym marzyć, a potem okazało się 
to rzeczywistością. Nie spodziewałem 
się, że uda nam się zrealizować zdję-
cia dokładnie w tych samych miejscach, 
w których rozgrywały się opisywane 
wydarzenia, we wnętrzach dość mrocz-
nych, choć niebywale malowniczych 
z punktu widzenia kadru filmowego. 
To powiedziawszy, muszę dodać, że tak 
naprawdę nie robimy filmu o kradzieży 
rzeźby z relikwiarza w Gnieźnie. Raczej 
o obrazach, które się z tym wiązały, fak-
tach i pewnej nadziei, że uda się z tego 
wyciągnąć głęboki sens, który będzie 
działał na widza. Dostaliśmy ten „obiekt” 
do wykorzystania, mogliśmy w nim zro-
bić to, co było potrzebne dla naszej opo-
wieści, ale wiedzieliśmy, że musimy go 
„zwrócić” w dokładnie takim samym sta-
nie. Nie trzeba było tego mówić na głos, 
bo doskonale wiedzieliśmy, że dostali-
śmy to miejsce w zaufaniu, którego nie 
możemy zawieść. Ta umowa nie wyma-
gała żadnych ustaleń formalnych. 

Czy fakt, że wnętrza bazyliki są dość 
mroczne stanowił jakiś problem?
Zdjęcia do Świętego były trudne, ale 
bardzo wdzięczne. A katedra stała się 
„mroczna” dopiero po naszej adapta-
cji scenograficznej. Trud wynikał przede 
wszystkim z niesamowitego natężenia 
warunków atmosferycznych, takich jak 
nagły śnieg czy wiatr, który potrafił prze-
wracać betoniarki. Zjawiska te pojawiały 
się jednak dokładnie w tych momentach, 
w których były potrzebne.

Za zdjęcia odpowiedzialny jest 
Łukasz Gutt. Jak ta współpraca wpły-
nęła na sposób opowiadania historii?
Jedną z najfajniejszych cech Łukasza, 
którą z nim dzielę, jest to, że podchodząc 
do realizacji zadania, w pierwszej kolej-
ności próbuje zrozumieć, co w ogóle 
chcemy opowiedzieć i w jakim świecie 
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Rozmowa z Sebastianem Buttnym, 
reżyserem filmu Święty
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Mateusz Kościukiewicz  
w filmie Święty,  
reż. Sebastian Buttny

Sebastian Buttny  
na planie filmu Święty
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STYCZEŃ

z nimi o ich marzeniach, planach na przy-
szłość i właśnie te rozmowy stały się dla 
mnie ważnym punktem odniesienia. Kilka 
lat później nakręcił jeszcze film Ojczyzna 
o upadku komuny. Podczas zdjęć, reżyser 
wraz z ekipą, znaleźli się pod ostrzałem 
radzieckiego snajpera. Na miejscu zginęły 
dwie osoby – przyjaciel i wieloletni ope-
rator Podnieksa, czyli Andris Slapiņš oraz 
inny bliski współpracownik, Gvido Zvaigz-
 ne. Zostało to nagrane i włączone do filmu. 

Miałeś okazję go poznać?
Nie, choć Podnieks zbierał wokół siebie 
młodych filmowców i pełnił rolę ich men-
tora. Byłem za młody, żeby wejść do tego 
grona. Zmarł tragicznie jakiś rok czy dwa 
po ukończeniu Ojczyzny. Żałowałem, że 
nie mieliśmy okazji zamienić choć słowa, 
dlatego po latach spotykamy się w moim 
filmie. Ta fikcyjna historia to hołd złożony 
jego kinu.

Ten hołd objawia się również w war-
stwie wizualnej Stycznia. Autorem 
zdjęć jest polski operator Wojciech 
Staroń (koproducentką z polskiej 
strony jest Małgorzata Staroń).
Tak, a najciekawsze jest to, że z Wojt-
kiem dzielimy podobne doświadczenia. 
Na początku lat 90., jako student, odwie-

dził Wilno i też był świadkiem tamtych 
wydarzeń. Kiedy robił zdjęcie pomnika 
Lenina, podszedł do niego policjant 
i wyciągnął mu kliszę z aparatu. Cieszę 
się, że trafiłem na kogoś, kto jest w stanie 
całym sobą wejść w tę historię i postawić 
się w sytuacji mojego bohatera. Poza tym 
od dawna cenię pracę Wojtka. Kilka lat 
temu zasiadałem w jury festiwalu w Kijo-
wie, gdzie nagrodziliśmy jego dokument 
Bracia. Na planie Stycznia okazało się, że 
świetnie się rozumiemy. Wojtek ma nie-
ograniczone sztywnymi regułami podej-
ście do formy. Jest otwarty na ekspery-
menty, improwizację i możliwość pracy 
z kamerą Super8.

No właśnie – nakręciliście ten film, 
w dużej mierze, na taśmie.
Na początku robiliśmy testy z różnymi 
formatami, m.in. z taśmą 16mm. Doszli-
śmy jednak do wniosku, że wygląda to 
zbyt gładko, zbyt klasycznie, więc prze-
rzuciliśmy się na Super8. Ten format ma 
w sobie coś niepodrabialnego. Rodzaj 
melancholii, który trudno oddać w dzi-
siejszych czasach. Decyzja była istotna, 
ponieważ nasze materiały finalnie połą-
czyliśmy z fragmentami dokumentów 
Podnieksa i archiwaliami. To musiało się 
złożyć w spójną całość.

Film otrzymał liczne nagrody, m.in. 
na festiwalu Tribeca.
Dla mnie to był szok. Nie mogłem uwie-
rzyć, kiedy Jane Rosenthal, współzałoży-
cielka festiwalu, przekazała mi wiado-
mość, że nasz film spodobał się jury do 
tego stopnia, że postanowili przyznać 
mu główną nagrodę. Na kolejnych festi-
walach, w Rzymie i Warszawie, otrzy-
maliśmy trzy najważniejsze nagrody. To 
utwierdziło nas w przekonaniu, że opo-
wiadamy historię o charakterze global-
nym, która oznacza to samo pod każdą 
szerokością geograficzną.

Może to kwestia tego, że to film 
o dorastaniu.
Powiem ci szczerze, że zawsze dziwnie się 
czuję, gdy ktoś mówi, że Styczeń to kino 
coming-of-age. Kojarzy mi się ono nieco 
infantylnie, a ja cały czas myślałem o zro-
bieniu poważnego filmu. (śmiech) Uwa-
żam, że to przede wszystkim opowieść 
o początku czegoś nowego. O kształtu-
jącej się tożsamości na tle wielkich prze-
mian roku 1991. A także o ludziach, któ-
rzy stali się moimi mistrzami, za którymi 
przez całe życie staram się podążać.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

Wydarzenia 2 stycznia 
1991 roku są dla ciebie 
szczególnie ważne.
To ważna i symboliczna 

data z wielu powodów. Przede wszyst-
kim w kraju dokonywała się polityczna 
zmiana. Łotwa szykowała się do ogłosze-
nia niepodległości, ale ciągle pozostawała 
pod wpływem Związku Radzieckiego. 
2 stycznia 1991 żołnierze OMON, czyli 
jednostki specjalnej ministerstwa spraw 
wewnętrznych ZSRR, opanowali tzw. 
Dom Prasy w Rydze, aby przerwać druk 
wydawnictw, które popierały walkę oby-
wateli o niepodległość. Dobrze pamiętam 
to miejsce. Był to ogromny stary gmach, 
w którym działały dosłownie wszystkie 
tytuły prasowe w kraju. To wtedy tempe-
ratura sporu gwałtownie wzrosła. 

Ile miałeś lat?
Dziewiętnaście. Szczerze mówiąc, nie bra-
łem udziału w tych wydarzeniach. Byłem 
młodym, bujającym nieco w obłokach 
chłopakiem. Żyłem marzeniami o robie-
niu kina, teatru i te pasje całkowicie 
mnie pochłaniały. A jednak ciągle mam 
w pamięci tamten dzień, tamte protesty. 
Historia toczyła się na moich oczach. Nie 
dawała o sobie zapomnieć. 

Styczeń to – niestety – wciąż aktualna 
opowieść o wolności słowa, mediów, 
przede wszystkim o wolności i prawach 
jednostki. A także, co w czasach wojny 
w Ukrainie wybrzmiewa szczególnie, 
o dokumentowaniu okrutnej historii.
Ten styczniowy kryzys był jak stan 
wojenny. Na ulicach stanęły barykady. 
Potem wyjechały radzieckie czołgi, 
które miały zastraszyć ludzi. 20 stycz-
nia 1991 roku rozbrzmiały strzały. Każdy 
z nas miał poczucie, że w jakimś sensie 
świadkuje historii i staje się jej częścią. 

Ta atmosfera zmian była wyczuwalna 
w powietrzu. Biła wręcz od ludzi, których 
mijało się na ulicach. Nie czułem czegoś 
podobnego aż do ostatniego roku, kiedy 
rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę. 
Nagle zacząłem myśleć o tym, jak rok 
1991 odcisnął się na ludziach z mojego 
pokolenia. To wszystko zostało w naszej 
pamięci zbiorowej, narodowej, ale rów-
nież tej indywidualnej. Coraz częściej 
o wydarzeniach z przeszłości – np. trage-
dii drugiej wojny światowej – mówimy 
nie z perspektywy podręczników i histo-
ryków, ale wspomnień konkretnych osób. 
Nie chodzi o to, kto z kim walczył ani 
o konkretne bitwy, ale o prawdę zwyczaj-
nych ludzi.

I twoja prawda dotyczy czasu, w któ-
rym wydarzenia historyczne zbiegły 
się z twoim zainteresowaniem kinem. 
Pamiętasz swoją pierwszą kamerę?
To był ten sam sprzęt, który widać w fil-
mie. Radziecka kamera 8mm. Pamiętam 
nawet swoje młodzieńcze wprawki. Krę-
ciłem wyludnione krajobrazy na wzór 
Tarkowskiego, którego w tamtym czasie 
byłem wielkim fanem. Jak miałem 19 lat, 
trafiłem na studia. To o tyle ciekawe, że 
byliśmy pierwszym rokiem studiów fil-
mowych na nowo powstałej Akademii 
Kultury. Nikt w szkole nie znał żadnych 
technik. Nie było sprzętu, a wykładowcy 
nie wiedzieli, jak powinno się ustawiać 
kamerę. Pierwszy rok był bardzo teore-
tyczny, dopóki na wydziale nie poja-
wił się pewien reżyser teatralny. Wtedy 
zaczęliśmy zajęcia praktyczne i rozwi-
jaliśmy umiejętności pracy z aktorami. 
Dopiero później pojawił się sprzęt, któ-
rym mogliśmy nakręcić film dyplomowy. 

A jednak miałeś już swoich mistrzów. 
Bergman, Tarkowski, Herzog – te 

nazwiska stale powracają w twoim 
filmie, jako niedoścignieni idole.
Gdybyś zapytał mnie o jednego reżysera, 
który całkowicie zmienił moje podejście 
do kina, powiedziałbym, że to Werner 
Herzog. Nie mogę też nie wspomnieć 
Antonioniego, którego filmy stano-
wiły inspirację w przypadku Stycznia. 
W tamtym czasie istotny był dla mnie 
również Jim Jarmusch, jako przedstawi-
ciel nowego pokolenia. Kiedy zaczyna-
łem poznawać to kino, miałem dostęp do 
kiepskiej jakości kaset wideo z okrop-
nym rosyjskim dubbingiem. Jedynie 
Nostalgię Tarkowskiego miałem oka-
zję zobaczyć na dużym ekranie. To było 
jak uderzenie. Nigdy wcześniej czegoś 
podobnego nie widziałem. Dodam jesz-
cze jedno nazwisko – Krzysztof Zanussi. 
Mówię o nim dlatego, że był bardzo 
zaangażowany w pomoc młodym fil-
mowcom z krajów postradzieckich. 
Nasz rocznik otrzymał od niego zapro-
szenie na kilkudniowe warsztaty, które 
odbywały się w jego domu w Warsza-
wie. Doskonale pamiętam te chwile, bo 
był to mój pierwszy wyjazd za granicę. 
Zanussi przyjął nas u siebie. Dużo roz-
mawialiśmy o kinie, pokazał nam też 
warszawskie wytwórnie filmowe. Łotwa 
nie dawała takich możliwości. Nie było 
pieniędzy. Riga Film Studio powoli pod-
upadało, a nasz przemysł filmowy był 
w naprawdę złej kondycji.

W Styczniu pojawia się jeszcze jedno 
nazwisko: Juris Podnieks.
To najsłynniejszy łotewski dokumentali-
sta. Jego najważniejszy film w karierze nosi 
tytuł Czy łatwo być młodym? i opowiada 
o zbuntowanych młodych ludziach, któ-
rych okres dojrzewania przypadł na ostat-
nie lata Łotewskiej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej. Podnieks rozmawiał 
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Rozmowa z Viestursem Kairišsem, 
reżyserem filmu Styczeń
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BLEF DOSKONAŁY

pracowników Banku Narodowego, któ-
rzy okradają własne miejsce pracy, to 
tylko punkt wyjścia. Ważniejsze okazują 
się konsekwencje ich działań i pyta-
nia natury moralnej. Piotrek i Aleks 
momentalnie się zgodzili i już miałem 
dwie postacie, a później rozbudowywa-
łem świat przedstawiony. 

Czasem pracujesz na cudzych scena-
riuszach (przypadek Gierka), a cza-
sem na własnych (przypadek Blefu 
doskonałego). Którą opcję wolisz i czy 
zmieniasz coś w tekście wyjściowym? 
A może cenisz improwizację na planie?
Myślę, że improwizacja jest najważniej-
sza. Na próbach wydobywamy posta-
cie z aktorów, staramy się być wierni 
tekstowi i zrealizować to, czego chcą 
producent i scenarzysta. Z kolei na eta-
pie zdjęć, gdy już wszystko przemyśle-
liśmy, kluczowym staje się, by bohate-
rowie żyli własnym życiem. Czasami 
postać nie zachowa się po prostu tak, 
jak zostało to zapisane w scenariuszu, 
liczy się wtedy zaufanie do aktora i jego 
intuicji. Prawda na ekranie ma dla mnie 
zawsze większe znaczenie niż dokładne 
wypełnianie scenariuszowych wskazó-
wek. Tekst prawie nigdy nie jest prze-

cież tworzony pod konkretne osoby, 
choć czasem idealnie współgra z danym 
artystą. Staram się rozmawiać z filmow-
cami, którzy pracują w Stanach Zjed-
noczonych i wiem, że dopasowanie sce-
nariusza do aktora stało się dziś normą. 
A przy takiej metodzie nie jest istotne, 
czy korzystam z własnego czy z cudzego 
materiału.

W filmie występują aktorzy, z któ-
rymi wcześniej współpracowa-
łeś (Mikołaj Roznerski, Piotr Wit-
kowski). To kwestia bezpieczeństwa 
i wygody, czy chęci zbudowania fil-
mowej rodziny?
Z pewnością tworzę tym samym alter-
natywną rodzinę. W domu wychowy-
wałem się z pięcioma braćmi i czterema 
siostrami, więc powiększanie grona 
znajomych nie stanowi dla mnie pro-
blemu. Lubię się też spotykać się z akto-
rami, z którymi już kiedyś połączyłem 
siły. W moich trzech nadchodzących 
filmach pojawi się jednak wiele nowych 
twarzy i nie wynika to z żadnego kon-
fliktu, tylko odpowiedniego dopasowa-
nia ludzi do projektu. Oczywiście cieszę 
się, że miałem szansę kilkukrotnie spo-
tkać się na planie z Gabrielą Muskałą, 

Małgorzatą Kożuchowską czy Piotrem 
Witkowskim, lecz teraz zabrałem się za 
realizację skrajnie odmiennych filmów 
i potrzebowałem kogoś innego. Może 
kiedyś nadarzy się okazja, by zekranizo-
wać wielowątkową historię, w której ci 
wszyscy aktorzy zagrają razem? Pewnie 
fantazjuję, ale czasem pojawia się oferta, 
żeby wyreżyserować serial i trzeba 
zebrać naprawdę sporą obsadę. Dodam 
jeszcze, że zajmuję się kręceniem filmów 
od 20 lat i uważam, że ta praca powinna 
być formą zabawy. Mógłbym nawet 
powiedzieć, iż nie przepracowałem 
ani jednego dnia, bo spełniam swoje 
marzenia na planie. Wyśniłem sobie 
karierę filmowca w wieku kilkunastu lat 
i teraz rozwijam młodzieńczą pasję. Na 
podobnej zasadzie staram się dobierać 
współpracowników. Chcę, by odczu-
wali te same emocje co ja, by cieszyli się 
z możliwości kreowania czegoś. Pro-
blemy oczywiście są nieuniknione, ale 
nakręca nas świadomość, że zostawimy 
po sobie ślad, opowiemy ważną historię. 
Nie chodzi tylko o zadowolenie produ-
centów.

Rozmawiał  
Wojciech Tutaj

Skąd wziął się pomysł na reali-
zację Blefu doskonałego? Wpa-
dłeś na niego w czasie pande-
mii? 

Gdyby nie pandemia, ten film by nie 
powstał. Pomysł zrodził się w mojej gło-
wie, kiedy siedziałem zamknięty w domu 
i nie dostawałem żadnych zleceń. Dru-
gim czynnikiem była chęć zrobienia 
czegoś autorskiego, wypływającego 
z moich przemyśleń, a nie obliczonego 
na komercyjny sukces. Prawdziwą trud-
nością okazało się przekonanie produ-
centów i inwestorów, którzy nie chcieli 
się angażować w żadne projekty na sku-
tek niepewnej sytuacji kin. Widzowie 
przestawili się na streaming, a na doda-
tek wiele filmów wciąż czekało na swoją 
opóźnioną premierę. Poza tym wszędzie 

trzeba było się poruszać w maseczkach 
i mieć oficjalne zgody na robienie zdjęć. 
Opinia publiczna stała w kontrze do 
takich praktyk, ale w momencie, w któ-
rym dysponujesz niewielką, stałą ekipą 
i każdego możesz przebadać, pande-
mia oznacza szansę. Wiele instytucji czy 
przestrzeni miejskich świeci pustkami 
i stają się ogólnodostępne. Nie ma też 
ruchu samochodowego, co sprzyja krę-
ceniu sztuczek kaskaderskich. Finalnie 
udało nam się zaprosić do współpracy 
Michała i Barbarę Nowaków, którzy zaj-
mują się teatrem objazdowym. Zawsze 
chcieli zaangażować się w produkcję fil-
mową i tak nasze drogi się przecięły.

Zrobiłeś ten film bez pomocy dużej 
firmy produkcyjnej, nie tak jak kilka 

poprzednich. Dlaczego? Zależy ci na 
pełnej, twórczej niezależności?
Według mnie artysta pracujący pod 
czyimś nadzorem nie ma szans two-
rzyć dokładnie takich filmów, jakie 
sobie wymarzył. Za każdym razem, gdy 
biorę udział w produkcji, przy której 
ktoś nakłada na mnie zestaw ograni-
czeń, wiem, że efekt rozminie się z moją 
pierwotną wizją. Przyglądam się światu 
filmowemu i widzę, że najlepsze dzieła 
wychodzą spod ręki Spielberga, Nolana, 
Tarantino, Farhadiego, czyli twór-
ców całkowicie niezależnych, robią-
cych kino po swojemu. Myślę, że to 
jedyna, słuszna droga. Moja twórczość 
nie reprezentuje jeszcze tak wysokiej 
jakości, żeby producenci dawali mi peł-
nię swobody i często muszę się godzić 
na kompromisy. Ciągle jednak dążę do 
większej niezależności, dlatego podczas 
realizacji Historii kobiety, Wściekłości 
i Blefu doskonałego pełniłem również 
funkcję producenta. Opłaciło się, bo 
wszystkie te filmy zdobyły nagrody na 
zagranicznych festiwalach. 

Często dajesz znanym aktorom 
szansę zagrania ról niezgodnych z ich 
emploi i w Blefie doskonałym jest 
podobnie. Łatwo przekonać gwiazdy 
do takich transformacji i czy myślisz 
o konkretnych nazwiskach, pisząc 
scenariusz?
Wszyscy aktorzy zyskujący dużą popu-
larność marzą o zagraniu wymagających 
ról, wejściu w nowe wcielenia. Myślę, że 
o podjęciu ryzyka związanego z ekrano-
wymi metamorfozami decyduje przede 
wszystkim zaufanie między reżyserem 
i aktorem. Jeśli jednak spojrzymy na 
współczesne polskie filmy i skupimy się 
na jakościowych produkcjach, takich 
jak Noc w przedszkolu, zauważymy, że 
znani artyści odsłaniają w nich zaska-
kujące oblicze. Generalnie uważam, że 
nasze kino zmierza w dobrym kierunku, 
a aktorzy mogą przebierać w różnorod-
nych propozycjach. Jeśli chodzi o two-
rzenie bohaterów z myślą o konkretnych 
osobach, przy okazji Blefu doskonałego 
od razu zadzwoniłem do Piotra Witkow-
skiego i Aleksandra Mackiewicza. Zwró-
ciłem się do nich z żartobliwą myślą, że 
może nakręcilibyśmy coś w pandemii. 
Powiedziałem, że to będzie z założe-
nia film punkowy i choć jego realizacja 
będzie nas kosztowała ogrom wysiłku, 
sam pomysł jest świetny. Historia trójki 
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WIAROŁOM

wracanego na budynek, czy imprezy 
zagranej w jednym ujęciu z dużą liczbą 
statystów są dla mnie czymś w rodzaju 
bufora, dzięki któremu sam mogę się 
realizować na innym niż zwykle polu. 
To bardziej wyzwanie techniczne niż 
emocjonalne. Planowanie takich rzeczy 
jest dla mnie odpoczynkiem od realiza-
cji spraw aktorskich, głęboko związa-
nych z historią. Oczywiście nigdy by do 
nich nie doszło, gdyby nie wysiłek całej 
ekipy. Tak naprawdę jestem gościem, 
który pewne rzeczy proponuje i wymy-
śla, ale sam tego fizycznie nie robię. To 
zawsze ktoś inny operuje palnikiem, 
podaje go aktorowi, ktoś inny martwi 
się, by aktor wspiął się na silos i z niego 
bezpiecznie zszedł, ktoś inny realizuje 
efekty specjalne. To, że się wszystko 
udało, zawdzięczam ekipie, która była 
niesamowicie otwarta na takie pomysły 
i genialnie doprowadziła do ziszczenia 
się mojej wizji.

Czy w przypadku, gdyby coś na pla-
nie, w tych trudnych technicznie sce-
nach, nie poszło jednak po waszej 
myśli, była szansa na dubel?
To zależy od sceny. W przypadku 
mastershota sceny na imprezie w sto-
dole faktycznie była szansa na zrobie-
nie go kilkukrotnie, co miało miejsce, 
by dostosować ruch kamery do tłumu. 
Natomiast przy trudnej scenie zawale-
nia silosu mieliśmy tak naprawdę tylko 
jeden strzał. Przyjechała do nas wtedy 

dodatkowa ekipa z kamerą, żeby sfo-
tografować wszystko z dwóch kątów. 
Wszystko było szczegółowo rozpisane, 
przygotowaliśmy scenopis, story board, 
także kaskadersko wiedzieliśmy, co 
i kiedy mamy dokładnie robić. Silos był 
odpowiednio podcięty, więc wiedzieli-
śmy, że w momencie, kiedy rozluźnimy 
łańcuchy, upadnie dokładnie w to miej-
sce, gdzie zaplanowaliśmy. 

Z autorem zdjęć Nicolasem Villega-
sem pracowaliście już wcześniej, ale 
nie przy pełnometrażowej fabule. 
Czy cokolwiek w tej waszej współ-
pracy i porozumieniu się zmieniło?
Rzeczywiście z Nicolasem znamy się od 
czasów Szkoły Filmowej w Łodzi i to 
był nasz trzeci wspólny projekt. Nico-
las jest świetnym operatorem i wspania-
łym człowiekiem, mamy dosyć podobne 
podejście do kina. Zawsze próbuje zna-
leźć odpowiedni język wizualny dla kon-
kretnej historii, która wyznacza pracę 
kamery i to, w jaki sposób będziemy 
obserwować wydarzenia. Poza tym Nico-
las ma supertalent polegający na tym, 
że realizuje doskonałe zdjęcia z ręki. 
W Wiarołomie nie ma ich zbyt wiele, ale 
za każdym razem naciskałem, by sam 
osobiście szwenkował.

W Wiarołomie konfrontują się ze 
sobą dwa pokolenia aktorów – młod-
sze reprezentują Mateusz Więcła-
wek i debiutująca Julia Szczepańska, 

a starsze – Małgorzata Hajewska-
-Krzysztofik, Mirosław Zbrojewicz 
i Jacek Koman. Jaki wpływ na histo-
rię miała dynamika relacji ich boha-
terów i jak każdy z nich podszedł do 
trudnego zadania aktorskiego?
Każdy z aktorów ma własny styl pracy, 
niektórzy z nich są niezwykle pre-
cyzyjni, inni bardziej idą na żywioł. 
Wszyscy mieli swoje pomysły na role, 
które zaproponowałem, wysyłając sce-
nariusz. W przypadku doświadczo-
nych aktorów nie robiliśmy żadnego 
castingu, tylko odbyliśmy rozmowy. 
Tu nawet nie było czego próbować, bo 
wiadomo było, że poradzą sobie dosko-
nale. Jeśli chodzi natomiast o Julkę 
i Mateusza, to przeszli oni przez pro-
ces castingu. Razem z reżyserką obsady 
Martą Wojciechowicz szukaliśmy nie-
oczywistych, pięknych, fotogenicznych 
twarzy, ale przede wszystkim młodych 
aktorów, którzy w wiarygodny spo-
sób będą mogli zagrać dwójkę ludzi, 
którzy po latach rozłąki ponownie się 
w sobie zakochują. Wydaje mi się, że 
w przypadku tego filmu miałem dużo 
szczęścia. Podczas prób i na zdjęciach 
odniosłem wrażenie, że aktorzy pod-
nieśli to, co im zaproponowałem w sce-
nariuszu, wpuścili w role swoje wrażli-
wości i wynieśli te postaci na zupełnie 
inny poziom.

Rozmawiała  
Magdalena Maksimiuk

Akcja pana fabularnego 
debiutu dzieje się w miej-
scu, które wielu z nas 
rozpoznaje z własnych 

doświadczeń: małe miasteczko, 
zamknięta społeczność, gdzieś poza 
czasem.
Takie określenie miejsca wyszło bardziej 
z samego tematu filmu. Chciałem opo-
wiedzieć o ludzkiej pamięci i o tym, jak 
tajemnice przekazywane są z pokolenia 
na pokolenie. Dlatego wydawało się, że 
w centrum uwagi powinna znaleźć się 
wspólnota ludzi z małego miasteczka, 
gdzie wszyscy się znają. Więzi społeczne 
są tam dużo silniejsze i właściwie nie ma 
anonimowości, jaka jest w większych 
miastach. To była dla mnie podstawa. 
Sam zresztą dobrze znam takie małe 
miasteczka, wywodzę się z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, z Miesz-
kowic, podobne klimaty są mi bliskie. 
Wiem, że z takich miejsc młodzi ludzie 
raczej wyjeżdżają, niż do nich wracają. 
Z punktu widzenia opowiadanej przez 
nas historii lokalizacja była więc absolut-
nie kluczowa.

Niektóre ujęcia realizował pan 
zresztą w rodzinnych Mieszkowicach, 
ale historia opowiadana w Wiaroło-
mie wydaje się nadzwyczaj uniwer-
salna.
Zależało mi na tym chyba najbardziej, 
bo chociaż Mieszkowice bez wątpienia 
mnie zainspirowały, chciałem przede 
wszystkim opowiedzieć historię uni-

wersalną. Dlatego też nie pokazujemy 
jakichś wyraźnych znaków czasu, boha-
terowie filmu równie dobrze co dzisiaj, 
mogliby się spotkać w latach 90. Na tym 
także bazowały nasze wysiłki scenogra-
ficzne, aby widz nie był pewien, w jakim 
czasie się to wszystko dzieje. Zależało mi 
również, aby pokazać gminę położoną 
między dużymi miastami, z której część 
młodych ludzi wyjechała, bo po prostu 
mogła. Dzisiaj dużo łatwiej jest zmienić 
miejsce zamieszkania i utrzymywać 
z bliskimi kontakt, nie stanowi to już tak 
dużego problemu jak kiedyś. 

A nie myślał pan, żeby zdjęcia w cało-
ści zrealizować w Mieszkowicach?

Był taki plan na samym początku, ale 
potem okazało się, że szczególnie ze 
względu na aktorów i koszty planu 
wyjazdowego łatwiej nam będzie zre-
alizować zdjęcia pod Warszawą. Oka-
zało się też, że znaleźliśmy bardzo cie-
kawe scenograficznie miejsca właśnie 
w okolicach stolicy i to tam zdecy-
dowaliśmy się przeprowadzić główną 
część zdjęć.

W Wiarołomie realizuje pan wiele 
skomplikowanych technicznie scen, 
jak np. spawanie, upadek silosu na 
budynek czy zbiorowe sceny imprezy 
w ciemnym klubie. Jak wspomina 
pan te wyzwania zdjęciowe?
Tych elementów, o których pani wspo-
mina, nie dało się tak naprawdę unik-
nąć, bo stanowią niezwykle ważny ele-
ment tego świata. Wiarołom to intymna 
historia o najbardziej ukrywanych ludz-
kich emocjach i sytuacjach, a dzieje 
się w świecie ludzi zajmujących się 
obróbką metalu. W tym świecie praca 
fizyczna jest wartością, a jeden z boha-
terów – Robert Więźko – grany przez 
Mirosława Zbrojewicza, nawet emancy-
puje się poprzez pracę. Te trudne sceny 
z nietypowymi elementami są wyjąt-
kowo atrakcyjne operatorsko i dla mnie 
jako twórcy stanowią bardzo intere-
sujące wyzwania, które mnie jedno-
cześnie energetyzują i inspirują. Mam 
wręcz wrażenie, że właśnie obecność 
tych wszystkich palników, silosu prze-
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W MATNI 
SKRYWANYCH 
EMOCJI
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Rozmowa z Piotrem 
Złotorowiczem, reżyserem  
filmu Wiarołom Julia Szczepańska  

w filmie Wiarołom,  
reż. Piotr Złotorowicz

Piotr Złotorowicz



F ilm Teściowe 
z 2021 roku 
odniósł suk-
ces komercyjny 

oraz w opinii krytyki. Czy 
trudno jest reżyserowi 
zmierzyć się z kontynuacją 
tematu? 
Kalina Alabrudzińska: 
Pierwsza odsłona Teściów to 
był bardzo duży sukces, więc 
gdy zostaliśmy razem z Nil-
sem zaproszeni do zrealizo-
wania drugiej części, czuli-
śmy ekscytację, że możemy 
kontynuować historie boha-
terów na nasz własny spo-
sób. Kolejny raz wrzuceni są 
oni w sytuację, z której każdy 
z nich chciałby się wyplątać, 
ale dla dobra dzieci dzielnie 
próbują w niej wytrwać. To 
jest i tragiczne, i śmieszne – 
dla mnie najlepsza mieszanka 
filmowa.

Co będzie oryginalnego 
w tej historii, opowiada-
nego niekoniecznie przez 
klasyczne chwyty kome-
diowe? Bo jeśli chodzi 
o sam temat, to jest on 
w kinie światowym już 
dość ograny.
W filmie na bazie scenariu-
sza Marka Modzelewskiego 
opowiadam o tym, że pozna-
nie siebie zajmuje człowie-
kowi czasem kilkadziesiąt 
lat życia. Szczególnie kobie-
tom. Po wypełnieniu ról 
społecznych, byciu żonami, 
matkami, „ogarniacz-
kami” całego życia wszyst-
kich bliskich i dalekich, 
nagle następuje moment, 
kiedy orientują się, że nigdy 
nie żyły w zgodzie ze sobą. 
Wtedy albo starcza im sił 
na zmianę, albo już nie. Nie 
używam chwytów komedio-
wych, idę przede wszystkim 
za postaciami, za aktorami, 
których plejadę miałam 
na planie. Żart nie jest 
śmieszny, jeśli nie jest w zgo-
dzie z bohaterami. Postać nie 
jest przekonująca, jeśli nie 
pokazuje swojej głębi.

38 39

NA PLANIE TEŚCIOWIE 2

To pani drugi pełnometra-
żowy film w karierze. Czy 
odczuwa już pani rodzaj 
sympatii do konkretnego 
gatunku, czy to jeszcze 
wciąż okres prób i spraw-
dzania siebie?
Odczuwam dużą radość 
w reżyserowaniu filmów. 
Natomiast sprawdzać się 
będę zawsze i nie mam 
zamiaru oddać się całko-
wicie jednemu gatunkowi. 
Jako reżyserka chcę opo-
wiadać o wielu postaciach, 
tematach, a wiadomo, że nie 
do każdej historii komedia 
będzie odpowiednia.

Czy podczas realizacji 
Teściów 2 korzystał pan 
w jakimś zakresie lub 
sugerował się wizualną 
koncepcją części pierw-
szej?
Nils Croné: Bardzo mi się 
podobało, jak pierwsza część 
została zrealizowana, nato-
miast szczególnie ważne było 
dla mnie, aby potraktować 
część drugą jako oddzielną 
historię. Mamy tych samych 
bohaterów, ale występują oni 
w całkowicie odmiennych 
okolicznościach, są osadzeni 
w innych osobistych histo-
riach – nie są ograniczeni do 
jednego miejsca i czasu. Ta 
zmiana perspektywy zaowo-

cowała u mnie potrzebą 
innego stylu opowiedzenia 
tej historii.

Co dawało panu najwięk-
szą satysfakcję twórczą na 
planie?

nie tego klimatu w eleganc-
kim hotelu z ogromną ilością 
okien i luster. Nazwaliśmy to 
żartobliwie szklanym labiryn-
tem. Musiałem dbać o kon-
sekwentne utrzymanie stylu, 
co z uwagi na zmieniającą się 
porę roku i bezlitosny ruch 
słońca, było dużym wyzwa-
niem. Udało nam się stwo-
rzyć bardzo naturalny i zara-
zem wyraziście subiektywny 
obraz, co było kluczowe 
w kontekście opowiedzenia 
historii bohaterów.

Film, będąc sztuką zespo-
łową, wymaga od głów-
nych twórców dzieła takiej 
strategii, która zapewni 
im komfort wspólnego 
tworzenia. Jak pana zda-
niem wyglądała ta współ-
praca podczas realizacji 
Teściów 2?
Arkadiusz Kośmider: 
Wspólne chwile spędzone 

nad tym filmem będę zawsze 
wspominał jako szczególnie 
pasjonującą przygodę. I to 
z dwóch powodów: świetnego 
kontaktu z twórcami, a także 
z racji moich scenograficz-
nych działań, które wymagały 
wyobraźni i niejednokrot-
nie były wyzwaniem. Teraz – 
z perspektywy czasu – zdarza 
mi się tęsknić za fantastycz-
nym, nadmorskim ple-
nerem, zgodną i wzajem-
nie docenianą współpracą, 
ale i piękną pogodą. Praca 
w takich okolicznościach daje 
poczucie absolutnego kom-
fortu przy budowaniu fikcyj-
nej rzeczywistości.

Jest pan uznanym i cenio-
nym scenografem, deko-
ratorem oraz kostiumo-
grafem. Jakie nowe 
doświadczenia zawodowe 
zyskał pan przy realizacji 
Teściów 2?

Fantastycznie było praco-
wać nad drugą częścią filmu. 
W kontraście do pierwszej, 
przenieśliśmy się do słońca, 
ciepła i wakacyjnych krajo-
brazów. Dużym wyzwaniem 
było stworzenie i podtrzyma-
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J eszcze w tym roku możemy 
spodziewać się premiery 

kinowej filmu Teściowie 2. To 
kontynuacja dobrze przyjętej 
przez widzów i krytykę kome-
dii Teściowie z 2021 roku. Ten 
sequel powstaje według scena-
riusza autora pierwszej czę-
ści, Marka Modzelewskiego, 
natomiast realizowany jest 
przez nową ekipę pod wodzą 
reżyserki Kaliny Alabru-
dzińskiej. Jak sama mówi: 
„Uśmiałam się, czytając sce-
nariusz, spodobał mi się kie-
runek, w którym zmierza ta 
historia, poczułam, że Teścio-
wie 2 dają mi szansę zrobić 
naprawdę zabawną komedię, 

która jednocześnie może być 
przejmująca…”. Autorem zdjęć 
jest Nils Croné, scenografię 
i wnętrza przygotował Arka-
diusz Kośmider, za kostiumy 
odpowiada Katarzyna Lewiń-
ska, a za charakteryzację Daria 
Siejak. Producentem filmu jest 
Michał Kwieciński (Akson 
Studio) w koprodukcji z dys-
trybutorem Next Film, przy 
wsparciu finansowym PISF. 
Zdjęcia realizowano w Trój-
mieście oraz na nadbałtyckich 
plażach. W rolach głównych 
zobaczymy Maję Ostaszewską, 
Izabelę Kunę, Ewę Dałkowską, 
Adama Woronowicza, Eryka 
Kulma Jr.  S.N.

Dziękuję. Lubię swoją pracę 
i miło słyszeć, że bywa doce-
niana. A jeśli chodzi o nowe 
doświadczenia ‒ poja-
wiają się zawsze, gdy biorę 
się za budowanie kolejnej 
przestrzeni odpowiadają-
cej wymogom scenariusza. 
Tym razem wyzwaniem było 
stawianie latem plażowego 
baru, w okresie najwięk-
szego oblężenia nadmor-
skich terenów. Konstruk-
cję budowaliśmy z pomocą 
górali i także dzięki nim sta-
nęła nad morzem naprawdę 
imponująca dekoracja. Pla-
żowicze nie kryli rozcza-
rowania, że bar powstał 
wyłącznie na potrzeby 
filmu. Nowe doświad-
czenie to także spotka-
nie nowych twórców. Tym 
razem obowiązki zawodowe 
szczęśliwie połączyły mnie 
z Kaliną i Nilsem. Dzięki 
ich pełnemu zrozumie-

niu wszystko było „nowe”: 
emocje, pomysły i przyjaź-
nie na planie. Nawet czyta-
nie scenariusza i plastyczna 
wizja jego urzeczywistnie-
nia stanowią w moich dzia-
łaniach absolutne novum. 
Myślę, że bez takiego trak-
towania kręconego obrazu 
trudno byłoby rozwijać 
swą kreatywność. Jestem 
więc wdzięczny za pozo-
stawienie i dla mnie pola 
do popisu. Bardzo cenię 
sobie pewną samodzielność 
w kreacji fikcyjnego świata. 
W tym przypadku wyrozu-
miałość reżyserki i opera-
tora całkowicie mi na nią 
pozwoliły. Trudno o większy 
luksus. Oby widzowie rów-
nież dostrzegli tę spójność 
naszego projektu. 

Rozmawiał 
Stanisław 
Neugebauer

NA PLANIE FILMU 
TEŚCIOWIE 2
Rozmowa z reżyserką Kaliną 
Alabrudzińską, autorem zdjęć Nilsem 
Croné oraz scenografem i dekoratorem 
wnętrz Arkadiuszem Kośmidrem

Izabela Kuna 
w filmie Teściowie 2,  
reż. Kalina Alabrudzińska

Eryk Kulm Jr  
i Maja Ostaszewska  

w filmie Teściowie 2,  
reż. Kalina Alabrudzińska
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J eśli ubiegłoroczny triumf Alcarràs 
Carli Simón postrzegano w katego-
riach niespodzianki, to tym razem 
możemy wręcz mówić o sensacji, bo 

chyba nikt nie stawiał na takie rozstrzy-
gnięcie. Werdykt tegorocznego jury, któ-
remu przewodniczyła amerykańska aktorka 
 Kris ten Stewart, wzbudził spore zaskocze-
nie, by nie powiedzieć konsternację. Obser-
wacyjny dokument Philiberta, poświęcony 
nietypowej paryskiej placówce dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, traktowano 
raczej w charakterze ciekawostki (podob-
nie zresztą jak dwie konkursowe anima-
cje). Nie wzbudził on jakiegoś wielkiego 
entuzjazmu publiczności, a i relacjonujący 
festiwal krytycy swoich faworytów do Zło-
tego Niedźwiedzia szukali zdecydowanie 
gdzie indziej. I choć zgadzam się z narracją, 
że mówimy o niespodziance dużego kali-
bru, to jednak gdyby wziąć pod uwagę cha-
rakter i atmosferę, jakie od lat towarzyszą 
Berlinale, ten wybór wydaje się całkiem… 
logiczny. Berlińska impreza znana jest ze 
swojego społeczno-politycznego zaanga-
żowania, zdecydowanego opowiadania się 
po stronie mniejszości, jednostek słabszych 
czy wykluczonych. W ten krajobraz On the 
Adamant wpisuje się znakomicie. Doku-
ment Philiberta to nie tylko ciepły, pełen 
empatii portret pensjonariuszy oraz lekarzy 
tej niezwykłej placówki, ale również film 
interwencyjny i spory wyrzut sumienia 
dla polityków, którzy doprowadzili do tak 
fatalnej kondycji psychiatrię, a szerzej – 
służbę zdrowia we Francji. 

w tym roku należało do weteranów. Wielka 
Nagroda Jury – drugi w hierarchii laur – 
powędrowała do jednego z ulubieńców 
festiwalu, wyróżnianego tu już wcześniej 
Niemca Christiana Petzolda za Afire. Sto-
pień niżej (Nagroda Jury) uplasował się 
Portugalczyk João Canijo za Bad Living, 
a za najlepszego reżysera uznano Fran-
cuza Philippe’a Garrela za film The Plough.

Zaangażowany charakter berlińskiego 
festiwalu objawiał się nie tylko w filmo-
wej selekcji, ale też chociażby w wydarze-
niach, do jakich doszło w trakcie cere-
monii otwarcia imprezy. Połączono się 
wtedy z prezydentem Ukrainy Wołody-
myrem Zełenskim, który przywitał zgro-
madzonych gości i przekonywał, jak ważną 
rolę w mówieniu o rzeczywistości może 
odgrywać sztuka. Odwołał się do symbo-
licznego przykładu Nieba nad Berlinem 
Wima Wendersa, podkreślając, że kiedy 

BERLIN

Przed finałowymi rozstrzygnięciami wiele 
wskazywało na to, że 73. edycja Berlinale 
może należeć do debiutantów. Zwłaszcza 
dwóch reżyserek. Pierwszą z nich była 
Celine Song, której obraz Past Lives zwy-
ciężył w rankingu dziennikarzy, publikowa-
nym na łamach festiwalowej edycji maga-
zynu „Screen”. Ta rozciągnięta na ponad 
dwie dekady piękna opowieść o niespeł-
nionej miłości, w zgodnej opinii każdego, 
z kim rozmawiałem w trakcie festiwalu, 
uchodziła za odkrycie tegorocznego ber-
lińskiego konkursu. Niewzruszeni nato-
miast pozostali jurorzy, z niezrozumiałych 
względów kompletnie ten film pomijając 
w swoim werdykcie. W trochę lepszych 
humorach z niemieckiej stolicy wyjeżdżali 
twórcy świetnego 20.000 Species of Bees. 
Co prawda hiszpańska reżyserka Estibaliz 
Urresola Solaguren nie powtórzyła ubie-
głorocznego sukcesu swojej rodaczki Carli 
Simón, ale film na szczęście nie przeszedł 
bez echa. Nagroda za rolę pierwszoplanową 
powędrowała do znakomitej kilkuletniej 
Sofíi Otero. W pełni zasłużenie. Cieszyć się 
mógł także inny debiutant, Włoch Giacomo 
Abbruzzese, gdyż Srebrnym Niedźwiedziem 
za wybitne osiągnięcia artystyczne uhonoro-
wana została autorka zdjęć do Disco Boya – 
francuska operatorka Hélène Louvart. Był to 
jedyny polski akcent w tegorocznej konkur-
sowej selekcji, gdyż film został zrealizowany 
w koprodukcji czterech krajów (Francja, 
Włochy, Belgia, Polska), a w drugoplanowe 
role wcielili się Robert Więckiewicz oraz 
Michał Balicki. Jak się okazało, Berlinale 

CZY WYŚCIE OSZALELI?!
To były pierwsze słowa laureata 
tegorocznego Złotego Niedźwiedzia, 
doświadczonego francuskiego reżysera 
Nicolasa Philiberta. Najlepszym 
filmem 73. edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Berlinie uznano 
On the Adamant, jedyny dokument 
w konkursowej stawce. 
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dzieje się krzywda, kultura nie może mil-
czeć. Temat wojny w Ukrainie był zresztą 
obecny w prezentowanych na festiwalu 
produkcjach. Sporo obiecywano sobie 
zwłaszcza po długo wyczekiwanym doku-
mencie Seana Penna i Aarona Kaufmana 
Super power. Dobrze, że ten film w ogóle 
powstał, bo ogromne zaangażowanie holly-
woodzkiego gwiazdora – czemu nie sposób 
zaprzeczyć – może przynieść dużo dobrego 
dla sprawy, ale poza samą intencją mam 
dość ambiwalentne odczucia. Głównie dla-
tego, że Superpower zrobiony jest bardzo 
po amerykańsku, momentami efekciarsko. 
Widać, że nici, którymi szyty jest ten film, 
są naprawdę grube. Znacznie ciekawszy – 
w moim odczuciu – jest pokazany w sek-
cji Forum polski dokument W Ukrainie 
w reżyserii Tomasza Wolskiego i Piotra 
Pawlusa. O ile Penn ukazuje wojenny dra-
mat głównie przez pryzmat osoby prezy-

denta Zełenskiego (początkowo miał to być 
dokument o nim), o tyle polskich twór-
ców interesuje perspektywa zwykłych ludzi 
i wpływ rosyjskiej agresji na ich codzienne 
życie. To seria poruszających statycznych 
ujęć, pokazujących dramat oraz absurd 
wojennej rzeczywistości, ale też dających 
do zrozumienia, że życie toczy się dalej. 
W Ukrainie jest świetnym dowodem na 
to, że prostymi środkami można czasem 
uzyskać dużo bardziej spektakularny efekt.

Wspomniałem o inauguracji Berlinale, 
która dla nas ważna była także z innego 
powodu. Na film otwarcia, dość niespodzie-
wanie w porównaniu z poprzednimi latami, 
wybrano komedię romantyczną Rebekki 
Miller She Came to Me. W jedną z głów-
nych ról – obok Petera Dinklage’a oraz 
Anne Hathaway – wcieliła się Joanna Kulig. 
Zagrała polską imigrantkę, próbującą na 
nowo ułożyć sobie życie w Nowym Jorku. 

Choć film zebrał raczej umiarkowane recen-
zje, dostrzeżono talent rodzimej aktorki, 
podkreślając psychologiczną wiarygodność 
postaci, w którą się wcieliła. Kulig w ogóle 
ma szczęście do berlińskiego festiwalu. To 
właśnie na nim, przed trzema laty, premierę 
miał muzyczny serial The Eddy produko-
wany przez Damiena Chazelle’a, gdzie rów-
nież wystąpiła. Znacząca rola w She Came 
to Me, zwłaszcza w tak doborowym towa-
rzystwie, to czytelny sygnał, że międzyna-
rodowa kariera aktorki nabiera rozpędu. 
I choć zwykle – z uwagi na obecność pol-
skich filmów w Konkursie Głównym, a ze 
znaczących europejskich festiwali to wła-
śnie w niemieckiej stolicy pojawiały się one 
najczęściej – znacznie bardziej emocjono-
waliśmy się finałem Berlinale, w tym roku 
proporcje się odwróciły. Dobre jednak i to!

Kuba Armata 

Nicolas Philibert  
ze Złotym Niedźwiedziem  

oraz pozostali laureaci festiwalu 
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J ak przystało na jedno z najważniej-
szych spotkań krótkiego metrażu, 
festiwal we francuskim Clermont-
-Ferrand może się pochwalić impo-

nującym bilansem: 414 filmów z 70 krajów, 
160 tys. widzów, 3400 akredytowanych 
gości – twórców i producentów, uczestni-
ków targów filmowych (33 stoiska narodowe 
i festiwalowe plus 26 prezentacji i paneli 
dyskusyjnych), dziennikarzy i programe-
rów telewizyjnych, studentów szkół filmo-
wych i artystycznych.

Tytułem uzupełnienia trzeba wspomnieć, 
że krótkometrażowe święto w sercu Masywu 
Centralnego od 45 lat gromadzi filmy fran-
cuskie, a od 35 impreza ma wymiar między-

cji, której rozmiary powodowały, że na nie-
które pokazy dwie największe sale (każda 
z ponadtysiącosobową widownią) nie były 
w stanie przyjąć kolejnych kilkuset chęt-
nych. 

A szczęśliwcy nie zawiedli się, bo selekcja 
była uważna i przemyślana, dzięki czemu 
pokazano wiele znakomitych filmów 
zarówno znanych już z innych imprez, jak 
i premierowych. Ranga festiwalu sprawia, 
że sama kwalifikacja do głównego konkursu 
uważana jest za znaczący sukces i ochoczo 
wpisywana do biografii. 

Grand Prix zdobył somalijsko-austriac-
ko-niemiecki film w reżyserii Mo Harawe 
Will My Parents Come to See Me?, pozba-
wiony słów zapis procedury towarzy-
szącej wykonaniu wyroku na młodym 
przestępcy. Twarzą surowego somalij-
skiego wymiaru sprawiedliwości jest tu 
doświadczona policjantka, która bezna-
miętnie nadzoruje egzekucję, jak wcze-
śniej wiele innych. Nagrodę Specjalną Jury 
otrzymał natomiast przejmujący dramat 
kanadyjskiego reżysera Vincenta René-
-Lortie Invincible. Zainspirowany praw-
dziwą historią, opowiada o ostatnich 48 
godzinach życia wrażliwego nastolatka, 
który desperacko poszukiwał miłości, 
akceptacji i wolności.

Za najlepszy dokument w sekcji LAB, 
czyli projektów eksperymentalnych, uznano 
polsko-irański film Sumy częściowe Moham-
madrezy Farzada, w zaskakujący sposób 
udowadniający, że nie wszystko da się 
i trzeba policzyć. Za produkcję odpo-
wiada Pracownia Eseju Filmowego łódz-
kiej PWSFTviT, a nagroda w Clermont-
-Ferrand z pewnością ułatwi dokumentowi 
drogę na inne ekrany.

Za najlepszy film europejski uznano (co 
jednocześnie oznacza szansę na nomina-
cję do Europejskiej Nagrody Filmowej) – 
przy zgodnym aplauzie publiczności – hisz-
pańsko-francuskich La Visitantes Enrique 
Buleo. To pełna humoru sytuacyjnego, bra-
wurowa opowieść o trzech hiszpańskich 
owdowiałych emerytkach, które zachę-
cone zachwytami otoczenia, postanowiły 
przekonać się o dobrodziejstwach dzisiej-
szej turystyki.

Janusz Kołodziej

CLERMONT-FERRAND GENEWA

narodowy i uważana jest – obok Amster-
damu, Nowego Jorku, Nyon, Kopenhagi 
czy Sundance – za liczącą się konfrontację 
w swojej kategorii.

Dalsza wyliczanka zajęłaby kolejne aka-
pity, więc tylko wspomnę, że obok kon-
kursu międzynarodowego (78 filmów z 65 
krajów, w tym polski Diabeł Jana Bujnow-
skiego nagrodzony w finale Wyróżnieniem 
Specjalnym Jury oraz 3 animacje) i narodo-
wego (56 tytułów), na kilkunastu ekranach 
pokazywano filmy dla dzieci i młodych 
widzów, projekty studenckie, oraz zreali-
zowane na Tajwanie, który był państwem-
-gościem specjalnym tegorocznej imprezy. 

Wszystko przy oszałamiającej frekwen-

KRÓTKIE JEST PIĘKNE
Po dwuletnim, spowodowanym 
pandemią, przymusowym zamknięciu 
amatorzy krótkich form wszystkich 
rodzajów filmowych mogli wreszcie 
nadrobić zaległości na 45. ISFF 
Clermont-Ferrand. Polskie filmy – jak 
nieraz już tu bywało – nie zawiodły.
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W kinie światowym ewident-
nie następuje zmiana warty. 
Programowa i pokoleniowa. 
Podejmujący zawodową 

aktywność filmowcy nie tylko sami głośno 
i wyraźnie artykułują na ekranie potrzeby, 
oczekiwania i ambicje swoich rówieśników, 
ale chyba także ich starsi koledzy dostrzegli, 
że należy uważniej diagnozować przyszłość.

W Genewie, jak co roku, wybrane do kon-
kursu filmy podzielono na 7 grup tematycz-
nych, nie sugerując się bynajmniej gatunkiem 
czy rodzajem wypowiedzi. Fabuły sąsiadują 
z dokumentami, animacje z projektami kom-
binowanymi. To rzadko stosowany, ale prze-
cież sprawdzony zabieg, bo pozwalający przy-

pomnieć, że najważniejsze są temat, bohater, 
przesłanie, a coraz mniej faktura obrazu, bo 
technologia sprawia, że sukcesywnie zacie-
rają się międzygatunkowe granice.

To truizm, że dzisiejsi młodzi nie mają 
łatwego startu, ale – rzeczywiście – od dzie-
sięcioleci, nie tylko w europejskim grajdole 
bezpieczeństwa i zamożności, nie zmie-
niło się ostatnio na gorsze tak wiele i tak 
dramatycznie. Ostatnie lata zdemolowały 
totalnie myślenie o przyszłości za sprawą 
pandemii, a zaraz po niej przez toczącą się 
wciąż wojnę w Ukrainie. 

A w tle urosły jak nigdy dotąd „stare” 
problemy typu: brak perspektyw zawo-
dowych (para młodych dziewcząt z doku-

mentu I Am Chance Belga Marca-Henrie 
Wajnberga walczy o przetrwanie na ulicach 
Kinszasy, prostytuując się i kradnąc), alie-
nacja społeczna (nie do końca widzą swe 
miejsce w otaczającym ich świecie młodzi 
bohaterowie Chleba i soli Damiana Kocura, 
stąd także ich agresja wobec otoczenia i roz-
prawa z „obcym”), problemy z między-
ludzką komunikacją (hiszpańsko-argen-
tyński obraz La Piedad Eduardo Casanovy 
pokazuje, jak wszechwładna matka i ane-
miczny syn utrzymują toksyczny związek aż 
do momentu, kiedy u niego zostanie zdia-
gnozowany nowotwór), narastający kon-
flikt pokoleń (znowu matka i syn wikłający 
się w ryzykowne sytuacje, by udowodnić 
sobie niemożność osobnego życia w The 
Damned Don’t Cry Marokańczyka Fyzala 
Boulify) czy starcie nowego ze starym 
(egipski film Feathers Omara El Zohairy 
to ubrany wprawdzie w satyryczny ton, ale 
zdecydowany głos przeciw patriarchatowi) – 
dobrze ogniskują te punkty krytyczne. W tej 
ostatniej grupie mieszczą się także świetnie 
zrealizowane przez debiutantkę Ha Le Diem 
i wyróżnione jedną z głównych nagród wiet-
namskie Children of the Mist (13- letnia Di, 
mieszkająca w podgórskiej wsi, pełna rado-
ści i żywiołowej witalności dziewczynka, 
radzi sobie z nauką i pracą w gospodar-
stwie aż do Księżycowego Nowego Roku, 
podczas którego, zgodnie z wielowiekową 
tradycją, zostaje porwana przez rówieśnika, 
którego ma poślubić…).

Damian Kocur po projekcji swojego 
pełnometrażowego debiutu spotkał się 
z widzami i w opinii organizatorów była 
to ciekawa dyskusja. Sam film został uważ-
nie i życzliwie potraktowany w podsumo-
waniu festiwalu – to tradycja tej imprezy – 
którego dokonała podczas gali finałowej 
dyrektorka Maria Watzlawick.

W sekcji Pogański Wschód, wywołanej 
niejako przez wojnę w Ukrainie, przypo-
mniano natomiast (wśród różnych pro-
pozycji), zrealizowany w 1970 roku przez 
Janusza Majewskiego, kostiumowy film 
grozy Lokis. Rękopis profesora Wittembacha.

Janusz Kołodziej

O MŁODYCH A.D. 2023 
W NIEWESOŁEJ TONACJI
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W programie 24. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Niezależnych Black 
Movie w Genewie, wśród ponad 90 
obrazów z kilkudziesięciu krajów, blisko 
połowę stanowiły propozycje z udziałem 
młodych bohaterów lub rejestrujące 
problemy młodego pokolenia.

Maria Watzlawick 
 i Damian Kocur 
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S yndrom Hamleta Elwiry Nie-
wiery i Piotra Rosołowskiego 
pokazywany był w Trieście 
w ramach konkursu doku-

mentalnego, pośród 11 tytułów 
wyprodukowanych we Włoszech oraz 
w Europie Środkowo-Wschodniej. 
Film reżyserskiego duetu najbardziej 
z całej stawki spodobał się festiwa-
lowej publiczności, zdobywając jej 
laur. Ale to niejedyne wyróżnie-
nie dla polsko-niemieckiej kopro-
dukcji, którą uhonorowano rów-
nież nagrodą Osservatorio Balcani 
e Caucaso Trans europa. W rozbu-
dowanym uzasadnieniu podkreślano 
m.in. odpowiedni balans pomiędzy 
perspektywą indywidualną a zbiorową 
w sytuacji zagrożenia, oraz umiejętne 
wykorzystanie sztuki jako mechani-
zmu przezwyciężania traumy i miej-
sce spotkania różnych tożsamości. 

Rzadko się zdarza, żeby na mię-
dzynarodowym festiwalu niemal 
w każdej konkursowej sekcji zna-
lazła się propozycja z Polski. A tak 
było w tym roku w Trieście. W głów-
nej kompetycji, w której zwyciężył 
znakomity austriacki debiut Słońce 
w reżyserii Kurdwin Ayub (prezento-
wany był w Polsce na zeszłorocznym MFF 
Nowe Horyzonty w sekcji Odkrycia – przyp. 
red.), pokazywany był Fucking Bornholm 
Anny Kazejak, z kolei do konkursu krót-
kich metraży zakwalifikowano Płot Toma-
sza Wolskiego. W ramach pokazów specjal-
nych wyświetlono też Chleb i sól Damiana 
Kocura, robiący w ostatnich miesiącach 
prawdziwą furorę na zagranicznych festi-
walach.

Ważnym elementem włoskiej imprezy 
jest kilkudniowy market, integrujący twór-

nym etapie produkcji. Wysłucha-
łem wielu prezentacji, obejrzałem 
fragmenty filmów. Większość doku-
mentów pochodzi ze wschodniej 
Europy, także z Ukrainy. Wkrótce 
będziemy mogli je podziwiać na 
światowych festiwalach, również 
w Krakowie” – przekonywał dyrek-
tor Krakowskiego Festiwalu Filmo-
wego Krzysztof Gierat. 

W podobnym tonie o festiwa-
lowym doświadczeniu wypowia-
dała się Monika Łuczyk z firmy 
producenckiej Shipsboy: „To był 
mój pierwszy raz stacjonarnie 
na markecie, dwa lata temu bra-
łam udział wirtualnie – ale nawet 
w takiej internetowej wersji miałam 
poczucie, że to wydarzenie sprzy-
jające poznawaniu ludzi. Dzięki 
temu, że wszystkie imprezy bran-
żowe zlokalizowane są w jednym 
miejscu, łatwo jest czerpać w pełni 
z bogatego programu – uczestniczyć 
w panelach, warsztatach czy spoty-
kać innych przedstawicieli branży 
na networkingowych lunchach, czy 
po prostu siedząc w lobby, popi-
jając obowiązkowe we Włoszech 
espresso. Udział w jednym z organi-

zowanych przez WEMW Inspira tional Lab 
pomógł mi poszerzyć wiedzę na temat plat-
form VOD, ale przede wszystkim poznałam 
wiele nowych osób, z którymi zamierzam 
utrzymywać kontakt, co może zaowoco-
wać przyszłymi koprodukcjami”.

Dobrze podsumowuje to panującą 
w Trieście, przez te kilka styczniowych 
dni, atmosferę – kameralną, inspirującą 
i wyjątkowo przyjazną dla polskiego kina.

Kuba Armata

TRIEST

ców, producentów, selekcjonerów festiwali 
oraz ekspertów, nie tylko zresztą z tej części 
Europy. Na odbywających się pod nazwą 
„When East Meets West” targach, w skład 
których wchodzą pitchingi, warsztaty czy 
panele eksperckie, spotkać można było 
sporą reprezentację rodzimej branży. „Dwa 
lata temu byłem tu online i już wtedy zain-
trygowało mnie parę projektów. Bo festiwal 
w Trieście ma bardzo mocną część indus-
try, gdzie prezentowane są nowe projekty 
filmowe, w tym dokumentalne, na róż-

ZWYCIĘSKI SYNDROM
Tegoroczny festiwal w Trieście docenił polskich filmowców. 
Wielki sukces odniósł Syndrom Hamleta, a nagrodę Eastern 
Star dla twórców budujących mosty między Zachodem 
i Wschodem odebrał Krzysztof Zanussi, prezentując 
przy okazji swoje najnowsze dzieło, Liczbę doskonałą.
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Krzysztof Zanussi  
z nagrodą Eastern Star

#ProudToSupportTheBest

Inside Vasilis Katsoupis

Po prostu super Rasmus A. Sivertsen

Silver Haze Sacha Polak

Dołącz do grona beneficjentów 
programu Kreatywna Europa!
Złóż aplikację w jednym z nadchodzących naborów:
• European Festivals - 9 marca
• Films on the Move - 14 marca
• Audience Development and Film Education - 30 marca 
• European Co-Development - 26 kwietnia
• European Film Distribution - 27 kwietnia 
• TV and Online Content - 16 maja
• European Mini-Slate Development - 1 czerwca

Więcej: www.kreatywna-europa.eu
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wym. Selekcjonerzy wybie-
rają do konkursów najlepsze 
produkcje krótkometrażowe, 
zapraszają licznych gości, orga-
nizują ciekawe panele i spo-
tkania. Polscy filmowcy wie-
lokrotnie byli laureatami tej 
imprezy (w dziale „Festiwale za 
granicą” na str. 44 można prze-
czytać relację Janusza Koło-
dzieja z 45. edycji ISFF Cler-
mont-Ferrand).

POLSKA KOPRODUKCJA
Z NOMINACJĄ 
DO EURIMAGES 
CO-PRODUCTION 
DEVELOPMENT 
AWARD

Francusko-luksembursko-
-polska animacja Birds Don’t 
Look Back w reżyserii Nadii 
Nakhlé znalazła się na liście 
dziewięciu projektów nomi-
nowanych do nagród Euri-
mages Co-Production Devel-

46

Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicąPOLSCY FILMOWCY   NA ŚWIECIE

47

KRAB PODWÓJNIE
NAGRODZONY 
WE FRANCJI

Widzowie i jurorzy francu-
skiego festiwalu Premiers 
Plans w Angers (35. edycja, 
21-29 stycznia) docenili krót-
kometrażową animację Piotra 
Chmielewskiego i film wyje-
chał z festiwalu z aż dwoma 
statuetkami. Krab otrzymał 
Nagrodę Publiczności oraz 
L’Extra Court Award. Nagro-
dzona animacja jest próbą 
przyjęcia perspektywy tytu-
łowego skorupiaka i odkry-
cia światów, w których żyje 
poprzez jego oczy i uszy. 
Twórca filmu przyjął perspek-
tywę kraba, by z jego punktu 
widzenia poznać naszą histo-
rię. Festiwal Premiers Plans 
prezentuje debiuty europej-
skich reżyserów. W programie 
znajdują się fabuły, animacje 
i dokumenty. Widzowie mają 
okazję obejrzeć pierwsze filmy 
obiecujących twórców, a także 
zapoznać się z bogatym dorob-
kiem uznanych reżyserów, któ-
rym poświęca się kilka retro-
spektyw.

APOLONIA, APOLONIA
Z SUKCESEM 
W SZWECJI

Duńsko-polsko-francuski film 
Apolonia, Apolonia w reżyse-
rii Lei Glob – ubiegłoroczny 
zwycięzca Międzynarodowego 
Festiwalu Filmów Dokumen-
talnych IDFA w Amsterda-
mie – zdobył Dragon Award 
dla najlepszego nordyckiego 
filmu dokumentalnego na 46. 
Göteborg Film Festival (27 
stycznia – 5 lutego). Polska 
premiera tego współfinanso-
wanego przez PISF doku-
mentu odbędzie się w maju 
na Festiwalu Filmowym Mil-
lennium Docs Against Gra-

vity. Bohaterką dokumentu 
jest francusko-polska malarka 
Apolonia Sokol, która opusz-
cza Danię i przeprowadza się 
do rodzinnego Paryża, by tam 
tworzyć swoje dzieła. Widzo-
wie mają szansę poznać ewo-
lucję jej przekonań o sek-
sualności, sztuce, ideałach 
i miłości oraz zobaczyć drogę 
od dojrzewania talentu, aż po 
przejście na komercyjną stronę 
artystycznego świata. Pol-
ską koproducentką filmu jest 
Małgorzata Staroń, za realiza-
cję dźwięku odpowiada Anna 
Żarnecka-Wójcik, a opera-
torką kamery jest Magdalena 
Bojdo.

SUKCES SYNDROMU 
HAMLETA I NAGRODA
DLA KRZYSZTOFA 
ZANUSSIEGO 
WE WŁOSZECH

Kolejne laury zdobył doku-
ment Syndrom Hamleta 
w reżyserii Elwiry Niewiery 

i Piotra Rosołowskiego. Tym 
razem otrzymał Nagrodę dla 
Najlepszego Filmu Konkur-
sowego (Osservatorio Balcani 
e Caucaso Transeuropa) pod-
czas 34. Trieste Film Festi-
val (21-28 stycznia). Ta pol-
sko-niemiecka koprodukcja 
zachwyciła nie tylko jurorów, 
ale też widzów, którzy przy-
znali jej również Nagrodę 
Publiczności. Włoski festiwal 
postanowił ponadto doce-
nić twórczość i działalność 
znakomitego polskiego reży-
sera i prestiżowa Eastern Star 
Award (nagroda przyzna-
wana osobowościom ze świata 
kina, które swoją twórczością 
przyczyniły się do zbudowa-
nia mostu między Europą 
Wschodnią i Zachodnią), 
została przyznana Krzyszto-
fowi Zanussiemu. Podczas 
festiwalu zaprezentowano 
również najnowszy film pol-
skiego twórcy – polsko-wło-
sko-izraelski dramat Liczba 
doskonała. Podczas ceremonii 

wręczenia nagrody reżyserowi 
obecna była dyrektor Instytutu 
Polskiego w Rzymie Adrianna 
Siennicka. Polska placówka 
w Wiecznym Mieście jest 
partnerem festiwalu w Trie-
ście (zachęcamy do przeczyta-
nia relacji Kuby Armaty z 34. 
edycji festiwalu w Trieście 
w dziale „Festiwale za granicą” 
na str. 43). 

POLSKIE FILMY 
WYRÓŻNIONE 
WE FRANCJI

Krótka fabuła Jana Bujnow-
skiego Diabeł oraz polsko-irań-
sko-algierskie dokumentalne 
Sumy częściowe Mohamma-
dreza Farzada otrzymały spe-
cjalne wyróżnienia podczas 
tegorocznego, 45. Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Cler-
mont-Ferrand (27 stycznia – 
4 lutego). Ten francuski festi-
wal od lat cieszy się ogromną 
estymą w środowisku filmo-
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SYNDROM HAMLETA DOCENIONY NA WĘGRZECH

Dokument duetu Elwira Niewiera 
i Piotr Rosołowski został doceniony 

na kolejnym festiwalu. Tym razem pro-
dukcja zdobyła Specjalne Wyróżnienie 
Jury na Budapest International Docu-
mentary Festival (21-29 stycznia). BIDF 

to jedyny międzynarodowy festiwal fil-
mów dokumentalnych, który odbywa się 
w stolicy Węgier i który prezentuje najcie-
kawsze produkcje z całego świata, a także 
gości ich twórców oraz organizuje z nimi 
Q&A po każdym seansie.
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FILM BALKONOWY WYRÓŻNIONY W USA

opment. Laureatów poznamy 
9 marca. Eurimages połą-
czył siły z Cartoon, by przy-
znać swoje laury dla filmów 
animowanych. Nagroda pie-
niężna w wysokości 20 tys. 
euro została stworzona, aby 
promować rolę funduszu 
w zachęcaniu do między-
narodowej koprodukcji od 
początkowych etapów pro-
jektu. Jednym z takich pro-
jektów jest pełnometrażowa 
animacja Birds Don’t Look 
Back, która produkowana 
jest przez francuskie Special 
Touch Studios & Creative 
Touch Studios, luksembur-
skie Paul Thiltges Distribu-
tions oraz polskie studio Ani-
moon. Bohaterką animacji 
jest 12-letnia sierota, Amel. 
Dziewczynka musi opuścić 
swój pogrążony w wojnie 
kraj. Po drodze traci towa-
rzyszącą jej rodzinę i zostaje 
całkiem sama. Na szczęście 

spotyka młodego dezertera, 
który pomaga jej przetrwać 
najgorsze chwile.

ELWIRA PLUTA 
Z BRYTYJSKĄ 
NAGRODĄ

Polska scenografka Elwira Pluta 
została wyróżniona przez Sto-
warzyszenie Brytyjskich Pro-
jektantów Filmowych nagrodą 
Production Design w kate-
gorii Planet Positive za pracę 
przy filmie Chłopi w reżyserii 
Doroty Kobieli i Hugh Welch-
mana. Zamiast budować sce-
nografię z ciężkich elementów 
z litego drewna i wyproduko-
wać ogromne ilości odpadów, 
Elwira Pluta postanowiła zbu-
dować całą scenografię z tek-
turowych klocków. Wszyst-
kie elementy wykorzystywano, 
tworząc kolejne plany, w tym 
4,5-metrowe ściany kościoła. 
Jury prestiżowego konkursu 

BFDG Production Design 
Awards doceniło te zrównowa-
żone, przyjazne dla środowiska 
rozwiązanie scenografki. Chłopi 
Doroty Kobieli i Hugh Welch-
mana, produkowani w tech-
nice animacji malarskiej, zna-
nej widzom z Twojego Vincenta 
(poprzedniej produkcji studia 
BreakThru Films), to kolejna 
adaptacja filmowa noblowskiej 
powieści Władysława Rey-
monta. W ekranizacji tej wystę-
pują m.in. Kamila Urzędow-
ska, Robert Gulaczyk, Mirosław 
Baka, Andrzej Konopka, 
Ewa Kasprzyk, Sonia Mietie-
lica, Małgorzata Kożuchow-
ska, Sonia Bohosiewicz, Maciej 
Musiał, Dorota Stalińska, Julia 
Wieniawa oraz Mateusz Rusin. 
Premierę filmu zaplanowano na 
jesień tego roku.

Oprac. Julia  
Michałowska

Dokument Pawła Łoziń-
skiego kolejny raz został 

doceniony na zagranicznym 
festiwalu. Tym razem zachwy-
cił jurorów amerykańskiego 
Frozen River Film Festival 
w mieście Winona w stanie 
Minnesota (5-12 lutego), któ-
rzy postanowili mu przyznać 
swoje Wyróżnienie Specjalne. 
Festiwal w Winonie to wyda-
rzenie oferujące niezwykle 
różnorodny i bogaty pro-
gram, który ma za zada-
nie edukować i angażować 
w ważne społecznie tematy. 
Na festiwal przyjmowane są 
międzynarodowe dokumenty, 
które pokazują unikatowe 
spojrzenie na kwestie środo-
wiska, społeczeństwa, kultury 
i sportu.

Syndrom Hamleta, 
reż. Elwira Niewiera, 

Piotr Rosołowski

Film balkonowy, 
reż. Paweł Łoziński
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NIEUCHWYTNA 
TOŻSAMOŚĆ TUŁACZA

Rodzimi reżyserzy spoglądają na 
archetyp emigranta z kilku per-
spektyw. Czasem widzą w histo-
riach emigracyjnych silny poten-

cjał dramatyczny, kiedy indziej szkicują je 
groteskową kreską, a zdarza się nawet, że 
przedstawiają zagraniczną tułaczkę jako 
doświadczenie metafizyczne. Wszystkie te 
punkty widzenia łączy jedna wspólna myśl. 
Oczywistym fundamentem pielgrzymek do 
obcych ziemi jest ruch, a co za tym idzie 
wieczna ewolucja. Protagoniści wyruszający 
za granicę są targani nieustannymi metamor-
fozami. Wraz ze zmianą lokalizacji, zmienia 
się również ich osobowość. Relacje z niezna-
jomym światem zewnętrznym nieodwra-
calnie modyfikują ich światy wewnętrzne. 
Dzięki temu, że są wyjęci poza nawias swo-
jego naturalnego terytorium, wymykają się 
wszelkim prostym kategoryzacjom. Ich egzy-
stencję prowadzą fascynujące paradoksy. 
Choć fizycznie znajdują się poza granicami 
Polski, mentalnie nie potrafią opuścić kraju. 
Mimo że często przeraża ich szok kulturowy, 
z którym się stykają na każdym kroku, to jed-
nak równocześnie czują pociąg do kosmopo-
litycznej wolności. Wreszcie, będąc z jednej 
strony rozczarowani cudzoziemską rzeczy-
wistością, wciąż chcą wierzyć w utopijną 
koncepcję amerykańskiego snu i jego odpo-
wiedników w innych państwach.

W latach 70. duet słynnych filozofów – 
Gilles Deleuze i Félix Guattari – ukuł intere-

sujący termin „deterytorializacja”. Ten nieco 
przydługi neologizm zrodził się z fascyna-
cji dwóch Francuzów ludami pierwotnymi, 
które prowadziły włóczęgowski żywot „od 
namiotu do namiotu” i „od ogniska do 
ogniska”. Nomadyczny styl życia intere-
sował tych myślicieli przede wszystkim 
ze względu na swój rewolucyjny poten-
cjał. Według autorów tak znamienitych 
publikacji, jak „Anty-Edyp” czy „Tysiąc 
plateau”, tymczasowość takiego bytowa-
nia jest ciosem wymierzonym między oczy 
skostniałej współczesności. Zdaniem pary 
poststrukturalistów postawa negująca kon-
cepcję geograficznego zakorzenienia oraz 
celebrująca doraźność dnia codziennego 
to uniwersalny wyraz absolutnej wolności.

Przytoczony argument filozoficzny można 
nazwać antykapitalistycznym. Tzw. detery-
torializacja miałaby być efektywnym aktem 
protestu przeciwko wymogom dominują-
cego systemu gospodarczego. Bezustanna 
wędrówka pozwalałaby ludziom na odrzuce-
nie wartości budujących światową politykę 
i ekonomię, tzn. osiedlenie się w celu konty-
nuowania procesu produkcji (poświęcenie 
się pracy zarobkowej) i reprodukcji (założe-
nie rodziny). Z tej brawurowej, marksistow-
sko-anarchistycznej koncepcji można jed-
nak wyciągnąć wnioski wykraczające poza 
walkę polityczną. Otóż obu panom udało 
się także nakreślić istotny element psycho-
logiczny istnienia poza terytorium. 

Emigrant to postać, która od lat fascynuje 
polskich twórców filmowych. Losy 
osób, które z różnych powodów zostały 
zmuszone do opuszczenia ojczyzny, 
wydają się nieskończonym źródłem 
inspiracji dla fabuł wielkiego ekranu. 

Osoby funkcjonujące w kontynentalnym 
biegu można porównać z dziećmi pozba-
wionymi opiekunów. Wydają się wiecz-
nymi imigrantami. Nigdzie nie mogą zaznać 
domu. To, co dla Deleuze’a i Guattariego 
jest sytuacją emancypacyjną politycznie, 
jawi się jednocześnie jako doświadczenie 
absolutnego niepokoju emocjonalnego. 
Człowiek uzyskuje nieograniczoną wolność, 
nie ma gruntu pod nogami i jest zmuszony 

płynąć w nieznane. Brakuje mu ojczyzny – 
przyszywanego rodzica, którego trudno 
pokochać, ale jeszcze trudniej wymazać 
ze świadomości (jak wspomniane noma-
dyczne ludy) czy opuścić (jak emigranci 
w polskim kinie).

Tarcia przytoczonych politycznych i psy-
chologicznych elementów emigranckiego 
życia w znakomity sposób oddaje Fucha 
Jerzego Skolimowskiego, czyli reżysera, 

który sam przez wiele lat przebywał na 
obczyźnie. Nakręcone w 1982 roku dzieło 
opowiada historię Polaków podejmują-
cych sezonową pracę w Wielkiej Brytanii. 
Z czwórki protagonistów tylko jedna osoba 
zna język angielski. Bariera kulturowa spra-
wia, że trójka robotników jest całkowicie 
odcięta od informacji z kraju, a na dodatek 
ich sprawny anglojęzycznie kolega zataja 
przed nimi tę najważniejszą – o wprowa-
dzeniu stanu wojennego. 

Motorem napędowym tej opowieści 
jest motyw wyobcowania. Bohaterowie 
zostają rzuceni na głęboką wodę. Brytyj-
skie powietrze pachnie dla nich niezrozu-
miałą lokalnością i tęsknotą za ojczyzną. 
Wydaje się, że dwa najistotniejsze wątki 
filmu opierają się na roli, jaką w imigranc-
kim życiu odgrywa język. Bywa, że jest 
on dosłownie „obcy”. Wtedy cudzozie-
miec doznaje stanu sprzecznej wolności. 
Z jednej strony jego społeczno-kulturowa 
alienacja gwarantuje mu pewną anoni-
mowość. Staje się kimś w rodzaju widma, 
którego codzienne działania są niemalże 
niezauważalne. Ma szansę przemykać tuż 
obok oficjalnych struktur społecznych, 
nie zwracając na siebie publicznej uwagi. 
W dziele Skolimowskiego postacie wyko-
nują pracę „na czarno”, czyli aktywność, 
która oprócz bycia nieetyczną i nielegalną 
eksploatacją pracowników jest również 
idealnym przykładem rzeczonej „wid-
mowości”. Z drugiej zaś strony językowa 
niemoc prowadzi do wykluczenia infor-
macyjnego. Fucha ukazuje grono Polaków, 
do których nie docierają wiadomości na 
temat PRL-owskiej katastrofy. Orbitują 
poza aktualnościami, czas się dla nich 
zatrzymał. Na swój sposób żyją w świe-
cie nierealnym, bowiem przez niezro-
zumienie języka teraźniejszości, dzień 
w dzień żywią się imaginacjami – nostal-
gią za przeszłością oraz nadzieją na lep-
szą przyszłość.

Zupełnie inne podejście do problematyki 
prezentuje zaś Na srebrnym globie. Można rzec 
kultowy film Andrzeja Żuławskiego (kolej-
nego artysty, który większą część życia spę-
dził za granicą) raczej nie kojarzy się z topo-
sem ekranowego emigranta. Tymczasem 
surrealistyczny mariaż kina science fiction 
z traktatem filozoficznym ma zaskakująco 
dużo do powiedzenia na temat egzystencji na 
obcym lądzie. Ta frywolna adaptacja powie-
ści Jerzego Żuławskiego opowiada o losach 
ludzi, którzy opuszczają Ziemię i osiedlają się 
na nieznanej im planecie. Na obcym terenie 
starają się napisać nowy rozdział historii czło-
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Grażyna Dyląg,  
Henryk Talar  

i Andrzej Seweryn  
w filmie Na srebrnym globie,  

reż. Andrzej Żuławski 
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wieka – tworzą własną cywilizację, generują 
unikalną kulturę i religię.

Pozornie abstrakcyjna fabuła w istocie 
porusza kilka bardzo przyziemnych wąt-
ków. Oprócz dyskursu spirytualnego (przez 
który film miał w czasach PRL-u gigantyczne 
problemy z cenzurą i ostatecznie ujrzał świa-
tło dzienne u schyłku Polski Ludowej w 1988 
roku), Na srebrnym globie kładzie nacisk na 
koncepcję nowego początku. Wszyscy boha-
terowie widzą w obcej planecie szansę na 
dekonstrukcję swoich tożsamości. Postana-
wiają spalić za sobą mosty i od nowa budować 
wizerunki Boga, człowieka, społeczeństwa. To, 
co w filmowym eposie Żuławskiego wyraża 
się w narracji uginającej się pod kosmicznym 
ciężarem metafizyki, można równie dobrze 
zaadaptować do socjologicznej mikroskali. 
Kosmiczny transfer stałby się wtedy dolą 
cudzoziemca, a spektakularna ambicja pcha-
jąca ku tworzeniu codzienności „od zera”, 
marzeniem o nowym, lepszym życiu na tere-
nie obczyzny.

Protagoniści Na srebrnym globie są galak-
tycznymi emigrantami nie tylko ze wzglę-
dów geograficznych. Nawiązując do kolej-
nego hasła wspomnianego wcześniej duetu 
Deleuze/Guattari, egzystencję tych bohaterów 
definiuje proces permanentnego „stawania 
się”. Dla francuskich filozofów oznaczał on 
aktywność afirmującą transformację, negu-
jącą sens istnienia spójnej, zamkniętej oso-
bowości. Kosmiczni osadnicy Żuławskiego 
na jałowej, tajemniczej planecie konstruują 
siebie samych od nowa. Przywodzą na myśl 
imigrantów, którzy na obcej ziemi przeobra-
żają się w zupełnie inne osoby. Kultura, język, 
zawierane znajomości, środowisko pracow-
nicze lub szkolne – te wszystkie czynniki 
rzeźbią unikalną osobowość jednostki. Imi-
grant rzeczywiście czuje się, jakby był przy-
byszem z odległej planety, który by odnaleźć 
się w realiach innej czasoprzestrzeni, musi 
stworzyć swoje „ja” od podstaw.

W tym widowiskowym arcydziele nie-
zwykle ważny jest też wątek religijny. Można 
zaryzykować stwierdzenie, że bohatero-
wie udają się na międzygalaktyczną przy-
godę w poszukiwaniu Boga. Cywilizacja, 
którą usilnie starają się zbudować, opiera 
się na głodzie duchowości – żądzy wypeł-
nienia pustki duszy jakimś wyższym sen-
sem. W tym wypadku analogia do życia na 
emigracji jest znacznie mniej dosłowna, 
aczkolwiek wciąż trafna. Osoby wyrusza-
jące za granicę niekoniecznie znajdują tam 
uniesienia stricte religijne, natomiast na 
pewno kierują nimi pobudki metafizyczne. 
Pobyt w innym kraju należy rozpatrywać 

nie tylko geograficznie czy ekonomicz-
nie, ale również filozoficznie. To decyzja 
podejmowana nie do końca racjonalnie, 
gdyż wpływa na nią wiele instynktownych, 
emocjonalnych sytuacji. Emigranci zazwy-
czaj o czymś marzą, czegoś pragną i ocze-
kują, a to trudne do zdefiniowania „coś” 
jest synonimem szczęścia i sensu życia, 
których brakuje w krajowej codzienno-
ści. To pozazmysłowy, egzystencjalny głód 
uniwersalnego sensu, nadający emigracji 
quasi-duchowego charakteru (nawet jeśli 
emigrant identyfikuje się jako ateista).

Znacznie mniej metaforyczny obraz emi-
gracji odnajdziemy z kolei w słynnym dziele 
Krzysztofa Kieślowskiego Trzy Kolory. Biały. 
Druga część głośnej trylogii opowiada o pol-
skim imigrancie uwikłanym w skompliko-
waną relację z francuską żoną. Dość zawiła 
i zaskakująca fabuła zawiera wiele interesu-
jących wątków, ale najciekawszy jest chyba 
ten najbardziej tragikomiczny. Otóż główny 
bohater wyjeżdża do innego kraju spędzać 
szczęśliwe dni z miłością swojego życia, 
lecz utrudnia mu to dość prozaiczny, choć 
dotkliwy problem. Niepokoje i lęki związane 
z imigrancką codziennością sprawiają, że 
staje się impotentem. Wkrótce rozstaje się 
z żoną i ląduje na ulicy bez grosza przy duszy.

Film Kieślowskiego przywołuje na myśl 
idee znane z teatru absurdu. Jego protago-
nista staje się ofiarą paradoksu losu i nic 
nie może z tym zrobić. Destynacja, która 
miała zagwarantować mu życie pod zna-
kiem spełnionej miłości, okazuje się miej-
scem zabijającym tę miłość. Z patowej sytu-
acji wyłania się gorzko-komiczna wizja 
żywotu imigranta. To los wyreżyserowany 
przez fatum posiadające czarne poczucie 
humoru. Marzenia o lepszym bycie czę-
sto nie mogą się spełnić przez serię men-
talnych sabotaży – tęsknotę za ojczyzną 
czy rodziną, zakopanie się we własnym 
poczuciu wyalienowania, a także szok kul-
turowy przeistaczający się w trwałą, kultu-
rową niechęć. Zdarza się, że przeznaczenie 
rzuca imigrantowi zdecydowanie niespra-
wiedliwą ilość kłód pod nogi.

Impotencja głównego bohatera również 
wywołuje intrygujące skojarzenia. Odsta-
wiając na bok najbardziej oczywistą refleksję 
na temat opłakanych skutków nieudanego 
życia erotycznego, można w problemie tej 
postaci znaleźć coś jeszcze. Mianowicie 
bardziej szeroki problem ogólnej niemocy. 
Powszedniość imigranta definiuje bole-
sna nieudolność. Oprócz przytoczonego 
wcześniej braku kompetencji językowych 
(motyw, który pojawia się także w Białym), 

należy wspomnieć też o kłopotach związa-
nych z panującą strukturą społeczną oraz 
rynkiem pracy. W piramidzie narodowej 
zbiorowości imigrant zajmuje ostatnie miej-
sce (jest wspomnianym już „widmem”). 
Początkowo (a w niektórych przypadkach 
niestety na stałe), w najgorszym razie, przy-
prawia mu się oblicze intruza, a w najlep-
szym gościa. Nawet jeśli spotyka się z tole-
rancją i uprzejmością, to i tak nie jest brany 
pod uwagę jako pełnoprawny obywatel 
mogący swobodnie dzielić się poglądami 
na temat państwa, do którego wyemigro-
wał. Teoretycznie może egzekwować swoje 
prawa i przywileje, lecz jego pobudki są 
traktowane przez tutejszych z dużą dozą 
podejrzliwości. Ponadto, jako pracownik, 
najczęściej jest wykorzystywany do pro-
stych prac fizycznych, tzn. takich, które 
większość rodowitych obywateli uznaje 
za profesje poniżej ich godności. Każdy 
dzień imigranta mija przy akompaniamen-
cie melodii porażającej niemocy. Nie ma 
możliwości wywalczenia pozycji równo-
prawnego obywatela oraz nie jest w stanie 
zyskać zaufania pracodawców.

Podobnie dotkliwe zderzenie z obcą rze-
czywistością ukazuje Janusz Zaorski w swoim 
Szczęśliwego Nowego Jorku. Historia sze-
ściorga Polaków mieszkających w Stanach 
Zjednoczonych jest bardzo odważną jak na 
lata 90. próbą rozliczenia się z mitem ame-
rykańskiego snu. Słowo-klucz patronujące 
temu obrazowi to rozczarowanie. Wszystkich 
bohaterów łączy fantazja „od pucybuta do 
milionera” i jednocześnie tak samo bolesny 
proces powrotu do świata realnego.

Film miał premierę w 1997 roku, czyli 
w czasach amerykańskiego fetyszu pol-
skiej kinematografii głównego nurtu. To 
wtedy twórcy tacy, jak Władysław Pasikow-
ski i Maciej Ślesicki uparcie próbowali oże-
nić Hollywoodzki błysk z rodzimym kinem 
gatunkowym. Twardzi mężczyźni, piękne 
kobiety i widowiskowe sceny akcji królowały 
na ekranach tak długo, że w 2000 roku Olaf 
Lubaszenko postanowił uśmiercić ten trend 
rubaszną farsą pt. Chłopaki nie płaczą. Zanim 
jednak za demontaż polskiego Hollywoodu 
zabrał się reżyser Sztosu (i Juliusz Machulski 
w Kilerze, choć to już znacznie mniej bezpo-
średnia zgrywa), Janusz Zaorski podszedł do 
tematu nieco poważniej. Upiekł dwie piecze-
nie na jednym ogniu – wdał się w polemikę 
z amerykańską fascynacją polskiej kinema-
tografii oraz ogólną ideą American Dream.

Emigranci ze Szczęśliwego Nowego Jorku 
odzwierciedlają polskie pokolenie post-
transformacyjne. Generację, która wycho-
wała się na nadziejach związanych z post-
komunistyczną „światowością” i otwarciem 
granic. Film przedstawia losy Polaków 
dotkniętych podwójną tragedią. Nie dość, 
że zawiedzionych niespełnionymi obietni-
cami nowo powstałej III RP, to jeszcze roz-
goryczonych faktycznym obliczem mrzonki 
o amerykańskim lepszym świecie.

Postać emigranta funkcjonuje w polskim 
kinie niemal od zawsze. To fascynujący 
archetyp odznaczający się efektowną dyna-
miką charakteru. Tacy bohaterowie podróżują 
nie tylko po mapie świata, ale przede wszyst-
kim przekraczają granice własnych tożsamo-
ści i identyfikacji. Zmuszeni do nieustannej 
społecznej oraz ekonomicznej adaptacji, są 
protagonistami-kameleonami. Poprzez swą 
zmienność stają się nieuchwytni. Buzują 
w nich sprzeczne emocje stanowiące esen-
cjonalny budulec natury ludzkiej. Innymi 
słowy, pojedynkujących się z alienacją oraz 
własnymi mentalnymi paradoksami emi-
grantów, należy nazwać żywymi emblema-
tami kondycji współczesnego człowieka. Fil-
mowcy, którzy umiejętnie opowiadają o ich 
losach, tworzą zatem dzieła ponadczasowe.

Zbigniew Zamachowski 
i Julie Delpy w filmie 

 Trzy kolory. Biały, 
reż. Krzysztof Kieślowski 

Cezary Pazura w filmie 
Szczęśliwego Nowego Jorku, 

reż. Janusz Zaorski
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sonia. Później rejony Kijowa, 
w odległości 150 km do 
obwodu czernihowskiego. Poza 
tym rejon charkowski, gra-
niczący z Donbasem. Byłem 
7 km od granicy z Rosją.

Skąd przywiozłeś wiele 
poruszających obrazów. 
Jak oglądam wasz film, 
myślę sobie, że wojna to 
mnóstwo kontrastów. 
Jest takie ujęcie z pla-
cem zabaw, gdzie na huś-
tawkach huśtają się dwie 
małe dziewczynki. Jako 
migawka pojawia się też 
np. wrak spalonego samo-
chodu, na którym ktoś 
wymalował napis „For-
muła 1”.
T.W.: Albo scena, którą 
nazwaliśmy sobie roboczo 
„cyrkową”. Pojawia się w niej 
magik, który próbuje umilić 
czas żołnierzom. Nie wszy-
scy są zainteresowani. Disco 
muzyka i gość, który robi 
sztuczki. Całość niezwy-
kle absurdalna w kontekście 
sytuacji wojennej, o której 
opowiadamy.
P.P.: To pokazuje codzienność 
tych ludzi, pełną paradoksów. 
Ktoś się nudził, a że na Zacho-
dzie też maluje się murale, no 
to wymalował tę „Formułę 1”. 
Tam miesza się ze sobą wiele 
różnych aspektów. Od zabawy, 
poprzez walkę o jedzenie, aż 
po śmierć. 

P o seansie waszego 
dokumentu na 
Berlinale przypo-
mniał mi się taki 

cytat ze Swietłany Aleksije-
wicz: „Wojna to też życie”. 
Nie pokazujecie wojny 
jako takiej, skupiacie się 
w dużej mierze na tym, co 
w Ukrainie zostało z nor-
malnego, zwyczajnego 
życia. Ludzie wracają auto-
busem z pracy, chodzą do 
sklepów po zakupy. Dzieci 
jeżdżą na rowerach.
Tomasz Wolski: A w tle 
widać spalone czołgi. Wbrew 
pozorom w tym filmie jest 
dużo wojny, ale nie takiej, 
jaką znamy np. z kina wojen-
nego. Od początku założy-
liśmy, że bardziej interesują 
nas przestrzenie, konteksty, 
ludzie. To, jak sobie radzą 
nawet nie z samą wojną, 
a z jej konsekwencjami. Piotr 
w pewnym momencie dotarł 
na linię frontu z kamerą, 
ale nawet tam wszystko 
wyglądało inaczej, niż sobie 
wyobrażamy. Nie tak jak 
w filmie 1917 Sama Men-
desa, gdzie bohater biegnie, 
a dookoła niego wybuchają 
bomby. To, co zarejestrowa-
liśmy, wygląda zupełnie ina-
czej. Ludzie chowają się za 
drzewami. I czekają. W pew-
nym sensie nuda, która 
zostaje przerwana nadlatu-
jącą rakietą. 

Kiedy zdecydowaliście się 
pojechać do Ukrainy?
Piotr Pawlus: U mnie to była 
kwestia pierwszych trzech 
tygodni. W jedną stronę jeź-
dziłem z pomocą humani-
tarną, a w drugą wracałem 
z ludźmi i przewoziłem ich 
przez granicę. Jechaliśmy kie-
dyś w siedem osób z psem, 
samochód prawie szorował 
po jezdni podwoziem. Wtedy 
jeszcze nie miałem ze sobą 
kamery. Dopiero po trzech 
tygodniach zdecydowałem, 
że chcę pojechać z kamerą. 
Pojawiły się wątpliwości 

i znaki zapytania. Trzeba było 
zorientować się, jak załatwić 
odpowiednie zgody i doku-
menty. Po takim pierwszym 
wyjeździe odezwał się do 
mnie Tomasz i zapropono-
wał koncept filmu – prosty 
i trudny zarazem. Z technicz-
nego punktu widzenia był 
prosty, bo chodziło o to, żeby 
kręcić ze statycznej kamery. 
Problem polegał na tym, że 
przy takim ujęciu, żeby coś 
ciekawego się zadziało, trzeba 
swoje odczekać. A stanie 
długo w jednym miejscu nie 
jest w Ukrainie wskazane.

Na miejscu było niebez-
piecznie?
P.P.: Pracowałem z kamerą na 
miejscu, Tomasz był w Polsce, 
ale mieliśmy w miarę możli-
wości kontakt. Jak tylko coś 

udało mi się nagrać, to wysy-
łałem mu kadry i konsulto-
waliśmy je na gorąco. Tomasz 
podpowiadał mi różne roz-
wiązania, mówił, że może 
warto zrobić ujęcie z innej 
strony, ale często okazywało 
się, że kawałek dalej wszystko 
jest zaminowane. Oczywiście, 
że można w takie miejsce 
pójść, ale wtedy człowiek kła-
dzie na szali życie.
T.W.: Filmowaliśmy dosyć 
szerokimi planami, więc 
poprosiłem Piotra, żeby 
nagrał trochę landszaftów. 
Takie ujęcie było nam 
potrzebne, żeby pokazać 
zniszczenia w totalnej skali, 
ale okazało się to niemoż-
liwe. Piotr musiałby wejść 
na górkę, przejść przez las, 
gdzie mogły być miny. Pro-
ste zadanie okazywało się 

niemożliwe do wykonania. 
Mieliśmy też ujęcie z panią, 
która na zewnątrz, przed 
domem, gotowała obiad. 
Fajna scena, ale sfilmo-
wana za ciasno. Poprosiłem 
więc Piotra, żeby postawił 
kamerę dalej. Wytłuma-
czył mi, że nie może tego 
zrobić, bo jest tam snajper 
i wystawi się na jego cel, 
jeśli stanie dalej. 
P.P.: Potem w OKO.press 
przeczytałem, że te tereny 
zostały wyzwolone 14 maja. 
Ja byłem tam tydzień wcze-
śniej razem z żołnierzami, 
którzy mnie podwieźli. Jeden 
szedł z przodu, drugi z tyłu 
i mnie osłaniali.
T.W.: Nie sztuką pojechać 
tam kręcić. Sztuką jest nakrę-
cić, przeżyć i wrócić. Dla Pio-
tra każdy dzień był lekcją. 
Uczył się, jak się poruszać, 
ale uczył się też akceptacji 
warunków i odpuszczania. 
Były momenty, że zdarzyło 
mu się zostawić gdzieś statyw. 
Trudno, przepadł. Ważniejsze 
od sceny, którą sobie wymy-
śliliśmy, były jego zdrowie 
i życie.

A gdzie udało wam się 
dotrzeć?
P.P.: Początek – to było połu-
dnie. Odessa, Mikołajów 
i miejscowości w stronę Cher-

Ale nie epatujecie obra-
zami śmierci, nieszczęścia.
T.W.: Zobacz, jak Piotr sfil-
mował scenę na cmentarzu. 
Widzimy flagi, które zasła-
niają zdjęcia na nagrob-
kach. Tworzy się metafora, 
a w głowie rodzą pytania. Na 
mnie też wielkie wrażenie 
robi scena w metrze, w któ-
rej nic się w zasadzie nie 
dzieje. Kamera skierowana 
jest na wyjście, gdzie znaj-
dują się ruchome drzwi. Ktoś 
wchodzi, ktoś wychodzi, ale 
w pewnym momencie orien-
tujemy się, że tam obok śpi 
człowiek. Próbuje zasnąć, 
zmienia pozycję, przewraca 
się z boku na bok. A te drzwi 
hałasują. Dla mnie to wstrzą-
sające, bo nie potrafię sobie 
wyobrazić siebie w takiej 
sytuacji. Nie potrafiłbym 
zasnąć, a ten człowiek musiał 
się zaadaptować do okolicz-
ności.

Na festiwalu w Berlinie 
pokazywany był jeszcze 
jeden dokument o wojnie 
w Ukrainie, wyreżysero-
wany przez Seana Penna. 
Utrzymany w patetycz-
nym, hollywoodzkim 
wręcz tonie (współreży-
serowany przez Aarona 
Kaufmana film Super-
power – przyp. red.). 
Zupełnie inne kino od 
waszego.

T.W.: Ja myślę, że taki film też 
ma sens. W tej całej sytuacji 
każde działanie, każda narra-
cja są niezwykle potrzebne. 
My spełniamy trochę inne 
zadania, ale każdy ma swoją 
rolę do odegrania. Odczu-
wam spory dyskomfort zwią-
zany z tym, że filmowaliśmy 
ludzi, którzy wciąż tam są, 
a my dziś jesteśmy na Berli-
nale, siedzimy sobie w hotelu 
Hyatt i obok nas stoją dwie 
skrzynki z wodą. A Ukra-
ińcy o wodę muszą tam wal-
czyć. Z drugiej strony, żeby 
nie popaść w totalną depresję, 
staram się tłumaczyć sobie, że 
naszym filmem nagłaśniamy 
tę sprawę. Opowiadamy, że 
tak, a nie inaczej wygląda tam 
życie, że trzeba pomagać, że 
trzeba po prostu coś zrobić.

A jakie nastroje, rok po 
wybuchu wojny, panują 
wśród Ukraińców?
P.P.: To wszystko zależy od 
rejonu. Są miejsca, które były 
okupowane przez Rosjan, ale 
teraz ludzie już przyjeżdżają 
z powrotem i próbują wró-
cić do życia. To, co może ich 
zaniepokoić, to potencjalna 
rakieta czy alarm lotniczy, ale 
wiele osób przyzwyczaiło się 
już do tego rodzaju strachu. 
Są też ludzie, którzy żyją bli-
żej granicy rosyjskiej. Tam 
rakieta, pięć sekund po uru-
chomieniu, dolatuje do celu. 

Nie ma szans na ogłoszenie 
alarmu. W takich przypad-
kach ten strach cały czas jest 
w ludziach. A jednak, mimo 
różnych przeciwności, Ukra-
ińcy mają w sobie niezwy-
kłą siłę. Co chwilę słyszy się, 
że ktoś organizuje zbiórki. 
Zwykli ludzie zawożą paczki 
do zagrożonych rejonów, też 
ryzykując życie.

I pewnie wszyscy zadają 
sobie to samo pytanie: 
kiedy to się skończy?
T.W.: Skończyłem właśnie 
czytać książkę o getcie war-
szawskim i tam pojawia się 
dokładnie to samo ocze-
kiwanie na koniec wojny. 
Ludziom wydawało się, że 
skończy się za tydzień, za 
miesiąc. Liczyli pieniądze 
i zastanawiali się, czy wystar-
czą im na kilka miesięcy, czy 
może na rok? A wiemy, ile 
ta wojna trwała… Trzeba 
również odseparować nasze 
życzenia od tego, jaki cel 
mają niektórzy politycy. Nie-
zależnie od czasów, zawsze 
pojawiają się szumowiny, 
które chcą przy okazji zaro-
bić na czyimś nieszczęściu. 
To jest przerażające, ale 
niczym się nie różni od sytu-
acji z czasów drugiej wojny 
światowej.

Rozmawiał  
Mateusz Demski

NAZNACZONA 
ŚMIERCIĄ 
„NORMALNOŚĆ”
Rozmowa z Piotrem Pawlusem i Tomaszem 
Wolskim, twórcami filmu W Ukrainie
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W Ukrainie,  
reż. Piotr Pawlus,  
Tomasz Wolski 
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nicy otrzymali emaliowane 
nocniki. »Nocnik« doczekał 
się par, a także zapoczątkował 
wspólne, czasem interdyscy-
plinarne projekty zawodowe 
i uczelniane. Absolwenci, gdy 
tylko mogą – powracają. Są też 
uczestnicy, którzy zaczęli pra-
cować w branży – wśród nich 
Mateusz Widzisz – dziś członek 
ekipy Kina Pod Baranami. Od 
roku wspiera mnie w organi-
zacji »Nocnika«. Wnosi nowe 
pomysły i energię” – komentuje 
gospodyni cyklu. Ale, ale – pre-
lekcja, seans, rozmowa, drink, 
tańce – to nadal nie jest cały 
„Nocnik”!

KRWAWA 
KANAPKA I NOCNI 
GOŚCIE
„Chcieliśmy dać studentom coś 
ekstra. Przed seansem serwu-
jemy kawę, po projekcji, a przed 
dyskusją – kanapki. Zaczęli-
śmy od klasycznych kanape-
czek z żółtym serem i ogórkiem, 
z czasem pojawiły się kanapki 
tematyczne” – opowiada Ola 
Starmach. – „Na przykład na 
»Nocniku« z Apokawixą były 
krwawe kanapki, to znaczy 

Mł o dych  k i no -
manów groma-
dzi Studencki 
Nocny Klub Fil-

mowy, nieoficjalnie funkcjo-
nujący jako „Nocnik”. „Nie 
pamiętam, kto po raz pierw-
szy rzucił tę nazwę, ale natych-
miast się przyjęła” – mówi Ola 
Starmach, gospodyni i współ-
pomysłodawczyni Studenckiego 
Nocnego Klubu Filmowego, 
który w listopadzie 2022 roku 
obchodził swoje 10-lecie. Działa 
w dobrze znanym nie tylko 
w Krakowie Kinie Pod Bara-
nami i tłumnie przyciąga stu-
dentów podwawelskich uczelni. 
Dyskusje trwają do 3.00-5.00 
nad ranem. W każdy czwartek. 

„Bywa, że studenci bezpośred-
nio po »Nocniku« biegną na 
egzamin na 8.00 rano” – śmieje 
się Starmach.

DO BIAŁEGO RANA
Swoje cykle mają w „Bara-
nach” wszystkie grupy wie-
kowe. „Seniorzy spotykają 
się na pokazach »Dojrzałego 
kina«, rodzice z niemowlakami 
na »Barankach w pieluchach«, 
przedszkolaki na »Barankach 
dzieciom«, a  licealiści na 
SMAK-u (Spotkaniach Mło-
dych Amatorów Kina). Chcie-
liśmy, żeby studenci również 
poczuli się u nas jak u siebie” – 
przybliża początki „Nocnika” 
moja rozmówczyni. Klub nie 

posiada statusu DKF-u, ale ma 
swoją stałą, zarazem otwartą 
formułę. Nie ogranicza się do 
seansu i prelekcji. Projekcje 
startują około godz. 23.00, dys-
kusje około 1.00 „Zależało nam 
na tym, żeby uniknąć sytuacji, 
gdy trzeba przerwać spotkanie 
w najciekawszym momencie ze 
względu na kolejną projekcję, 
stąd noce” – tłumaczy.

Prelekcje przygotowują sami 
studenci, oni też moderują dys-
kusje. „Mobilizujemy, poma-
gamy, podpowiadamy, ale to oni 
prowadzą spotkania. Uczest-
nicy »Nocnika« przychodzą 
do nas ze wszystkich krakow-
skich uczelni i kierunków. To 
humaniści i umysły ścisłe, kul-

turoznawcy, filolodzy, studenci 
medycyny, psychologii, infor-
matyki, robotyki. Niesamowita 
mieszanka wiedzy i spojrzeń na 
kino. Miewamy też »Nocniki« 
po angielsku, gdyż odwiedzają 
nas również studenci z wymian 
międzynarodowych” – podkre-
śla animatorka kultury filmowej. 

Po rozmowie o filmie dysku-
sja schodzi czasem na tematy 
życiowe. „Toczona jest nie tylko 
w murach kina. Przenosi się do 
zaprzyjaźnionego klubu – kie-
dyś Rozrywki Trzy, teraz Betel, 
gdzie na studentów czeka dar-
mowy drink. Tańczymy tam. 
A raz poszliśmy na roraty – 
w grupie były głęboko wierzące 
osoby i nas do tego namówiły” – 
Ola Starmach kontynuuje swoją 
opowieść o „Nocniku”. 

JEDYNA TAKA 
SPOŁECZNOŚĆ
„Nocnik” to trochę taka coty-
godniowa impreza z wyjąt-
kową energią i klimatem, które 
sprzyjają nawiązywaniu nowych 
przyjaźni. Przez dekadę zbu-
dowała się zżyta społeczność, 
która ciągle poszerza się o nowe 
pokolenia studentów. „Udało 
się nam stworzyć przestrzeń, 
która daje studentom poczu-
cie bezpieczeństwa i swobodę 
wypowiedzi. Dzielą się naj-
bardziej osobistymi przemy-
śleniami i doświadczeniami 
życiowymi, dokonują coming 
outów, co onieśmiela, a zara-
zem wzrusza, ale też wzmaga 
poczucie odpowiedzialności” – 
mówi Ola Starmach.

Uczestnicy Nocnika stają się 
stałymi widzami kina. „Oglą-
dają inne filmy, przychodzą na 
wydarzenia i przeglądy, ostatnio 
na Festiwal Filmu Niemego. Ale 
nie tylko to. Wspólnie obcho-
dzimy urodziny – ktoś przy-
niesie ciasto, ktoś przygotuje 
inną niespodziankę. Na 5-lecie 
najbardziej aktywni uczest-

z burakiem. W czasie pande-
mii – kiedy kino musiało być 
zamknięte – spotykaliśmy się 
online, wspólnie oglądając 
filmy na platformie e-kino-
podbaranami.pl i rozmawiając 
na Zoomie. Kiedy kino mogło 
już przyjmować widzów, ale 
nie mogło serwować jedzenia, 
wszyscy o te kanapki dopyty-
wali. Kiedy wreszcie wrócą? 
Obrosły jakąś legendą”.

„Nocnik” jest dobrze znany 
nawet wśród twórców. Chętnie 
zostają na nocki ze studentami. 
„Marcin Koszałka rozmawiał 
o Czerwonym pająku, Jagoda 
Szelc gościła już dwa razy. Byli 
też Bartek Bielenia, Mikołaj 
Kubacki. Naprawdę przycho-
dzą na 1.00, 2.00 w nocy!” – 
mówi Ola Starmach. Na 10-lecie 
powrócił prelegent z pierwszego 
pokazu – 8 listopada 2012 roku 
o Miłości Michaela Hanekego 
opowiedział Miłosz Stelmach, 
wówczas student, dziś redaktor 
naczelny czasopisma „Ekrany”. 
Na jubileuszowym „Nocniku” 
wygłosił prelekcję na temat Do 
ostatniej kości Luki Guadagnino. 

Zdarzają się też goście 
spoza branży – np. Takehiko 

Okazaki. „To Japończyk uro-
dzony w Kamakurze, dyrektor 
dystrybucji śliwkowego wina 
Choya na nasz region Europy. 
Napisałam do niego przy oka-
zji pokazu filmu Nasza młod-
sza siostra, którego bohatero-
wie produkują właśnie to wino, 
czy nie zechciałby nas poczęsto-
wać” – wspomina gospodyni 
„Nocnika”. – „Nie tylko oso-
biście przyjechał, ale przygo-
towywał dla studentów drinki 
według tradycyjnej japońskiej 
receptury, poszedł też z grupą 
na karaoke. Od tamtej pory 
w miarę możliwości wspiera 
»Nocnik«, gdy pokazujemy 
japońskie produkcje”. 

TŁUMY
„Nocnik” ściąga tak wielu 
widzów, że czasem seanse 
odbywają się w dwóch, a nawet 
trzech salach Kina Pod Bara-
nami „Zdarzyło się tak m.in. 
na pokazie Twarzy Małgorzaty 
Szumowskiej. Spontanicznie, 
w  środku nocy, otworzyli-
śmy drugą salę” – opowiada 
Ola Starmach. Frekwencja nie 
umknęła uwadze dystrybuto-
rów. „Pytają o reakcje, sami pro-

ponują filmy. Wybór repertuaru 
zawsze jest autorski. Wszystko 
zależy od dyskusyjnego poten-
cjału danego tytułu. Czasem 
wypływa z rozmów i ankiet na 
Facebooku: zamknięta grupa 
»Nocnika« liczy 622 osoby, 
a profil ma niemal 8 tys. śle-
dzących. Kiedy coś się wszyst-
kim podoba, celowo prowo-
kuję i wkładam kij w mrowisko, 
przedstawiając odrębną opinię. 
A potem wiadomo – gadamy, 
gadamy, gadamy. Swoją drogą 
uwielbiam chodzić na dysku-
sje wokół tego samego filmu 
na wszystkich naszych cyklach. 
Reakcje bardzo się różnią 
i widzowie zwracają uwagę na 
zupełnie inne elementy, inaczej 
oceniają bohaterów. To fascy-
nujące, poznawcze doświad-
czenie” – odpowiada Ola Star-
mach i dodaje: „Śmierć kina? 
Proszę Państwa, zapraszam 
na »Nocnik«, żeby przekonać 
się, że ma się ono znakomicie, 
a chęć wspólnego przeżywania 
i rozmawiania o filmie wcale 
nie zmalała!”.

Dagmara 
Romanowska

NOCNE DYSKUSJE O KINIE
Jak zarażać miłością do kina? Jak aktywizować 
młodych i zachęcać do wspólnego oglądania 
filmów i dyskusji o emocjach i refleksjach, które 
wywołują? W Krakowie udaje się to już  
od dekady – a rozmowy przy filmie, kanapkach, 
kawie i drinku trwają do bladego świtu.

Spotkanie 
z Bartoszem Bielenią 

5-lecie Studenckiego  
Nocnego Klubu Filmowego  
w Kinie Pod Baranami 
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czyć wszystkie motywy, o któ-
rych chciałem opowiedzieć 
w Airborne. Jednym z waż-
niejszych jest wątek ponow-
nych narodzin. Dużo wtedy 
czytałem i zaciekawiły mnie 
prace Stanislava Grofa, ame-
rykańskiego psychoterapeuty 
czeskiego pochodzenia, który 
eksperymentował z psychode-
likami i ujmował wyniki swo-
ich prac w szczególnie ciekawe 
ramy. Opisując psychodeliczne 
wizje, których doświadczali 
jego pacjenci, wspominał wła-
śnie motyw ponownych naro-
dzin, a ja myślałem już wcze-
śniej, żeby nawiązać w Airborne 
do czegoś w rodzaju psychode-
licznego terapeutycznego snu, 
który byłby wersją rzeczywi-
stości przetworzoną przez pod-
świadomość. Proces powsta-
wania filmu trwał tak długo 
(około dwóch lat), bo długo 
szukałem i ostatecznej formy, 
i treści.

Przez pierwsze kilka lat 
pracował pan sam, mając 
pełną kontrolę nad każ-
dym aspektem projektu, 
ale w pewnym momencie 
musiał się pan otworzyć 
na współpracę. Jak wspo-
mina pan działanie wraz 
z zespołem ze studia Letko 
i dzielenie się swoją autor-
ską wizją?
Miałem rzeczywiście po raz 
pierwszy w karierze stycz-
ność z takim zespołem i muszę 
przyznać, że na początku nie 
było mi łatwo. Jestem z natury 
samotnikiem, lubię tworzyć 
w swoim tempie, nie musieć 
pewnych rzeczy wyjaśniać. 
Ale podzielenie się Airborne 
ze studiem Letko było świetną 
decyzją, bo mogłem skorzy-
stać z wiedzy i doświadczenia 
ludzi, którzy realizują filmy 
znacznie dłużej niż ja. Nie 
byłoby tak naprawdę tej ani-
macji w obecnej formie, gdyby 
nie Piotr Szczepanowicz, mój 
producent i opiekun arty-
styczny, który nie tylko dawał 
bardzo cenne wskazówki, ale 

W Airborne 
zestrzelony 
w bliżej nie-
określo-

nych działaniach wojen-
nych samolot rozbija 
się na drzewie, po czym 
zostaje stopniowo wchło-
nięty przez świat natury. 
Staje się jego przedłu-
żeniem, zaś rośliny czy 

owady zaczynają z czasem 
przypominać samoloty 
i ludzkie machiny wojenne 
oraz inne surrealistyczne 
hybrydy. Genezy tej histo-
rii należy szukać w pana 
fascynacji naturą czy lot-
nictwem wojennym?
Zdecydowanie w fascyna-
cji naturą, choć jako dziecko 
uwielbiałem samoloty i na 

pewno w jakiś sposób wpły-
nęło to na Airborne. Jednakże 
natura bardziej. Wychowy-
wałem się na wsi, wśród przy-
rody, to była nierozerwalna 
część mojego świata. W mło-
dości pojawiły się wizje 
hybryd mechaniczno-bio-
logicznych. Tak się złożyło, 
że na egzaminach do liceum 
plastycznego dostałem temat: 

owad-maszyna, a moja etiuda 
na pierwszym roku szkoły fil-
mowej miała motyw samo-
lotu, który wykluwa się jak 
motyl z kokonu. Długo się 
to za mną ciągnęło. (śmiech) 
Gdy zacząłem przymie-
rzać się w końcu do debiutu 
reżyserskiego, potrzebowa-
łem emocjonalnego paliwa 
i uznałem, że nie ma co ucie-
kać od dziecięcych pasji, lecz 
wykorzystać je, przetworzyć. 
Złożyć hołd dzieciństwu, ale 
w dorosłej formie.

Zgaduję, że jedną z inspira-
cji fabularnych była litera-
tura fantastycznonaukowa, 
a co z wizualnymi? Prosta, 
wymowna kreska, mini-
malizm kolorystyczny, gra 
światłem, cieniem, kolorem 
albo jego brakiem.
Uwielbiam książki i klimaty 
science fiction, w kolejnym 
projekcie filmowym skie-
ruję się dosyć wyraźnie w tę 
stronę, ale jeśli fantastyka 
naukowa zainspirowała Air-
borne, to nie bezpośrednio. 
Najpierw powstawały poje-
dyncze ilustracje. Tworząc je, 
nie myślałem nawet o samym 
filmie, lecz o rzeczach zwią-
zanych z drukiem. Zajmowa-
łem się także projektowaniem 
logotypów i lubiłem zawę-
żoną gamę kolorystyczną, bo 
łatwiej w ten sposób tworzyć 
wieloznaczne kształty znane 
z estetyki polskiej szkoły pla-
katu. Synteza kolorów i kształ-
tów bardzo mi pasowała do 
Airborne, dodawała niejedno-
znacznemu projektowi jesz-
cze więcej wieloznaczności. 
Gdybym poszedł w bogactwo 
detali i więcej kolorów, pewne 
efekty wizualne – które budują 
tożsamość wizualną Air-
borne – nie byłyby możliwe do 
zastosowania.

Co zatem zainspirowało 
warstwę fabularną?
Mając pierwsze ilustracje, 
zacząłem poszukiwać mocnego 
spoiwa fabularnego, żeby połą-

też otoczył mnie ludźmi, któ-
rzy pomogli ustalić ostateczny 
kształt filmu. Jak montaży-
sta Nikodem Chabior, który 
skrócił Airborne o kilka minut 
z dużą korzyścią dla tempa 
i dramaturgii.

Co wyleciało?
Dużo sekwencji ze sceny lotu 
przez odmieniony świat, gdzie 
jest okazja spotkać najwię-
cej surrealistycznych stwo-
rzeń i zabaw formą. Mam 
tendencję do realizowania 
fascynujących mnie pomy-
słów, żal mi z nich rezygno-
wać lub zostawiać na później. 
Piotr namawiał mnie, żebym 
ograniczał te koncepty, a ja 
wymyślałem coraz to nowe, 
by jeszcze bardziej urozmaicić 
całą sekwencję. To było tro-
chę jak walka z hydrą, gdzie 
on obcinał jedną głowę, a na 
jej miejsce wyrastało kilka 
nowych! (śmiech) Nasłał na 
mnie w końcu Nikodema, 
który zredukował sekwen-
cję do samej esencji, za co 
jestem mu dziś wdzięczny. Ta 
i inne współprace – z dźwię-
kiem, z muzyką itd. – wymu-
siły na mnie, bym otworzył 
się na innych, zaufał temu, co 
wnoszą do Airborne. Wyszło 
świetnie.

Na tyle świetnie, że obraz 
doceniono na wielu pre-

stiżowych festiwalach. 
A zdradzi pan coś o swoim 
nowym filmie?
Mogę powiedzieć tyle, że 
to projekt, który – podob-
nie jak było z Airborne – już 
w jakiś sposób przerobiłem 
na studiach, podczas two-
rzenia filmu dyplomowego. 
Ale czuję, że dopiero teraz, 
z wiedzą i doświadczeniem 
zdobytymi przy Airborne, 
jestem wystarczająco dojrzały, 
by móc się z nim odpowied-
nio zmierzyć. Pattern również 
będzie dotyczył surrealistycz-
nej terapii, ale traktowanej 
tym razem dosłownie, bo 
akcja będzie rozgrywała się 
w szpitalu psychiatrycznym. 
Pojawią się też różne hybrydy 
biologiczne, np. pijawki, ale 
całość pójdzie w innym kie-
runku. Film poświęcę zjawi-
sku utrwalania i odzyskiwania 
wspomnień. Zarówno tych, 
które są zapisane na nośni-
kach technicznych, jak i tych 
bardziej intymnych historii, 
które zapisują się w podświa-
domości, czasem także w ciele.

Celuje pan znowu w kolo-
rystyczny minimalizm?
Zupełnie nie. Będzie to ani-
macja 2D z elementami 3D, 
ale wizualnie zamierzam 
pójść w stronę kolażu foto-
grafii z grafiką. Nie chcę iść 
w hiperrealizm, lecz stworzyć 

umowny świat, w ramach któ-
rego elementy surrealistyczno-
-poetyckie będą się przenikać 
z surowym science fiction. 

Projekty roślin, owadów 
i innych form biologicz-
nych będą odzwierciedlały 
rzeczywistość? W Air-
borne, przez swoją hybry-
dowość, były raczej kreacją 
pańskiej wyobraźni.
Uwielbiam inspirować się 
przyrodą, jestem wielkim 
fanem filmów realizowa-
nych przez Davida Attenbo-
rougha, a czarne tło Airborne 
zostało zainspirowane styli-
styką makro jego dokumen-
tów przyrodniczych. Ale 
faktycznie musiałem zredu-
kować biologiczne inspira-
cje do minimum, nie tylko ze 
względu na kwestię biolo-
giczno-technicznych hybryd, 
o których film opowiada, 
ale również przez minima-
listyczną grafikę. Wszelkie 
istoty musiały zostać zre-
dukowane do najprostszych 
kształtów. W Pattern sprawa 
ma się inaczej, bo odważ-
niej wkraczam w realistyczny 
świat, co pozwoli mi na więk-
szą wierność w odtwarzaniu 
pewnych aspektów świata 
technologii i biologii.

Rozmawiał  
Darek Kuźma

TERAPEUTYCZNE 
HYBRYDY
Rozmowa z Andrzejem Jobczykiem, 
reżyserem filmu animowanego Airborne
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Airborne,  
reż. Andrzej Jobczyk 
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 ALEKSANDER ŚCIBOR-RYLSKI

Życie obsadzało go 
w  różnych rolach. 
Szesnastoletni powsta-
n ie c  warszawsk i , 

który ciężko ranny w brzuch, 
cudem przeżył, choć symbo-
liczne odłamki wojennej traumy 
nosił w sobie do końca. Afirmu-
jący powojenną rzeczywistość 
„pryszczaty” pisarz, który potem 
stanie się „wściekłym trzydzie-
stoletnim”. Zbuntowany scena-
rzysta, który zamieni pióro na 
kamerę, a jako reżyser pod-
kreślać będzie wagę filmo-
wego rzemiosła, bo „film to 
nie tomik poezji, który za sto 
lat ktoś wygrzebie i okrzyk-
nie arcydziełem”. Szef zespołu 
filmowego, który nie bał się 
ryzykownych projektów, choć 
często kończyło się to ich awan-
sem na „półkownika”. Wszech-
stronny i niezwykle pracowity 
człowiek kina, jedna z najważ-
niejszych postaci peerelowskiej 
kinematografii, którego biogra-
fia mogłaby stanowić materiał 
na – pozbawiony niestety życio-
wego happy endu – film o powi-
kłanych losach XX-wiecznego 
polskiego inteligenta.

Te wszystkie życiowe role 
Aleksandra Ścibora-Rylskiego 
wzajemnie na siebie wpły-
wały, poszczególne dziedziny 
jego mocno autobiograficznej 
twórczości – jako prozaika, 
scenarzysty, reżysera, drama-
turga – przenikały się, czy wręcz 
warunkowały. Dla większości kinoma-
nów Ścibor pozostaje przede wszystkim 
scenarzystą (choć trafniej: współtwórcą) 
Człowieka z marmuru (1976) i Człowieka 
z żelaza (1981) Andrzeja Wajdy. A prze-
cież nie byłoby śledztwa (jeden z jego 
ulubionych motywów) na temat obywa-
tela Birkuta, gdyby nie ów socrealistyczny 
etap, powieść „Węgiel” (1950) i reportaże 
o przodownikach pracy, nie byłoby jed-
nego z najważniejszych polskich filmów, ale 
i rozrachunku z samym sobą sprzed lat, bo 
ekranowy reżyser Burski po części jest nim. 
Samego Ścibora-scenarzysty być może nie 
byłoby, gdyby nie złe przyjęcie przez krytykę 
i czytelników (zwłaszcza byłych powstań-
czych kolegów) „Morza Sargassa” – publi-
kowanego w „Nowej Kulturze” na przeło-
mie 1956 i 1957 roku – legendarnego dziś, 

odwilżowego opowiadania o grupie ocaleń-
ców z jednej kompanii. Osiem lat później – 
poddawani inwigilacji, represjonowani – 
wegetują na marginesie normalnego życia. 
Widoczna jest w tym tekście – nieraz dekla-
rowana – fascynacja filmem Carola Reeda 
Niepotrzebni mogą odejść (1947): podobna, 
tragiczna aura i spojrzenie na własne poko-
lenie jako straconą generację, zagonioną 
przez historię w ślepy zaułek. Mimo prób 
ucieczki – jedna z bohaterek, Myszka, zdaje 
się bowiem swoistym alter ego Ścibora, bo 
tak jak on – wyszedłszy z piekła – wybiera 
życie i chce wierzyć w „nowe”, dystansu-
jąc się od towarzyszy broni, którzy meta-
forycznie wciąż nie wyszli z kanałów. Tyle 
że sam, wówczas niemal 30-letni pisarz, 
na tym etapie nie miał już złudzeń. Stąd 
dla dziewczyny, ofiary ubeckiej intrygi, 

jedyną ucieczką okazuje się samobójstwo 
stanowiące jeden z lejtmotywów twórczo-
ści Ścibora. Odrzucenie „Morza Sargassa” 
(powstały na jego podstawie scenariusz nie 
trafił nawet pod obrady komisji) stało się 
dla niego punktem zwrotnym i począt-
kiem stopniowego odchodzenia od litera-
tury na rzecz kina, najpierw właśnie w roli 
scenarzysty (ostatecznie z około 30 zre-
alizowanymi tekstami na koncie). Pisząc 
dla innych – począwszy od Cienia (1956) 
Jerzego Kawalerowicza – wykorzystywał 
własne doświadczenia. Stąd powracające 
motywy, jak choćby model pojedynku, kon-
frontacji, ale też próby dogadania się przed-
stawicieli „starego” i „nowego”. Pojawia się 
on – jako wariant „zemsty po latach” – 
w Ostatnim strzale (1959) Jana Rybkow-
skiego, potem w Roku pierwszym (1960) 
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Katarzyna 
Wajda

Joanna Szczerbic  
i Zbigniew Cybulski  

w filmie Jutro Meksyk,  
reż. Aleksander Ścibor-Rylski

Aleksander Ścibor-Rylski 
na planie filmu Ich dzień 
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To niezmiernie 
zasłużony dla 
polskiego filmu 
twórca. Człowiek 
wielu talentów, 
choć wciąż 
niedostatecznie 
(do)ceniony. 
Tegoroczna 
wiosna przynosi 
dwie ważne, 
związane 
z nim rocznice. 
Aleksander 
Ścibor-Rylski  
16 marca 
skończyłby 95 lat, 
zaś 3 kwietnia 
minie 40 lat 
od jego 
przedwczesnej 
śmierci.
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Witolda Lesiewicza. Wreszcie w szcze-
gólnie dla autora ważnym, przerabianym 
i ostatecznie niezrealizowanym scenariuszu 
„Zaułek św. Sebastiana” (1958-66): tu dawny 
pułkownik AK i szef UB, każdy z chlubną 
wojenną kartą, chcą przerwać bratobój-
czy przelew krwi – i obaj ponoszą klęskę. 
Ścibor-scenarzysta nie mógł się uwolnić 
od tematu wojny, ale próbował tę traumę 
jakoś odsunąć, oswoić – przede wszyst-
kim poprzez wykorzystywanie konwencji 
gatunkowych. Czasami ze znakomitym 
skutkiem, jak w Pigułkach dla Aurelii (1958) 
Stanisława Lenartowicza, wpisujących się 
w (ostatecznie nierozwinięty) nurt popu-
larny szkoły polskiej, gdzie akcja akow-
skiego podziemia to – znana z kina sen-
sacyjnego – opowieść o nieudanym skoku, 
którego uczestnicy kolejno giną. Spełnienie 
gatunkowych reguł jednocześnie podkre-
śla tragizm pokolenia. Ta ucieczka w kino 
gatunków była zapewne podyktowana prze-
konaniem Ścibora, że kino ma widzom 
przede wszystkim dostarczać – możliwie 
dobrej – rozrywki. Co zresztą, będąc zawo-
dowym scenarzystą, robił. W tym kontek-
ście szczególnie istotne są jego zasługi dla 
polskiego kryminału, próba stworzenia 
oryginalnej formuły „zbrodni po polsku”, 
której prototypem jest – uznawane obok 
Dwóch panów N. (1962) Tadeusza Chmie-
lewskiego za pierwszy powojenny film kry-
minalny – Dotknięcie nocy (1962) Stanisława 
Barei, inspirowane tzw. sprawą pleszewską, 
ale też „Zbrodnią i karą” Fiodora Dostojew-
skiego, ulubionego pisarza Ścibora (wśród 
jego licznych niezrealizowanych projek-
tów znajduje się serialowa adaptacja „Braci 
Karamazow”). Potem będzie wyreżysero-
wany przez niego Morderca zostawia ślad 
(1967) łączący film wojenny z kryminałem 
i swoiste „kryminały społecznego niepo-
koju”: Trąd Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego 
i telewizyjne Złote Koło Stanisława Wohla 
(oba z 1971). Ciekawą próbą poszerzenia 
Ściborowej formuły „zbrodni po polsku” był 
również serial Janusza Morgensterna S.O.S 
(1974), którego bohater, reporter radiowy, 
nieprzypadkowo był rówieśnikiem scena-
rzysty ze skomplikowanym życiem osobi-
stym (zarówno scenariusz, jak i wydana 
w tym samym roku powieść „S.O.S”. pod-
pisane są nazwiskiem Jadwigi Wojtyłło, 
żony Aleksandra Ścibora-Rylskiego, ale 
w rzeczywistości ich autorem był oczywi-
ście sam Ścibor-Rylski – przyp. red.).

Jako reżyser Ścibor rozczarował tych, 
którzy spodziewali się, że zostanie – jak 
Tadeusz Konwicki – autorem filmowym. 

Wybrał rzemiosło i  tzw. kino środka. 
Jego reżyserska filmografia jest stosun-
kowo krótka (6 tytułów), eklektyczna i na 
tle dorobku literackiego – mało osobista. 
Sam niespecjalnie cenił swoje współcze-
sne filmy obyczajowe – debiutancki Ich 
dzień powszedni (1963), Późne popołudnie 
(1964) i sportowy Jutro Meksyk (1965) – 
choć czas działa na ich korzyść. Nie tylko 
mają znakomitą obsadę (Zbigniew Cybul-
ski, Aleksandra Śląska, Barbara Krafftówna, 
Barbara Brylska, Franciszek Pieczka, Pola 
Raksa…), świetne dialogi, ale też są zapi-
sem jakiegoś kawałka ówczesnej rzeczy-
wistości. Znaczące, że w tej samej deka-
dzie Ścibor – wciąż przekonany, że wielkie 
tematy i skomplikowane problemy to jednak 
domena literatury – pracował nad swoim 
opus magnum, czyli powieścią „Pierścio-
nek z końskiego włosia”, której za życia nie 
zdołał opublikować. I niezmiennie pozostał 
istotną (i wpływową) postacią środowi-
ska, m.in. jako kierownik literacki Zespołu 
Filmowego „Rytm” (1955-1965) oraz szef 
Zespołu Filmowego „Pryzmat” (1972- 
-1978). Filmy i scenariusze oceniał zawsze 
z pozycji zawodowca, bez jego determinacji 
być może nie byłoby powstałych w „Pry-
zmacie” drapieżnych komedii Barei. 

Ostatnią pozycją w jego scenopisar-
skiej filmografii jest Człowiek z żelaza, 
którego bohater, redaktor Winkler, nie 
tylko zdołał oprzeć się naciskom szefów, 
ale także wygrać z chorobą alkoholową. 
Ściborowi się to nie udało: wiadomość 
o jego śmierci – kilka tygodni po 55. uro-
dzinach – w wielkanocną niedzielę 1983 
roku zbiegła się z telewizyjnym pokazem 
jego bieszczadzkiego easternu Wilcze echa 
(1968). Niemal dekadę później nazwisko 
pisarza znowu pojawiło się w przestrzeni 
publicznej za sprawą odnalezionego 
maszynopisu legendarnej powieści, jej 
publikacji i ekranizacji Andrzeja Wajdy – 
Pierścionek z orłem w koronie w 1992 (sce-
nariusz był autorstwa Wajdy, Macieja 
Karpińskiego i Andrzeja Kotkowskiego – 
przyp. red.). Tyle że ani strategia, jaką 
obrał adaptator, ani czasy (i oczekiwania 
widowni) nie sprzyjały opowieści o roz-
terkach młodego akowca, który w con-
radowskim poczuciu odpowiedzialności 
za ocalałych podkomendnych, próbuje 
pośredniczyć między „swoimi” a „tam-
tymi”. Zwłaszcza że – co sam Wajda przy-
znawał – w tym filmie to „tamci” mieli 
lepsze dialogi. Ścibor zawsze miał do nich 
rękę i ucho. 

Barbara Krafftówna  
i Pola Raksa w filmie  
Ich dzień powszedni,  

reż. Aleksander Ścibor-Rylski
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Powstaje wiele nieudanych nagrań 
dźwiękowych i najczęściej winą 
za brak powodzenia w tej materii 
obciąża się realizatora dźwięku. 

Słusznie, tylko jego winą zazwyczaj nie jest 
to, że nie umiał nagrać danego dźwięku 
przepięknie. Zrobił to najlepiej, jak w danej 
sytuacji było to możliwe. Natomiast jest 
winny, bo się nie awanturował wystar-
czająco intensywnie. Powinien krzyczeć, 
gryźć, kopać i bić na oślep, aż do reszty 
towarzystwa dotrze, że bez kategorycz-
nego spełnienia określonych przez niego 
warunków, nie da się osiągnąć poziomu 
nagrania, którego oczekują. Oni natomiast 
żyją w przekonaniu, że wszystko da się 
komputerowo poprawić i wymazać jak 
liny podtrzymujące dekorację.

Podstawą dającą szansę, aby dźwięk 
zarejestrować lepiej, jest słuchanie uwag, 
jakie zgłasza operator dźwięku i trak-
towanie ich poważnie! Niezbędne jest 
np. wykorzystywanie wiedzy i doświad-
czenia dźwiękowca już na dokumenta-
cjach czy zdjęciach próbnych, kiedy jesz-
cze możemy nasze plany modyfikować, 
a nie oczekiwanie późniejszych cudów. 
Taką sytuację miała ekipa serialu Pokój 
107 (reż. Mirosław Dębiński). Zdjęcia 
zaplanowano w remontowanym właśnie 
(kompletnie pustym) warszawskim aka-
demiku „Dziekanka”. Wszystkie pokoje 
do zdjęć scenograf (Jacek Osadowski) 
wybrał od ulicy. Bo było jasno i słonecznie 
(w niektóre dni), ale głośno. Oczywiście 
zauważył to dopiero operator dźwięku 
(Lech Brański). Po jego interwencji zdję-
cia przeniesiono do identycznych pokoi, 
ale od podwórka. Było mniej słonecznie, 
ale wystarczająco cicho, aby zrealizować 
materiały 100-procentowe. Alternatywą 
było uszczelnianie okien i dokładanie 
dodatkowych, dość grubych, szyb okien-
nych, albo postsynchrony do dużej części 
serialu. Na pewno były to wersje droższe, 
a w przypadku postsynchronów mniej 
przyjazne realizacyjnie i artystycznie 
oraz wymagające dodatkowego czasu. 
Na szczęście zareagowano w momencie, 
kiedy zmiany można było wprowadzić 
w życie, a ich największym fanem – po 
przeliczeniu kosztów – był kierownik pro-
dukcji Tadeusz Drewno. Podobną inter-
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śledzący dialog i wychwytujący wszelkie 
błędy (literówki, dykcja) i niedokładno-
ści (zmiany tekstu w kolejnych dublach). 
Na planie Zemsty (reż. Andrzej Wajda) 
francuski dźwiękowiec bardzo zabiegał, 
aby nikt się do niego nie wtrącał. Reży-
ser był zachwycony, bo ten go sobą nie 
absorbował. Cóż z tego, skoro kończąc 
montaż obrazu, montażystka (Grażyna 
Gradoń), przekazała do studia dźwięko-
wego listę ponad 1400 błędów dykcyjnych 
i tekstowych, które wymagały wyszuka-

wencję podjęto w serialu Codzienna 2 m. 3  
(reż. Kinga Lewińska, Sławomir Kryński, 
Sebastian Chondrokostas). Zdjęcia zapla-
nowano w hali pomiędzy Piasecznem 
a Konstancinem. Dzięki interwencji ope-
ratora dźwięku, pomiędzy ściany dekoracji 
a ściany budynku włożono wypożyczoną 
ze składu budowlanego wełnę mineralną, 
a to starczyło, aby bardzo ruchliwa szosa 
stała się praktycznie niesłyszalna.

Oczywiście współpraca z operatorem 
dźwięku ważna jest i w kolejnych eta-

pach realizacji. Cennym nawykiem jest 
korzystanie z dodatkowej pary słuchawek 
(są najczęściej bezprzewodowe, a dźwię-
kowcy mają ich ze sobą kilka par) lub 
przesłuchiwanie fragmentów nagrań, 
jeżeli operator dźwięku zgłasza swoje 
wątpliwości, a nawet bez wątpliwości, 
żeby zawczasu wiedzieć, jaki charakter 
będzie miał dźwięk, który otrzymamy. 
Dobrze, jeżeli osób wyposażonych w słu-
chawki jest na planie więcej: reżyser, drugi 
reżyser, a przede wszystkim script lub ktoś 

nia w dublach, ale też i nagrania poje-
dynczych słów i głosek, bo prawidłowych 
wersji nie zarejestrowano. Nasz francu-
ski kolega o nagraniach na płasko zapo-
mniał, a może nawet o nich nie słyszał, 
bo był to jego piąty film w życiu, pracował 
tylko na planie i nie znał dalszych losów 
swoich nagrań. A tymczasem, już na tym 
etapie, powinniśmy wiedzieć, czy nam 
taki dźwięk odpowiada, czy trzeba coś 
w nagraniach zmieniać albo np. zapla-
nować postsynchrony. 

Nasza ocena dźwięku, który rejestruje 
operator dźwięku, może być błędna, jeżeli 
będziemy ufać tylko temu, co słuchając 
realizowanej sceny, „z powietrza” prze-
kazują nasze uszy. Człowiek ma zdolność 
akomodacji, a więc rozumnego słucha-
nia i wybierania spośród wszystkich sły-
szanych w danym momencie dźwięków 
tych, które chce usłyszeć. Zbędne tło eli-
minuje, a więc odbiera je jako cichsze niż 
w rzeczywistości. Dzięki temu jesteśmy 
w stanie oglądać w kinie w skupieniu 
film, nieświadomi ton chipsów i kilogra-
mów papierków, które szeleszczą wkoło 
nas. Możemy do pewnego stopnia roz-
mawiać w dyskotece lub w głośnej hali 
fabrycznej. Umiemy, zasiadając w 15. 
rzędzie w filharmonii, mieć identyczny 
komfort odbioru dźwięku jak ci, którzy 
siedzą w rzędzie pierwszym czy drugim, 
bo sobie te proporcje (dźwięków bezpo-
średnich i odbitych) zracjonalizujemy. Nie 
ma takich umiejętności mikrofon. Pole-
cenie „zarejestruj” odbiera jako „zare-
jestruj wszystko i w proporcjach, jakie 
słyszysz”. A mikrofon słyszy inaczej niż 
człowiek i o tym należy wiedzieć i pamię-
tać na każdym kroku. Mamy dwoje uszu, 
a wiele wniosków wyciągamy, porównu-
jąc to, co słyszy każde z nich. Na tej pod-
stawie oceniamy np. kierunek, z jakiego 
dźwięk dochodzi, ale też słyszymy dźwięki 
dochodzące z różnych kierunków, odse-
parowane od siebie. Mikrofon to jedno 
ucho. Wszystkie dźwięki dochodzą 
według niego z tego samego kierunku 
i różnią się tylko odległością. Jeżeli mają 
wspólne składowe częstotliwościowe, to 
je ze sobą dodaje. Dlatego przekrzykujący 
się w studiu radiowym czy telewizyjnym 
goście słyszą się nawzajem znakomicie 
i nie mają świadomości, że suma dźwięku 
z rozstawionych mikrofonów, zebrana 
w jeden sygnał, jest kompletnie niezro-
zumiała dla słuchaczy. Te dźwięki docho-
dzą z jednego kierunku i ich składowe się 
zsumowały (dzięki temu słyszymy chór, 
a nie pojedyncze głosy). Mikrofon prze-
kazuje nam też realne odbicia dźwięku, 
czyli gwałtownie reaguje na odległość 
źródła i rejestruje prawdziwą głośność 
towarzyszącego dźwiękom pożądanym 
tła czy dodatkowych elementów.

Jak zrealizować dobre 
nagranie? To pytanie zadają 
sobie wszyscy. Znacznie 
mniej osób potrafi na 
nie odpowiedzieć. Dobre 
nagranie wymaga wiedzy, 
doświadczenia – a na 
ich podstawie zdolności 
przewidywania, oraz 
odpowiedniego, precyzyjnie 
dobranego sprzętu.

MIKROFON SŁYSZY INACZEJ

Małgorzata Przedpełska-Bieniek
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MIKROFON SŁYSZY INACZEJ
bardzo się od siebie różnią. Niektóre ogra-
niczają tylko dźwięki dochodzące z tyłu, 
inne przenoszą w całym paśmie jedynie to, 
co znajduje się bezpośrednio z ich przodu. 
Największą karierę zrobiły modele firmy 
Sennheiser. MKH 405 (1963), nazywany 
„krótkim”, miał 18 cm długości i 1,91 cm 
średnicy. Był lekki i łatwy do trzyma-
nia na tyczce, zastosowano tranzystory, 
a zasilacz mógł być odległy od mikrofonu. 
Z kolei MKH 804 i 805 (1966), nazywane 
„długimi”, były ultrakierunkowe, dzięki 
46-centymetrowej rurce przed membraną 
mikrofonu. Ich nowsze wersje stosuje się 
obecnie. Powodzeniem cieszą się MKH 416 
i 418 S (stereofoniczny w systemie MS do 
nagrań efektów i atmosfer), a MKH 816 
(rurka 55 cm) został wyparty dopiero przez 
mikroporty. Jest to także rozwiązanie poło-
wiczne i odmienne od tego, co słyszymy. 
Nie oznacza całkowitej eliminacji (tak jak 
się dzieje w przypadku kamery, która ma 
pole widzenia), a jedynie zdecydowanie 
słabsze odbieranie dźwięków dochodzących 
z innych kierunków, niż obszar wynikający 
z charakterystyki kierunkowej mikrofonu. 
Ograniczenie dotyczy przede wszystkim 
dźwięków wysokich, które łatwiej wytłu-
mić. Dźwięki niższe dochodzą do nas nadal 
z całej przestrzeni, poprzez swoje odbicia. 
Zwracam na to uwagę, bo często nawet 
doświadczeni filmowcy są zdziwieni, że 
ich kierunkowy mikrofon nagrał nie tylko 
dźwięk do tego, co pokazuje kamera, ale 
i całą resztę, chociaż rzeczywiście z tro-
chę niższym poziomem i bez wysokich 
częstotliwości. Teoretycznie mikrofony 
ultrakierunkowe są najbardziej przydatne, 
ale wymagają bardzo wyspecjalizowanej 
obsługi. Nieumiejętne operowanie takim 
mikrofonem może spowodować znaczące 
zmiany barwy nagrywanych dźwięków, 
jeżeli na skutek ruchu, źródła dźwięku, 
znajdą się poza głównym nurtem, który 
odbiera mikrofon. I to jest dopiero pro-
blem. Jeżeli takiej obsługi brak, lepiej z aż 
tak wyspecjalizowanego mikrofonu zrezy-
gnować. Niektórzy operatorzy dźwięku, 
z tego powodu, decydują się na mniej kie-
runkowe mikrofony przy skomplikowa-
nych zdjęciach dokumentalnych, gdzie 
nie ma szans na próby i powtarzalność 
sytuacji. Także na telewizyjnych boomach 

dobrze oceniać ich barwę, a także prawi-
dłowo rozmieszczać dźwięki w przestrzeni. 
Trzecim elementem mającym wpływ na 
to, co słyszymy, jest czułość słuchu i ona 
również nie jest liniowa, a każdy z nas ma 
nieco inny próg słyszalności dla dźwię-
ków o różnej częstotliwości. Różną czu-
łością charakteryzują się też mikrofony, 
czyli otrzymamy z nich dźwięki o różnej 
głośności.

Robiąc próby, możemy zauważyć, że 
ten sam dźwięk zarejestrowany na posta-
wionych w tym samym miejscu różnych 
mikrofonach będzie brzmiał inaczej i tą 
różnicą będą barwa i głośność. Dzieje się 
tak zawsze, bez względu na jakość porów-
nywanych mikrofonów. Nawet jeżeli każdy 
z nich jest świetny, to nie można ich sto-
sować wymiennie w ramach jednego 
nagrania. Dlatego tak ważną rzeczą jest, 
aby przez cały okres zdjęć posługiwać się 
tym samym modelem mikrofonu, a najle-
piej tym samym mikrofonem (zawodowe 
mikrofony mają swoje numery fabryczne), 
bo i poszczególne egzemplarze, najczęściej 
nieznacznie, ale różnią się od siebie. Reali-
zując postsynchrony, także warto wyko-
rzystać mikrofony stosowane do nagrań 
na planie, szczególnie jeżeli wymieniamy 
w scenie poszczególne słowa, co obec-
nie jest praktyką bardzo częstą, bo wtedy 
łatwiej będzie do siebie dopasować nagra-
nia z tych dwóch miejsc. 

Mikrofon słyszy tak, jak my pozwo-
limy mu słyszeć. Jest perfekcyjnym narzę-
dziem, ale narzędziem w naszych rękach. 
Niestety nieznana jest metoda zaprogramo-
wania mikrofonu na samodzielne myśle-
nie i rozumne nagrywanie wybiórcze czy 
zmianę proporcji. Oczywiście takie ekspe-
rymenty są prowadzone. Może nie ma ocze-
kiwań, że mikrofon nagle zacznie myśleć, 
ale są próby przekazywania kilku sygnałów, 
które można będzie ostatecznie dobrać pro-
porcjami już na konsolecie. Nie są to roz-
wiązania powszechne ani stosowane stan-
dardowo. Kilka lat temu, na targach AES, 
pokazano mikrofony, w których o charak-
terystyce (MS czy XY) mikrofonu stereo-
fonicznego wykorzystanego na nagraniu 
możemy decydować już po zarejestrowa-
niu materiału. Słyszałam też efekt próby 
z mikrofonem o wyglądzie piłki tenisowej 

i rozmieszczonymi na jego powierzchni 
czujnikami. Po zarejestrowaniu można było 
wybrać, z których sygnałów i w jakich pro-
porcjach chcemy skorzystać. 

Człowiek słyszy wszystko, co dzieje się 
wokół niego. Konstrukcja naszej głowy 
i uszu powoduje, że to, co dociera do nas 
z tyłu i boków, jest odpowiednio przytłu-
mione i pozbawione wysokich składo-
wych. Kilkanaście centymetrów odległo-
ści pomiędzy uszami zapewnia, że sygnał, 
który dotrze do ucha bardziej oddalonego 
od źródła dźwięku, będzie spóźniony w sto-
sunku do sygnału, który otrzyma ucho 
bliższe. Dzięki temu słyszymy kierunkowo, 
chociaż precyzja ucha jest znacznie mniej-
sza niż oka, a cechy, według których opisuje 
przedmiot – inne. Właściwa interpretacja 
danych zależy od doświadczenia odbiorcy 
i tego, jak z przeszłości zapamiętał zróżni-

cowanie sygnałów akustycznych oraz ich 
zmiany pod wpływem różnych parame-
trów i wnętrz, z których przekaz pocho-
dzi. Nie udało się skonstruować mikro-
fonu, który odtwarza idealnie nasz sposób 
słyszenia. Nie jest takim odpowiednikiem 
mikrofon bezkierunkowy (o charaktery-
styce kołowej). On w stosunku do każdego 
dźwięku „jest przodem”. Odbiera je tak 
samo i ustawia, jakby pochodziły z tego 
samego kierunku. Siłą rzeczy nadrepre-
zentowane w stosunku do nagrywanego 
sygnału jest w nim tło. W latach 60. XX 
wieku zaprezentowano pierwsze mikrofony 
kierunkowe. Mikrofony kardioidalne mają 
ogromne zastosowanie w filmie, a opraco-
wanie takiej konstrukcji Barry Salt oce-
nił jako rewolucję w kinie dźwiękowym 
(„Styl i technologie filmu: Historia i ana-
liza”, PWSFTviT, 2003). Ich możliwości 

lub przy mikrofonach prowadzonych na 
tyczkach spotyka się mikrofony nerkowe, 
ale nie ultrakierunkowe. W takim przy-
padku wystarczy drobny ruch, aby obie 
rozmawiające osoby były zarejestrowane 
poprawnie.

Każdy mikrofon słyszy inaczej niż inne 
mikrofony. Dotyczy to jego charaktery-
styki kierunkowej, ale przede wszystkim 
charakterystyki częstotliwościowej, która 
nigdy nie jest liniowa. My również nie sły-
szymy liniowo, a charakterystyki słyszenia 
różnych osób się różnią. Krzywa fizjolo-
giczna to pewna idea, podobnie jak greckie 
kanony wyglądu człowieka, średni wzrost, 
wielkość stopy czy przeciętna skala głosu. 
Większe odstępstwa od typowej krzywej 
powodują barwową deformację brzmie-
nia słyszanych dźwięków. Także dźwięki 
przekazane przez różne mikrofony różnią 
się przede wszystkim barwą. W pewnym 
zakresie różnią się też charakterystyki obu 
uszu każdego z nas, co może mieć wpływ 
na nieprecyzyjne lub błędne określanie kie-
runków, z jakich dźwięk pochodzi. Bada-
nia audiometryczne, którym poddawani 
są okresowo operatorzy dźwięku, mają 
na celu wykluczyć z zawodu osoby, któ-
rych słyszenie odbiega od przyjętej normy. 
Powstają dwa wykresy, które porównuje się 
ze sobą oraz z krzywą fizjologiczną. Jest 
to niezbędne, aby prawidłowo operować 
dźwiękami różnej wysokości i mocy, oraz 
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Artur Krajewski,  
Radosław Pazura  

i Jan Wieczorkowski  
w serialu Pokój 107,  

odcinek 1 – Walet,  
reż. Mirosław Dembiński 
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ZAWÓD: KASKADER
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Ludzie, którzy ten zawód wyko-
nują (w Polsce niemal wyłącznie 
mężczyźni), mają spory wpływ na 
koszty produkcji, jej tempo oraz 

wiele elementów tworzenia filmu, które 
związane są z bezpieczeństwem na planie 
i higieną pracy. Ten zawód, dla znacznej 
części ludzi kina, jest mało znany, a z kolei 
laikom jawi się dość egzotycznie. By roz-
jaśnić temat i zbliżyć się nieco do prawdy, 
poprosiłem o spotkanie i rozmowę dwóch 
weteranów tego zawodu. Pierwszym roz-
mówcą był Janusz Błaszczyk. 

Przeciętny widz nie zdaje sobie sprawy, 
w jak wielu spokojnych, kameralnych fil-
mach udział kaskaderów jest konieczny 
i wymagany. Często z powodów technicz-
nych aktor musi się znaleźć w warunkach 
niebezpiecznych i wtedy kaskader zajmuje 
jego miejsce. Kaskaderzy wykonują ponadto 
zadania, które z racji swojego charakteru 
potencjalnie grożą poważnymi kontuzjami. 
Ilustracją może być np. scena z filmu Do 
krwi ostatniej… w reżyserii Jerzego Hof-
fmana, opowiadającego o czasach drugiej 
wojny światowej. Scena z udziałem zaprzęgu 
składającego się z sześciu koni (na trzech 
siedzieli żołnierze), jaszcza (jednoosiowego 
pojazdu na dwóch kołach do przewożenia 
amunicji artyleryjskiej) i doczepionej do 
jaszcza armaty. Cały ten zaprzęg musiał 
spaść z mostu do wody. Wówczas nie było 
wspomagania komputerowego i wszystko 
odbywało się autentycznie, zatem niebezpie-
czeństwo wypadku łatwo sobie wyobrazić. 

Kaskader bywa nazwany dublerem. Oba 
pojęcia są bliskie, w określonych sytuacjach 
bywa, że identyczne. Pewne różnice łatwo 
sobie wyobrazić, przytaczając pewną „bajkę”, 
która krąży od lat w środowisku. Otóż na 
świecie wiadomo tylko o dwóch aktorach, 
którzy nigdy nie skorzystali z pomocy duble-
rów. Pierwszym był Jackie Chan, gdy się 
bił. Drugim zaś Jan Himilsbach, kiedy pił. 

Warto prześledzić, jak w przeszłości ludzie 
wchodzili do tego zawodu. Przypadek lub 
zbieg okoliczności był zazwyczaj decydu-
jącym czynnikiem. Janusz Błaszczyk na 
początku lat 70. ubiegłego wieku praco-
wał w łódzkim SPATiF-ie jako bramkarz. 
Podczas kręcenia Ziemi obiecanej Andrzeja 
Wajdy grupa kaskaderów przyszła na obiad, 
a Błaszczyk nie chciał ich wpuścić, ponie-

wypowiedzi zebrał Andrzej Bukowiecki 
w temacie numeru „Kaskaderzy” w marco-
wym numerze [3/43] z 2015 roku – przyp. 
red.). W historii naszej kinematografii zapi-
sał się on legendarnym skokiem z kolejki 
linowej, który wykonał dla filmu Znicz olim-
pijski. Obraz został zrealizowany w 1969 
roku, a reżyserem był Lech Lorentowicz. 
I to właśnie Fus wciągnął do zawodu grupę 
zdolnych i ambitnych młodych ludzi, któ-
rzy z czasem zostali weteranami tej profesji. 

Drugim moim rozmówcą był Sylwester 
Zawadzki. W młodości wysoki, sprawny, 
dobrze zbudowany, przystojny (dalej jest), 
a do branży wszedł w czasie realizacji Nocy 
i dni Jerzego Antczaka. W tym okresie 
Czesław („Cynio”) Magnowski, Krzysztof 
Fus i Marian Gańczak studiowali w Wyż-
szej Szkole Wychowania Fizycznego we 
Wrocławiu. Uczelnia była usytuowana bli-
sko wytwórni filmowej i dzięki temu pew-
nego dnia kierownik produkcji wspomnia-
nego dzieła Antczaka spotkał się z Fusem 
i zaproponował mu współpracę. Ten do 
pomocy zaprosił kilku innych kolegów. 
Zawadzkiego wciągnął „Cynio” Magnowski. 
W 1973, podczas realizacji filmu Zasieki 
Andrzeja Jerzego Piotrowskiego, jednego 
dnia zdjęciowego odbył się egzamin umie-
jętności Sylwestra, który zdał celująco. Jego 
mentor Magnowski natychmiast dostał wia-
domość i w ten sposób oficjalnie Zawadzki 
został kaskaderem, a że za dzień pracy 
otrzymał wynagrodzenie w wysokości 

Na planach zdjęciowych to niezwykle 
pożądany fachowiec od „zadań 
specjalnych”. Jego angielska nazwa 
i definicja brzmią: „stuntman – one who 
doubles for an actor during the filming of 
stunts and dangerous scenes” (kaskader – 
osoba dublująca aktora podczas kręcenia 
akrobacji i niebezpiecznych scen). 
Lech Grabiński 
waż nie posiadali odpowiednich legitymacji 
stowarzyszenia artystów. Po „negocjacjach” 
weszli do środka, zjedli obiad, a wychodząc, 
jeden z nich – Lech Adamowski – zapropo-
nował bramkarzowi zajrzenie do wytwórni, 
żeby zarobić ekstra pieniądze. Janusz Błasz-
czyk początkowo statystował, a w prze-
rwach siedział z kaskaderami. Pewnego 
dnia drugi reżyser „wygonił” go z kaskade-
rami do sceny, która wymagała ich udziału. 
Następnie pracował za wyższą stawkę – 375 
zł – i dowiedział się, jak zostać kaskade-
rem. Pojechał do Warszawy złożyć wyma-
gane dokumenty panu Arturowi Marylowi, 
który był wówczas naczelnym inspektorem 
BHP w Zespołach Filmowych i jednocześnie 
„szefem” kaskaderów. Pierwszym filmem, 
w którym brał udział była właśnie Ziemia 
obiecana, kręcona w Łodzi w 1973 roku. 
Janusz Błaszczyk miał wtedy 25 lat. Później 
była długa, kilkuletnia przerwa, aż do Czer-
wonych cierni Juliana Dziedziny. W mię-
dzyczasie pracował jako ratownik, dobrze 
pływał, był bardzo sprawny i dobrze zbu-
dowany. Wielu potrzebnych umiejętności 
nauczył się podczas wykonywania tej nowej 
profesji, opanował też tajniki jazdy konnej. 
Można powiedzieć, że jego szkołą zawodu 
był udział w kręconych filmach. W sumie 
ma na koncie 60-70 tytułów. 

Jednym z prekursorów zawodu kaskadera 
w Polsce był Krzysztof Fus, który podzie-
lił się przed laty swoim doświadczeniem 
na łamach „Magazynu Filmowego” (jego 
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750 zł, szybko pożegnał się ze swoją stałą 
posadą, za którą dostawał 1200 zł za mie-
siąc. To tylko parę przykładów dróg wio-
dących do zostania kaskaderem. Każdy 
z przedstawicieli tego zawodu ma zapewne 
własną ciekawą historię.

Na początku lat 90. powstały szkoły kaska-
derskie. Pierwszą tego typu „uczelnię” zało-
żyli Władysław Barański („Dziunek”) i Józef 
Grzeszczak w 1990 roku. Później pojawiały 
się następne, na przestrzeni lat było ich kilka-
naście. W pewnym okresie wymagane były 
licencje do uprawiania profesji kaskadera 
i szkoły te pomagały je uzyskać.

Warto również zilustrować ówczesny 
aspekt finansowy tego zawodu. W zależ-
ności od trudności sceny, kaskader otrzymy-
wał za dzień zdjęciowy 750, 1500 lub 2500 
zł, a w wyjątkowych sytuacjach Minister 
Kultury mógł przyznać stawkę 4000 zł jed-
norazowo, do danego filmu, do danej sceny. 
O zgodę występował kierownik produkcji. 
Dla porównania stawka statysty za dzień 
zdjęciowy wynosiła 120 zł, a stawka aktora 
niewykwalifikowanego, za dzień zdjęciowy 
(zaliczali się tu studenci szkół filmowych 
i teatralnych), wynosiła 375 zł. 

Sylwester Zawadzki pracował przy realiza-
cji ponad 200 filmów, głównie w Polsce, ale 
też w Tajlandii, Bułgarii, na Malcie, w Tune-
zji, Wielkiej Brytanii (w Szkocji i Londy-
nie) oraz w Republice Seszeli na Oceanie 
Indyjskim. Odwiedził również prywatnie 
Stany Zjednoczone. 

Film Piraci Romana Polańskiego został 
zrealizowany w 1986 roku. Na plan tej pro-
dukcji poleciało do Tunisu w Tunezji 17 
kaskaderów. Na lotnisku odebrał ich Wła-
dysław Komar, który także grał w filmie. 
Na zlecenie autora zdjęć, Witolda Sobo-
cińskiego, 130 km od Tunisu, blisko Susy, 
wybudowano dwie hale zdjęciowe. Na miej-
scu przebywał już od pewnego czasu Wil-
liam Hobbs, który zajmował się kaskade-
rami, w tym Sylwestrem Zawadzkim. Przed 
rozpoczęciem zdjęć zorganizowano dwuty-
godniowy obóz przygotowawczy. Główną 
rolę grał amerykański, popularny wówczas 
aktor, Walter Matthau. Zdjęcia zajęły sie-
dem miesięcy, lecz film – w przeważających 
opiniach – nie do końca spełnił oczekiwa-
nia. Sylwek jednak był zadowolony i do 
dziś wspomina realizację Piratów z przy-
jemnością. 

Zawadzki uważa, iż najtrudniejszym ze 
wszystkich filmów, w których brał udział był 
Rob Roy realizowany w 1995. Niemal wszyst-
kie zdjęcia nakręcono w Szkocji. Reżyserem 
był Michael Caton-Jones, a główną rolę kre-
ował Liam Neeson jako Rob Roy MacGre-
gor. Pozostałe znaczące role zagrali Jessica 
Lange, John Hurt i Tim Roth – doświad-
czeni aktorzy światowego formatu. Wil-
liam Hobbs był choreografem walk na białą 
broń (sword master) i to właśnie on zaan-
gażował do filmu Sylwestra Zawadzkiego. 
Hobbs miał duże trudności z namierzeniem 
Sylwka, który w tamtym okresie był mocno 

zajęty. Nie mogąc go znaleźć bezpośrednio, 
nawiązał z nim kontakt przez innego kaska-
dera, Ryszarda Francmana. Zawadzki – po 
zapoznaniu się z warunkami umowy – które 
zaakceptował, poleciał do Glasgow, skąd 
samochodem zawieźli go do Fort Williams. 
Pierwotnie w filmie miało brać udział czte-
rech kaskaderów, jeden potrzebny był do 
fechtunku, drugi do skakania do górskiego 
strumienia, trzeci do wywrotki z koniem 
i czwarty do innych niebezpiecznych zajęć. 
Ostatecznie był tylko jeden kaskader – Syl-
wek Zawadzki, który „zastępował” Liama 
Neesona. Ta amerykańska produkcja okazała 
się bardzo udana, przyniosła w USA oraz na 
rynkach międzynarodowych blisko 60 mln 
dolarów ze sprzedaży biletów kinowych.

Sylwester Zawadzki dalej pracuje i jest 
aktywny w zawodzie. Pod koniec ostatniego 
roku zakończył zdjęcia do filmu Kos Pawła 
Maślony o Tadeuszu Kościuszce.

Do najbardziej zasłużonych weteranów 
zawodu kaskaderskiego w Polsce należą: 
Krzysztof Fus, Józef Grzeszczak, Ryszard 
Janikowski, Sylwester Zawadzki, Jacek 
Ryniewicz, Zbigniew Modej, Jerzy Celiń-
ski, Janusz Błaszczyk, Marian Gańczak, 
Krzysztof Kotowski („Kotek”), Maciej A. 
Maciejewski. Nie wszystkich byłem w stanie 
wymienić, więc tych pominiętych przepra-
szam i proszę o wyrozumiałość. 

Warto również dodać, iż każdy na planie, 
biorący udział w realizacji filmu, ma oczy-
wiście ściśle określone obowiązki. Aktorzy 
powtarzają kwestie, muszą odnaleźć się 
w kostiumie i charakteryzacji, rekwizytor 
pilnuje właściwych rekwizytów i ich poło-
żenia w kadrze, operator mierzy światło 
i konsultuje z reżyserem różne elementy 
danej sceny i ujęcia, scenograf nadzo-
ruje budowane dekoracje bądź dostoso-
wywane do potrzeb filmu obiekty rzeczy-
wiste etc. A kaskader? Ten dba głównie 
o swoje i innych bezpieczeństwo oraz jak 
najlepsze odwzorowanie ruchów i wyglądu 
aktora lub aktorki, których dubluje. On ma 
też szersze pole widzenia na współpracow-
ników. Bywa, że najszersze, gdyż nawet 
z subiektywnych względów, jest zainte-
resowany ogólnym planem. Zdarzało się, 
że kaskader zostawał kierownikiem planu, 
co podnosiło jego wartość. Dlatego trzeba 
doceniać ten zawód.

Sylwester Zawadzki  
i Liam Neeson
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VICE VERSA

Adam i Ewa, Apteczka pierwszej 
pomocy, Czwarty kanał, 2013: 
Odyseja kosmiczna, O czym 
marzą koty, I love Feratunos, czyli 

smak krwi… Tytuły tych filmów mówią wiele 
miłośnikom rodzimej animacji. Dotyczy to 
również animowanej miniatury zatytułowa-
nej Vice versa.

Aleksander (Olo) Sroczyński (w czołów-
kach filmowych często też używa pisowni 
imienia: Alexander – przyp. red.), urodzony 
w 1953 roku, należy do najbardziej rozpozna-
walnych twórców naszego filmu animowa-
nego. Charakterystyczny styl tego artysty już 
na pierwszy rzut oka sprawia, że nie można 
go pomylić z nikim innym.

Rozpoznawalność nadaje Sroczyńskiemu 
nie tylko charakterystyczna poetyka rysun-
ków wychodzących spod jego ręki, ale także 
pewien indywidualny rodzaj ostentacyjnie 
trywialnego, wisielczego humoru, jakim 
operuje. Ponadto coś jeszcze, mianowicie 
świadomie wyeksponowane w pracach jego 
autorstwa miejsce przypadające brzydocie 
i surrealnemu horrorowi ludzkiego bytu.

Turpis – to po łacinie: brzydki. Turpizm 
zatem (Julian Przyboś „Oda do turpistów”, 
1962) to nurt, który zrywa ostentacyjnie 
z powszechnie uznawanymi kanonami 
piękna. Głównym wyróżnikiem turpizmu 
pozostaje programowy antyestetyzm. W Pol-
sce kojarzony jest przede wszystkim z poezją 
Stanisława Grochowiaka, Andrzeja Bursy 
czy Rafała Wojaczka. Zasięg jego wystę-
powania nie ogranicza się jednak tylko do 
sfery poezji i literatury. Obecny w światowej 
twórczości artystycznej na przestrzeni wielu 
wieków (klasyczne, niezwykle ostre w wyra-
zie karykatury autorstwa Bronzina, Boscha, 
Leonarda, Dürera, Grünewalda, Metsysa, 
Arcimbolda, Hogartha, Daumiera, Passerot-
tiego, Grosza, Topora, a w Polsce Linkego, 
Gaja, Czeczota, Wołyńskiego, Łukaszewskiej 
i in.), nurt ten rozprzestrzenił się poza logos-
ferę, wnikając zwłaszcza w krąg sztuk pla-
stycznych. W ubiegłym stuleciu wydarzyło 
się z nim coś istotnego i ożywczego. Pojawił 
się nowy impuls. Buntownicze, kontrkul-
turowe tendencje w europejskiej i amery-
kańskiej twórczości artystycznej dekady lat 
60. nadały mu nową dynamikę i uczyniły 
ważnym elementem kulturowego under-
groundu.

Artystyczne powinowactwa, o których 
mowa, lokują Vice versa i inne animowane 
filmy Sroczyńskiego w sferze offowych poszu-
kiwań Młodej Sztuki: poezji, malarstwa, 
grafiki, kabaretu i peerelowskiego kina. Ich 
nieokrzesany styl wymierzony w panujące 
w sztuce reguły dobrego smaku sięga głę-
boko w przeszłość, przywołując echo odległej 
karnawałowej tradycji. Iście rabelais’owskie 
wybryki wyobraźni tego autora okazują się 
mieć szacowne koneksje w uniwersalnej 
ekspresji prowokacyjnego posługiwania się 
brzydotą i stylem niskim, uprawianego przez 
wielu wybitnych artystów. 

Dodajmy, iż zabiegi tego typu poszerzają 
definicję sztuki, wychodząc poza umowne jej 
granice i rozciągając ją na terytoria popkul-
tury. Tak właśnie ma się sprawa z poetyką ani-

mowanych krótkich metraży Aleksandra Sro-
czyńskiego. W szerszym planie, obejmującym 
mistrzowski poziom kunsztu rysunku saty-
rycznego, jego starszym o dekadę poprzed-
nikiem jest twórca Kota Fritza i Pana Natu-
ralnego, mistrz komiksu Robert Crumb.

Zszokowany obsceniczną puentą Vice versa 
widz zostaje skonfrontowany przez autora 
z ostentacyjnie rubasznym, grubiańskim 
konceptem zemsty pewnego jegomościa, 
którego łysinę obficie udekorował w biały 
dzień siedzący na gałęzi ptak. Dwoma anta-
gonistami tej krótkometrażówki są wstrętne 
złośliwe ptaszysko i jego ofiara – potrakto-
wany z góry ptasim guanem (motyw ponie-
kąd obiegowy, by przywołać w tym miejscu 
reakcję upstrzonego przez gołębia Karola 
w pamiętnym epizodzie na schodach w Bia-

Od ponad trzech dekad na emigracji 
w USA. Wcześniej tworzył w kraju 
animowane krótkie metraże, niegdyś 
offowe, a dziś należące do klasyki polskiej 
animacji lat 80.
Marek Hendrykowski
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łym Kieślowskiego) starszawy osobnik w oku-
larach z soczewkami grubymi jak dno butelki. 

Obywamy się bez cienia współczucia. 
W filmie Vice versa sprawca i jego ofiara są 
siebie nawzajem warci. Świat w świetle takiego 
przedstawienia to nic pięknego. Wprost prze-
ciwnie, okazuje się odrażający, obcy i zły. 
Minorowa, naznaczona fatalizmem, wizja 
otaczającej rzeczywistość została odarta 
z wszelkiej iluzji. W komiksowym skrócie 
zdaje się ona sugerować, iż nasze otoczenie 
i okoliczności, w jakich na co dzień egzy-
stujemy, należą zdecydowanie bardziej do 
rzędu złych niż dobrych. 

Filmowy świat Sroczyńskiego kryje w sobie 
immanentną grozę i nie daje się ludziom 
oswoić. Brawurowa puenta tej powiastki 
przewrotnie skłania do wniosku, że aby móc 
w nim wytrwać i przetrwać, należy mu sku-
tecznie odpłacać tym samym. Nie tyle – jak 
sugeruje tytuł – vice versa, co wet za wet.
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BIELSKI SOUND

Światłoczuły – tak o nim myślę 
i wcale nie dlatego, że lubił biegać 
ze światłomierzem w kieszeni. 
Chodzi o sposób odbioru świata. 

Wrażliwość. W latach 70. przejechał Pol-
skę wzdłuż i wszerz z aparatem w dłoni. 
Podróżował kamperem przerobionym 
z volkswagena. Jego obiektyw zarejestro-
wał wiece pierwszomajowe, pielgrzymki, 
dożynki, podmiejskie festyny i zabawy. 
Wystarczy rzut oka, żeby poczuć klimat 
sprzed lat. Czarno-białe kadry działają 

W filmie animowanym, który 
zawiera w sobie zarówno ele-
menty sztuk plastycznych, 
jak i sztuki filmowej, a więc 

jest usytuowany na pograniczu tych dwóch 
dyscyplin aktywności twórczej, bardzo ważną 
rolę pełni sztuka trzecia – muzyka. To ona, 
zwłaszcza w filmie autorskim skierowanym do 
dorosłego widza, który często – w odróżnie-
niu od produkcji przeznaczonej dla dzieci – 
pozbawiony jest dialogu, dopełnia obraz, nie 
tylko współtworząc jego klimat, ale i – poprzez 
kontrapunktyczne rozwiązania – przejmuje 
funkcje narracyjne czy interpretacyjne.

Polskiemu filmowi animowanemu od 
jego narodzin zawsze towarzyszyli znako-
mici kompozytorzy – zarówno ci z kręgu 
muzyki poważnej, jak i jazzu, rocka czy popu. 
Warto zauważyć, że autorem muzyki do filmu 
Zenona Wasilewskiego Za króla Krakusa 
(1947), uważanego za początek rodzimej 
animacji, był Stanisław Wisłocki, uznany 
kompozytor, dyrygent, pianista i pedagog, 
autor wielu cenionych utworów orkiestro-
wych. Muzykę do ponad 20 animacji znaj-
dziemy w dorobku kompozytorskim Krzysz-
tofa Pendereckiego. Od filmu animowanego 
nie stronił także Stefan Kisielewski, popularny 
„Kisiel”, znany bardziej z dokonań literac-
kich. W zbliżonych kręgach zainteresowań 
poruszał się Eugeniusz Rudnik, kompozy-
tor i realizator dźwięku, związany ze Stu-
diem Eksperymentalnym Polskiego Radia. 
Z podobnych – choć nie tych samych – zało-
żeń wychodzą muzycy jazzowi związani z fil-
mem animowanym. Wszystko zaczęło się 
od Krzysztofa Komedy, wybitnego kom-
pozytora i pianisty, autora muzyki do kilku 
znaczących dzieł Mirosława Kijowicza. Kon-
tynuatorem takiego muzyczno-filmowego 
myślenia stał się Jacek Ostaszewski, kontraba-
sista i flecista, z którym po śmierci Komedy 
nawiązał bliską współpracę Kijowicz. Inni 
mistrzowie polskiego jazzu – Jerzy „Duduś” 
Matuszkiewicz, Tomasz Stańko, Zbigniew 
Namysłowski – także nie stronili od ani-
macji. Mocno związani z animacją wydają 
się być kompozytorzy z kręgów piosenki 
literackiej, zwłaszcza wywodzący się z kra-
kowskiej Piwnicy Pod Baranami, m.in. Sta-
nisław Radwan, Jan Kanty Pawluśkiewicz czy 
Zygmunt Konieczny. Polski film animowany 
potrafił wielu interesujących – i przy tym 

zajmuje się sprawdzaniem, jakie skarby 
znajdują się w licznych pudłach z nega-
tywami. Zapytana o wielkość archiwum, 
mówi o setkach tysięcy zdjęć. 

TO MOJE?
Album „Na freelansie” dostarczył autorowi 
fotografii sporo wzruszeń. Jak sam przy-
znaje, zapomniał o wielu sytuacjach, które 
udało mu się zatrzymać. Co ciekawe, nie 
miał większego wpływu na to, co znalazło 
się w książce. Jak opowiadał mi Filip, w tym 
wypadku syn i jednocześnie debiutujący 
wydawca, fotoreporter został postawiony 
przed faktem dokonanym. „To historia 
wielkiego zaufania ojca do syna” – skomen-
towałam. „A może opowieść o ojcu ster-
roryzowanym przez jedynaka?” – odparł 
młodszy Niedenthal. Nie ukrywam, że 
lubię ich rodzinne poczucie humoru. Jego 
esencję można poczuć w opowieści, którą 
fotograf dzieli się w rozmowie zamykającej 
album. Chris Niedenthal opowiada Julii 
Staniszewskiej o tym, że jako fotoreporter 
z Zachodu dość szybko znalazł się w kręgu 
zainteresowania Urzędu Bezpieczeństwa. 
Agenci regularnie pisali raporty na jego 
temat. Wśród nich znalazła się charakte-
rystyka ze zdaniem, które opisywany cytuje 
z uśmiechem: „W obecności żony sprawia 
wrażenie, że nie ma nic do powiedzenia”. 

PRZEKAZ BEZ ZBĘDNYCH 
SŁÓW
Za to bez wątpienia mówią zdjęcia, które 
stworzył. Wrażenie robi ich różnorodność. 
W albumie „Na freelansie” znalazły się 
fotografie dokumentujące m.in. pierwszą 
wizytę papieża w Polsce, przyjazd prezy-
denta Cartera, działalność kontrowersyj-
nego „uzdrowiciela” Clive’a Harrisa. Ano-
nimowe twarze z zakładów pracy mieszają 
się z tymi rozpoznawalnymi. Lubię natural-
ność, jaka bije ze zdjęć Czesława Niemena 
i Krystiana Zimermana. Mam słabość do 
ujęć, które wyglądają jak filmowe kadry. 
Jest w nich przestrzeń na dopowiadanie 
historii przez patrzącego. 

Z racji daty urodzenia nie mogę pamię-
tać lat 70., ale dzięki tym zdjęciom mogę 
powiedzieć: byłam tam. Obecność zapo-
średniczona przez cudze oczy? Tak, to 
działa!

„Słuchaj, ty się jakoś w ogóle nie 
rozwijasz. Ja byłem elektrykiem, potem 
związkowcem, noblistą, prezydentem, 
a ty cały czas tylko fotografujesz 
i fotografujesz”. To słowa Lecha 
Wałęsy. Ich adresat, Chris Niedenthal, 
zamyka rzeczywistość w kadrze już 
od 50 lat. I szczęśliwe nie zamierza się 
przebranżowić. 
Weronika Wawrzkowicz-Nasternak 

niezwykle płodnych – kompozytorów całko-
wicie „przeciągnąć na swoją stronę”. Janusz 
Hajdun, Marek Wilczyński, Waldemar Kaza-
necki, Tadeusz Kocyba, Zenon Kowalowski 
są tego najlepszymi przykładami.

Muzyka filmowa wielu wspomnianych 
autorów znalazła się w kolekcji GAD Records 
dedykowanej SFR. Składa się ona z ośmiu 
płyt: pięć z nich poświęcono największym 
hitom Studia, jak Bolek i Lolek na Dzikim 
Zachodzie (Marek Wilczyński i Andrzej 
Korzyński), Reksio (Zenon Kowalowski), 
Pampalini łowca zwierząt (Antoni Mleczko), 
Marceli Szpak dziwi się światu (Zenon Kowa-
lowski) i Kangurek Hip-Hop (Bogumił Paster-
nak). Na dwóch znajduje się muzyka z fil-
mów autorskich skomponowana m.in. przez 
Krzysztofa Komedę, Bernarda Kawkę, Wal-
demara Parzyńskiego, Adama Sławińskiego, 
Tadeusza Kocybę, a jedna płyta to po prostu 
„The Best Of Studio Filmów Rysunkowych”. 

Mam nadzieję, że ta bielska kolekcja to 
początek wspaniałej animowano-muzycz-
nej serii. W samym SFR czeka jeszcze wiele 
muzycznych skarbów do odkrycia, choćby 
kompozycje filmowe Pendereckiego czy 
Kisielewskiego, a zasoby łódzkiego Se-ma-
-fora, krakowskiego Studia Filmów Ani-
mowanych, warszawskiego Studia Miniatur 
Filmowych i poznańskiego Telewizyjnego 
Studia Filmów Animowanych zostały jesz-
cze nietknięte. Znając pasję Michała Wil-
czyńskiego – właściciela Gad Records – do 
odkrywania zapomnianych dźwięków, myślę, 
że niebawem doczekamy się kolejnych ani-
mowano-muzycznych rarytasów.

jak sensualny wehikuł 
czasu. 

MIGAWKI
Do Polski Chris Nieden-
tha l  przy jeżdżał  już 
w  latach 60.  Spędzał 
wakacje nad morzem 
lub wędrował po górach. 
W 1973 roku po studiach 
fotograficznych w Lon-
dynie postanowił spraw-
dzić, jak wygląda polska 
codzienność. Album „Na 
freelansie” dokumentuje 
kraj, który w znaczący 
sposób różnił się od Wiel-
kiej Brytanii. Patrzymy 
na początki zawodowej 
przygody jednego z naj-

bardziej rozpoznawalnych fotoreporte-
rów. Obserwujemy dwudziestokilkulatka, 
który nie ma jeszcze na koncie nagrody 
World Press Photo. Zanim jego zdjęcia 
zaczną pojawiać się na okładkach takich 
magazynów jak „Time” czy „Newsweek”, 
fotografuje w dużej mierze dla siebie. 
Kadry, które przeleżały w szufladach kil-
kadziesiąt lat, w końcu trafiają do szero-
kiego grona odbiorców. Za ich publika-
cję odpowiadają: Filip Niedenthal – syn 
artysty i Julia Staniszewska, która od lat 

Dzięki oficynie Gad Records na rynek 
trafiły kolejne rarytasy z polską muzyką 
filmową. Obchodzące w ubiegłym 
roku jubileusz 75-lecia Studio Filmów 
Rysunkowych zostało uhonorowane 
fantastyczną kolekcją płyt z muzyką 
z najlepszych animacji. 
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CZEKAJĄC NA RÓŻNORODNOŚĆ
CZEGO NIE WIDAĆ
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Gdy jakieś 10 lat temu odwiedził 
mnie znajomy z Hiszpanii, nie 
mógł wyjść ze zdumienia, że 
w Polsce, cytuję: „wszyscy są 

biali”. Bowiem na ulicach zachodnich 
miast różnorodność etniczna od dawna 
była już znacznie, znacznie większa.

Dzisiaj jednak sytuacja wygląda u nas 
inaczej. W wielkich miastach słychać nie 
tylko język polski i widać ludzi o różnych 
odcieniach skóry. Wraz z ich obecno-
ścią zanika – przynajmniej mam taką 
nadzieję – rasizm, znikają uprzedzenia. 
Stajemy się – powoli, a systematycznie – 
społeczeństwem wielokulturowym.

Zastanawiam się jednak, czy ten pro-
ces znajduje swoje odzwierciedlenie 
w polskim kinie. I dochodzę do wnio-
sku, że jednak nie. W polskich filmach 
nadal „wszyscy są biali”. No, nie wszy-
scy. Impulsem do napisania tego tekstu 
stała się przecież debiutancka produk-

niu, że to niewiele jak na diasporę, która 
tak silnie wrosła w polską rzeczywistość 
(nie tylko kulinarną), a mimo to pozo-
staje niedostrzegana i nieopisana. A prze-
cież wywodzi się z niej np. najsłynniejsza 
polska drag queen – Kim Lee. 

Z kolei o losach w Polsce przybyszów 
z Białorusi, Ukrainy i Afganistanu opo-
wiadał nowelowy Nowy Świat  (trzy 
nowele w reżyserii: Elżbiety Benkow-
skiej, Michała Wawrzeckiego i Łuka-
sza Ostalskiego, 2015), nakręcony na 
długo przedtem, zanim zaczęły się dziać 
te wszystkie straszne rzeczy na i tuż za 
naszą wschodnią granicą. Doceniam ten 
film tym bardziej, że nie zajmuje się pol-
skimi dylematami związanymi z przyj-
mowaniem imigrantów, tylko przedsta-
wia ich doświadczenia. 

Wciąż jednak tego typu filmy w pol-
skim kinie można policzyć na palcach 
ręki. Tymczasem, skoro np. Ukrainki 
i Ukraińcy stali się w ostatnim czasie 
pełnoprawnymi obywatelami i obywatel-
kami Polski, to też powinni mieć swoją 
reprezentację w naszym kinie. I nie-
koniecznie tylko taką, która traktuje 
o okrucieństwach wojny i doświadczeniu 
tułaczym, ale także o codziennym życiu, 
marzeniach, planach… Co więcej, 
twórcy/twórczynie niepochodzący z Pol-
ski mogą wnieść do polskiego kina nowe 
wartości artystyczne. Tylko, no właśnie, 
trzeba im oddać i głos i kamerę, a zre-
zygnować z pokusy mądrzenia się na 
ich temat, z mniej lub bardziej ukrytą 
protekcjonalnością. Nie zawsze „my” 
musimy być najważniejsi. 

Wyglądam z niecierpliwością takich 
opowieści, bo myślę, że odmienią polskie 
kino, tak jak różnorodność odmienia pol-
skie ulice i polskie społeczeństwo. I nie 
jest tak, że naiwnie czekam wyłącznie na 
dzieła radosne, optymistyczne, celebru-
jące multikulturowość. Przeciwnie. Liczę 
również na filmy ukazujące naszą rzeczy-
wistość w jak najgorszym i jak najpraw-
dziwszym świetle; choćby takie, które opo-
wiadać będą o horrorze dziejącym się na 
granicy z Białorusią. Generalnie liczę na 
wiele rzeczy i wiele wymiarów, zwłaszcza 
tych, których nazbyt etnicznie ograniczo-
nemu polskiemu kinu brakuje.

Przestajemy być w Polsce monolitem 
etnicznym. Na polskich ulicach 
przybywa mieszkańców o innym 
kolorze skóry, mówiących innym 
językiem, wychowanych w innym kręgu 
kulturowym i religijnym. Czy polskie 
kino dostrzega to zjawisko i widzi w tych 
ludziach swoich bohaterów?
Bartosz Żurawiecki
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cja Damiana Kocura Chleb i sól, której 
akcja toczy się wokół knajpy z kebabem 
prowadzonej w Strzelcach Opolskich 
przez przybyszów z Syrii. Zaczęliśmy 
więc dostrzegać nowych mieszkańców 
Polski, ale wciąż nie chcemy oddać im 
głosu. Trzymamy się postawy rdzennego 
Polaka, który albo tych „innych” igno-
ruje, albo ma – jak w filmie Kocura – 
z nimi problem.

Tu znowu trzeba wziąć poprawkę, bo 
jednak było w ostatnich latach kilka (nie-
wiele) tytułów, które przyjmowały punkt 
widzenia imigrantów. Choćby krótko-
metrażówka Katarzyny Klimkiewicz 
Hanoi-Warszawa (2009), będąca historią 
Wietnamki próbującej dostać się do Polski 
(koprodukcja Studia Munka SFP – przyp. 
red.). Wietnamczykom poświęcona też 
została fabuła Mariko Bobrik (Japonki 
po łódzkiej Szkole Filmowej) – Smak pho 
(2019). Trudno jednak oprzeć się wraże-

Nowy Świat,  
reż. Elżbieta Benkowska, 

Michał Wawrzecki,  
Łukasz Ostalski
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Smak pho, 
reż. Mariko Bobrik

Wasz bohater widzi świat 
z siedmioletnim opóźnie-
niem. Skąd ten pomysł?

Przemysław Adamski: W pewnym 
momencie zauważyliśmy, że się starze-
jemy i jest już rok 2015, a nie 2008, że 
mamy 35, a nie 25 lat. Uświadomiliśmy 
sobie, że trzeba mieć się bardzo na bacz-
ności, żeby nadążać za szybko zmienia-
jącą się rzeczywistością. Ta „rewelacja” 
uzmysłowiła nam również, że właściwie 
nigdy nie docenia się na bieżąco tego, 
co się ma. Refleksja i analiza przycho-
dzą później. Jak z gwiazdami, może to 
truizm – dociera do nas obraz kosmosu, 
który już nie istnieje. Te rozważania 
doprowadziły nas do filmu. 
Katarzyna Kijek: Każdy z nas łapie się 
chyba czasem na myśli: „Gdybym wtedy 
to wiedział…”. Żałuje się jakichś decyzji 
i wyborów, choć w momencie ich doko-
nywania wydawały się najlepsze i nie 
znaliśmy ich konsekwencji. To wszystko 
przychodzi z czasem. Stopniowo zaczęli-
śmy obudowywać pomysł scenariuszem 
i rozwiązaniami fabularno-wizualnymi. 

W sukurs przyszła wam nauka?
P.A.: Po przewertowaniu internetu trafili-
śmy na eksperymenty duńskiej badaczki 

SLOW LIGHTSHORT MIESIĄCA

fizyki Lene Hau, której udało się spowol-
nić światło do 17 metrów na sekundę 
przy użyciu bardzo gęstej substancji. Nie 
ma takiej biologicznej możliwości, żeby 
światło przenikało przez naszą soczewkę 
aż przez siedem lat – zabiłoby to czło-
wieka, ale tu już jednak pozwoliliśmy 
sobie na umowność procesu.
K.K.: Inspirująca była też lektura ksią-
żek Olivera Sacksa. W „Antropologu 
na Marsie” opisany jest m.in. przypa-
dek człowieka, który dzięki procedu-
rze medycznej odzyskuje wzrok, ale 
to, co widzi, jest dla niego kompletnie 
niezrozumiałe. Zależało nam, żeby dać 
naszej historii bazę naukową i na niej 
zbudować metaforę. 

Wasza opowieść rozgrywa się 
w dwóch przestrzeniach czasowych, 
co znajduje odzwierciedlenie w for-
mie wizualnej. 
K.K.: Chcieliśmy, żeby teraźniejszość 
była namacalna, stąd przedstawiamy 
ją w technice reliefowej. Każda klatka 
składa się z kilku warstw. Tego typu 
reliefy widzieliśmy m.in. w Muzeum 
Kolekcji Peggy Guggenheim jako 
pomoce sensoryczne dla osób nie-
widomych i niedowidzących. Były 

umieszczone pod obrazami i odwzoro-
wywały ich kompozycje w formie pła-
skorzeźb. Dla przeszłości wybraliśmy 
obrazy płaskie, technikę 2D.
P.A.: Wydała się nam najbardziej ade-
kwatna – ma długą tradycję, przez co 
kojarzy się z tym, co minione. Poza 
tym często myśląc o przeszłości, wizu-
alizujemy ją przecież w jakiś uprosz-
czony, symboliczny, płaski sposób… 
Jest wyblakła, odległa.

Kształty mają w Slow Light charakter 
umowny, nie odwzorowują realistycz-
nie świata, ale to też nie abstrakcja. 
K.K.: Chcemy tworzyć filmy, które niosą 
jakąś myśl, wgryzają się pod powierzchnię 
głównego tematu. Nasz bohater z powodu 
swojej „wady” jest trochę niedojrzały 
emocjonalnie – stąd taka estetyka. Miała 
poniekąd przypominać puzzle. 

Jak doszło do tego, że pracujecie 
razem?
K.K.: Poznaliśmy się jeszcze w liceum, 
a wspólne projekty rozpoczęliśmy na 
studiach. Animacja jest bardzo cza-
sochłonną dziedziną sztuki, z niskimi 
budżetami, które rzadko pozwalają 
na zaangażowanie większego zespołu. 
Zaczęliśmy się więc wspierać. Kiedy 
Przemek robił film dyplomowy pt. 
Monodram, pomagałam mu przy wyci-
naniu zdjęć. I na odwrót.

W takim razie, nad czym teraz pra-
cujecie?
K.K.: Przygotowujemy kolejne dwa 
projekty krótkometrażowe. Jeden 
z nich – Stany – oparty jest na faktach 
i opowiada o losach mojej rodziny, 
babci i dziadka, w okresie stanu wojen-
nego w Polsce. 
P.A.: Drugi z kolei jest jeszcze w powi-
jakach. Będzie to thriller ekologiczny. 
Albo coś na kształt thrillera, bo wciąż 
głównym wątkiem jest koncept mery-
toryczny. Mamy świadomość, że kino 
karmi się emocjami, ale jednocześnie 
bardzo mocno stawiamy na przesła-
nie. Chcemy, żeby nasze filmy zosta-
wiały widza nie tylko z wrażeniami, ale 
i refleksją, nie tylko przeżyciami, ale 
i jakąś pożywką intelektualną, nawet 
jeżeli są przez to chłodniejsze w odbio-
rze. Nie boimy się tego. 

Rozmawiała  
Dagmara Romanowska

ŚWIAT WIDZIANY 
SIEDEM LAT PÓŹNIEJ
Rozmowa z Przemysławem 
Adamskim i Katarzyną Kijek, 
reżyserami filmu Slow Light

Slow Light,  
reż. Przemysław Adamski, 

Katarzyna Kijek
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Dla porównywanej przez krytyków 
do twórczości Andrieja Tarkow-
skiego produkcji Studia Munka 
SFP będzie to pierwsza okazja 

do konfrontacji z niefestiwalową publicz-
nością. „Bardzo lubię ten debiut, bo przy-
pomina czasy kina poetyckiego, autorskiego. 
Ta stylistyka wciąż jest aktualna, przez taki 
film można wiele opowiedzieć o świecie” – 
mówił Jerzy Kapuściński, dyrektor artystycz-
ny Studia Munka podczas lutowej premiery 
w kinie Kultura.

Wiarołom to historia Anny, która po latach 
nieobecności przyjeżdża do rodzinnej wsi, aby 
spędzić czas ze schorowaną matką. Spotka-
nie z Alkiem – pierwszą szkolną miłością – 
uruchamia serię wydarzeń, które wydoby-
wają z mroku głęboko skrywane tajemnice 
z przeszłości.

W główne role wcielili się: debiutująca na 
ekranie Julia Szczepańska – wyróżniona za 
tę kreację na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym Tofifest w Toruniu oraz Mateusz 
Więcławek, znany m.in. z filmów Cicha Noc 
Piotra Domalewskiego i Wesele Wojciecha 

STUDIO MUNKA

Smarzowskiego. Młodym aktorom partnerują 
uznani artyści: Małgorzata Hajewska-Krzysz-
tofik, Jacek Koman i Mirosław Zbrojewicz.

Światowa premiera Wiarołomu miała miej-
sce w styczniu 2022 roku na 20. Dhaka Interna-
tional Film Festival w Bangladeszu. W czerwcu 
obraz otrzymał Wyróżnienie Honorowe Jury 
na MFF w New Jersey, zaś w październiku 
Nagrodę dla Najlepszego Filmu na Byron Bay 
International Film Festival w Australii, gdzie 
rywalizował o uznanie jury z głośnymi, nagra-
dzanymi tytułami, m.in. W trójkącie Rubena 
Östlunda czy Podejrzaną Park Chan-wooka. 
Obraz prezentowany był również w konkur-
sach festiwali Off Camera w Krakowie oraz 
„Młodzi i Film” w Koszalinie.

„Piotr Złotorowicz rezygnuje z podziału 
na przeszłość i przyszłość, na sen i rzeczy-
wistość. Nasyca sceny niepokojem, dając do 
zrozumienia, że to, co w tej historii najistot-
niejsze, kryje się pod powierzchnią (…). Wia-
rołom przypomina w narracji przypowieści 
Andrieja Tarkowskiego. Pomiędzy scenami 
oddającymi codzienność bohaterów dosta-
jemy oniryczne sekwencje, w których zdają 

się oni poruszać po zupełnie innej rzeczy-
wistości. (...) Nie można od tego oderwać 
wzroku” – pisała Joanna Barańska w recen-
zji dla Onetu.

Reżyser Piotr Złotorowicz był stypen-
dystą Młodej Polski, Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego oraz MKiDN. Jest laureatem 
Talentów Trójki w kategorii Film. Jego krót-
kometrażowy dokument Smolarze był prezen-
towany na ponad 130 festiwalach na świecie, 
zaś fabularna etiuda Ludzie normalni otrzy-
mała 17 nagród, w tym Srebrną Kijankę na 
MFF Camerimage. Fabularna Matka Zie-
mia – dyplom reżyserski w Szkole Filmowej 
w Łodzi – miała z kolei premierę podczas 
prestiżowego 67. MFF w Locarno.

Autorem zdjęć do Wiarołomu jest Nico-
las Villegas. Za scenografię odpowiedzialna 
była Katarzyna Jędrzejczyk, za kostiumy duet 
Sandra Kowalska/Jarosław Grzelak, zaś film 
zmontował Paweł Kowalik, a muzykę skom-
ponował Adam Walicki.

Wiarołom został zrealizowany w ramach 
programu Sześćdziesiąt Minut Studia Munka 
SFP przy wsparciu PISF-u. Za produkcję 
z ramienia Studia Munka odpowiadali Jerzy 
Kapuściński i Ewa Jastrzębska. Koprodu-
centem filmu i stałym partnerem programu 
Sześćdziesiąt Minut jest Canal+ Polska. 
Partnerami produkcji były firmy Colorof-
fon i Panavision. Obraz otrzymał wsparcie 
Zachodniopomorskiego Funduszu Filmo-
wego Pomerania Film.

Rafał Pawłowski

Nagradzany w Polsce i na świecie 
pełnometrażowy debiut Piotra 
Złotorowicza będzie miał premierę 
w serwisie VOD oraz na antenie 
Canal+ 7 marca. 

WIAROŁOM W CANAL+ 
JUŻ W MARCU
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Ekipa filmu Wiarołom  
w reżyserii  

Piotra Złotorowicza
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4. Gdybyś mógł cofnąć czas 
i nabyć jakąś umiejętność 

w dzieciństwie, która przydałaby ci 
się w pracy filmowo-scenicznej, to co 
by to było? 
Chyba nic bym nie zmienił. Zastana-
wiam się nad jakimś instrumentem 
muzycznym, ale wiem, że wymagałoby 
to ode mnie ścisłej dyscypliny i pokory. 
Ja byłem niezwykle żywiołowym dziec-
kiem. Razem z bratem chodziliśmy na 
karate i pływanie – sport był znaczącą 
częścią naszego dzieciństwa. Myślę, że 
było to przydatne, np. przy Planie lekcji 
oraz przy produkcji, nad którą obecnie 
pracuję.

5. W Nocy w przedszkolu śpiewasz 
ze Zbigniewem Zamachowskim, 

w Procederze i w The End rapujesz, 
w serwisie Spotify twoje nazwisko 
wyskakuje przy albumie „Przykład 
Opowiadania Niepogodnego”. Jak 
bardzo jesteś związany z muzyką?
Śpiewałem w trzech zespołach. Uczy-
łem się śpiewu. Teraz jestem w trakcie 
rozmów castingowych do roli wokalisty 
zespołu metalowego, w zagranicznej pro-
dukcji. 

6. Miałeś już do czynienia 
z subkulturą hip-hopową. 

Gdybyś mógł zagrać w filmie 
inspirowanym jakimkolwiek 
gatunkiem muzycznym, to który byś 
wybrał? 
Rock. To jest też jeden z najbardziej słu-
chanych przeze mnie gatunków muzycz-
nych. Pamiętam, że kiedy byłem młody, 
wzorowałem się na takich zespołach jak 
Red Hot Chili Peppers czy Linkin Park. 
W jednym zespole śpiewałem utwory 
bardziej popowo-balladowe, a w innym 
z kolei braliśmy na warsztat cięższe 
brzmienia. „Rockowa persona” także 
jakoś do mnie przemawia. Trzeba stać 
mocno na ziemi i dawać widowni ener-
gię – mieszanka robienia show i siły. 

7. Na ekranie wielu twoich 
bohaterów wpisuje się 

gatunkowo w kino akcji. Towarzyszy 
im też wiele przemocy. Twoje 
teatralne emploi znacznie się różni 
od tego ekranowego? 
Bardzo! W teatrze zawsze grałem 
ciapy – takich zapłakanych i smutnych 
albo kompletnie pierdołowatych czy 
wesołkowatych. (śmiech) Moim kre-

acjom aktorskim na scenie najbliższa 
jest chyba postać Eryka z Nocy w przed-
szkolu. W teatrze istnieje pewien układ 
sił, który dyktuje przypisywanie aktorów 
do konkretnego typu postaci. Oczywiście 
podobnie rzecz się ma w filmie. Nato-
miast myślę, że na ekranie udało mi się 
zerwać z tym, co zostało mi przypisane 
w teatrze.

8. Czujesz potrzebę powrotu na 
deski teatralne?

Myślę, że tak. Byłem ostatnio w Teatrze 
Wybrzeże na „Fauście”. Bardzo mi się 
podobał. Tęsknię za uczuciem, kiedy 
stoi się na pustej scenie, mówi tekst do 
widowni i tworzy świat za pomocą wła-
snej wyobraźni, do którego wpuszcza 
się widza. To niepowtarzalne. Niekiedy 
musisz prowadzić spektakl nawet kilka 
godzin, przy jednoczesnym dbaniu o to, 
żeby czar iluzji nie prysł. To zupełnie 
inny świat, za którym się tęskni. Inny 
rodzaj przyjemności i wyzwania. 

9. Wziąłeś udział w kilku 
projektach produkcji 

niemieckiej, np. Der Masuren 
Krimi (Kryminalne zagadki Mazur) 
czy Heimat ist kein Ort. Jesteś 
dwujęzyczny? 
Nie. Uczyłem się języka niemieckiego 
w szkole. Tak się jakoś złożyło, że dosta-
łem rolę w filmie Dywizjon 303. Histo-
ria prawdziwa, właśnie ze względu na to, 
że trochę się tym językiem posługiwa-
łem. Pamiętam, że szczególnie skrupu-

latnie pracowałem wtedy nad wymową 
i fonetyką z native speakerem. Później 
zacząłem grywać w kilku niemieckich 
produkcjach i tak się już przyjęło w śro-
dowisku, że mówię po niemiecku. Doga-
dam się, wymowę mam podszlifowaną, 
ale nie jestem dwujęzycznym złotym 
dzieckiem. (śmiech)

10. W 2020 w plebiscycie 
Pomorskie Sztormy zostałeś 

laureatem nagrody w kategorii 
„Odkrycie roku”. Odkrywasz 
i zaskakujesz się artystycznie? 
Nie rozumiem, czym są nagrody za 
aktorstwo. Nie rozumiem też różnicy 
między aktorką i aktorem, a określenia 
„najlepszy” i „najgorszy” wydają mi się 
absurdalne. Zależy mi, żeby się rozwi-
jać, robić ciekawe rzeczy i stale podnosić 
sobie poprzeczkę. Chcę być częścią pro-
jektów, które komunikują się z widzem, 
potrafią go rozbawić, wzruszyć i dostar-
czyć zróżnicowanych przeżyć. Staram 
się również być sobie sterem i podążać 
według wskazań własnej busoli. Nie ma 
dwóch takich samych karier. Nie ma 
dwóch takich samych ruchów, które dają 
ten sam rezultat. Dlatego sami musimy 
być za siebie odpowiedzialni. Lubię 
uczyć się na swoich błędach. Wtedy 
czuję, że wykonałem jakąś pracę. Mogę 
docenić samego siebie, wiem więcej 
i jestem szczęśliwy!

Pytania zadawał  
Kacper Siedlecki

1. Na stronie Teatru Wybrzeże 
wyczytałem w twoim biogramie, 

że lubisz pęd. W pracy też lubisz 
pędzić?
Lubię, kiedy coś się dzieje! Nie cierpię 
stagnacji i powtarzalności. Muszę pod-
dawać się cały czas autoweryfikacji i mie-
rzyć z rzeczami, których się boję. Inaczej 
czuję, że przestaję się rozwijać. W tym 
pędzie bardzo sobie cenię porządne 
przygotowanie do projektu. Uważam, że 
bez wspólnej pracy z reżyserem nad sce-
nariuszem, oraz bez ogromnego wkładu 
własnego, zagranie interesującej roli jest 
niemożliwe. Może i istnieją tacy giganci, 
którzy wyłącznie po przeczytaniu tek-
stu są w stanie wejść na scenę czy plan 
filmowy. Ja do nich nie należę. Żebym 
mógł zbudować postać z krwi i kości, 
muszę przeprowadzić przez siebie cały 
proces. On musi trwać, żyć własnym 
życiem i dojrzewać. Czas jest tutaj nie-
zbędny. Tak jak z mięsem na grilla, kiedy 
się je bejcuje. (śmiech)

2. W 2011 roku skończyłeś łódzką 
Szkołę Filmową. W 2012 trafiłeś 

do Teatru Wybrzeże, gdzie zostałeś 
zatrudniony na etat, a w 2019 
wydarzył się Proceder, który stał się 
dla ciebie trampoliną do filmowych 
i serialowych produkcji. Wyglądało 
to tak beztrosko, jak opisuję?
W tym zawodzie nic nie jest zupełnie 
beztroskie. Czasami trzeba długo dra-
pać w wiele drzwi, a i tak jest się wiecz-
nie odrzucanym. Nawet kiedy uda się 
już dodrapać, to wcale nie jest łatwiej. 
Pamiętam, że kiedy zrobiłem Proce-
der, byłem dosyć mocno umięśniony. 
Do następnego filmu zostałem popro-
szony o schudnięcie. Schudłem wtedy 
14 kilogramów. W tym samym czasie 
castingowałem się cały czas na „umię-
śnionych i łysych”. Kiedy pojawiałem 
się na castingu, okazywało się, że jestem 
zbyt chudy i zbyt blond. Okres adapta-
cji środowiska do zrozumienia, że jako 
aktor mam pewien wachlarz możliwo-
ści i umiejętności, oraz że nie muszę się 
wszystkim kojarzyć z jedną postacią, tro-
chę trwał. Kiedyś usłyszałem, że muszę 
przeczekać kilka lat, ponieważ taki jest 
naturalny stan rzeczy w życiu aktora. 
Wydaje mi się, że swoje już wyczekałem 
i teraz cieszę się propozycjami.

3. Przy przeróżnych produkcjach 
musiałeś zdobyć nowe 

lub podszkolić posiadane już 
umiejętności. Jak podchodzisz 
do tych silnie angażujących 
przygotowań?
Nie ma nic lepszego w tym zawodzie jak 
zdobywanie nowych umiejętności. Nie 
miałem zielonego pojęcia o subkulturze 
hip-hopowej, rozpoczynając pracę przy 
Procederze. Była to dla mnie kompletnie 
nowa materia – jednocześnie przerażająca 
i ekscytująca. Miałem wrażenie, jakbym 
odkrywał nową planetę. Musiałem też 
nauczyć się rapować. Przy Nocy w przed-

szkolu pracowałem z konsultantem, żeby 
w miarę przyzwoicie opanować sztukę 
beatboxu. Do jednego filmu nauczyłem 
się jazdy na motocyklu, a do innego – 
wyprowadzania ciosów. Nie zawsze pra-
cuje się z umiejętnościami twardymi. 
Przygotowując się do Klangoru, zdoby-
wałem wiedzę od psychologów na temat 
choroby afektywnej dwubiegunowej. Przy 
obecnej produkcji biorę udział w przygo-
towaniach taktycznych z gromowcami. 
Uczę się, jak chodzić z bronią, jak poru-
szać się w terenie i brać udział w akcji. 
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Piotr Witkowski w filmie 
Proceder, reż. Michał Węgrzyn
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MAŁGORZATA LEWANDOWSKA

represyjnemu systemowi więziennictwa 
w PRL – to pierwszy kinowy film fabularny 
w dorobku Lewandowskiej. „Saniewski też 
bardzo dba o dźwięk. W Nadzorze wiele scen 
rozgrywa się w celi więziennej. Spoza niej 
docierają do osadzonych kobiet odgłosy zna-
mienne dla zakładu karnego: szczęk masyw-
nych drzwi, krat, zamków w drzwiach itp. Te 
offowe atmosfery nagrałam w więzieniach 
we Wronkach i Białołęce. Podkreślam wagę 
samodzielnie nagranych atmosfer, bowiem 
świadczą one o audiowizualnej wrażliwości 
reżysera dźwięku” – mówi Lewandowska. 
„W Sprawiedliwym (2015) Michała Szczer-
bica wszystkie atmosfery nagrano specjal-
nie do tego filmu, żadna nie pochodziła 
z fonoteki” – dodaje. Sprawiedliwy przy-
niósł Lewandowskiej i jej mężowi Andrze-
jowi Lewandowskiemu (1950- 2021), z któ-
rym często pracowała w duecie, nominację 
do Orła za najlepszy dźwięk.

Pani Małgorzata była też reżyserką 
dźwięku m.in. Pierścionka z orłem w koro-
nie (1992) i Nastazji (Japonia 1994, Dolby 
SR) Andrzeja Wajdy, Lata miłości (1994) 
Feliksa Falka, Stacji (2001, Dolby Digital 
Surround Ex) Piotra Wereśniaka oraz kry-
minału Juliusza Machulskiego Vinci (2004).

Jan Szmańda, recenzując dźwięk w Białym 
małżeństwie (1992) Magdaleny Łazarkiewicz, 
w związku z mianowaniem Lewandowskiej 
profesorem nadzwyczajnym AM, napisał 
m.in.: „Dźwięk ten odbiera się z przyjem-
nością, emocjonalnie, gdyż stwarza nastrój, 
a przy tym wyraźnie odróżnia sceny rzeczy-
wistości od marzeń czy wspomnień (…). 
Widać w tym, a raczej słyszy się duszę artysty”.

Tak doszliśmy do pracy dydaktycznej 
pani Małgorzaty na AM, dziś UMFC, którą 
rozpoczęła tuż po studiach. „Nauczanie 
sprawia mi wielką przyjemność, podob-
nie jak cyfrowe rekonstruowanie warstwy 
dźwiękowej w dawnych polskich filmach” –  
wyznaje. Kiedy wybrano ją dziekanem 
Wydziału Reżyserii Dźwięku, uczelnia 
pozyskała fundusze unijne na moderni-
zację studia nagraniowego. Dziś należy 
ono do najnowocześniejszych studiów 
dźwiękowych i multimedialnych w Euro-
pie. „Większość moich osiągnięć zawodo-
wych – mówi na koniec Lewandowska – 
zawdzięczam wsparciu najbliższych, w tym 
rodziców i męża, koniecznym w życiu matki 
dwójki dzieci”. Dodajmy, że syn Małgo-
rzaty i Andrzeja Lewandowskich, Jacek, jest 
cenionym mikrofoniarzem (zob. „Magazyn 
Filmowy”, październik 2018).

Andrzej Bukowiecki

Małgorzata Lewandowska 
pokochała film w dzieciń-
stwie, gdy pierwszy raz była 
w kinie. Urodziła się w Łodzi. 

Ukończyła tam Państwową Podstawową 
Szkołę Muzyczną i Państwowe Liceum 
Muzyczne. „Moje dwie starsze koleżanki 
licealne dostały się na Wydział Reżyse-
rii Dźwięku Państwowej Wyższej Szkoły 
Muzycznej, późniejszej Akademii Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina, dziś Uniwer-
sytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. Zafrapowały mnie te studia, 
przyjęto mnie na nie za pierwszym razem” –  
mówi pani Małgorzata.

W PWSM wybrała specjalność filmową. 
„Film zawsze był dla mnie najważniejszy” –  
podkreśla. Studiowała pod kierunkiem pro-
fesorów: Andrzeja Bohdanowicza, Nikodema 
Wołk-Łaniewskiego, Jana Szmańdy i Michała 
Żarneckiego. „Fantastyczne było to, że my – 
studentki i studenci – asystowaliśmy wykła-
dowcom w realizacji dźwięku do filmów, ucząc 
się zawodu w praktyce. Uczelnia dała piękny 
start mojemu życiu artystycznemu i zawodo-
wemu, które splotło się potem z dydaktyką” – 
mówi Małgorzata Lewandowska, profesor 
zwyczajny sztuk muzycznych, prodziekan 
(2005-2012), następnie dziekan (2012-2020) 
Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC.

KU SAMODZIELNOŚCI
W roku 1977 Adam Hanuszkiewicz reżyse-
rował dla Teatru Telewizji, w plenerze, kome-
dię Aleksandra Fredry Trzy po trzy. Dźwięk 
realizował Szmańda, ale na planie zastąpiła 
go asystentka: kończąca studia Małgorzata 
Moszczeńska, w przyszłości Lewandowska. 
„W trakcie 10-minutowych ujęć realizowałam 
nagrania dialogów plejady aktorów, a kiedy 
zaczynali śpiewać, uruchamiałam playback. 
I tak na zmianę: dialogi, playback, dialogi, 

playback. Potem każda praca wydawała mi się 
łatwa, zaś doświadczenie z długimi ujęciami 
zaprocentowało po latach przy analogicznej 
realizacji, tyle że kamerami elektronicznymi 
i mikroportami, seriali Czas honoru (2008-
-2013) oraz Czas honoru. Powstanie (2014)” – 
mówi pani Małgorzata. 

ZE SZPITALA DO DOMU
Filmem dyplomowym Małgorzaty Lewan-
dowskiej był dokument Krzysztofa Kieślow-
skiego Szpital (1977). Dźwięk realizowała 
pod kierunkiem stałego współpracownika 
reżysera, Michała Żarneckiego. „Kieślowski 
przywiązywał dużą wagę do strony dźwię-
kowej, zapraszał nas na wszystkie twórcze 

narady. Zdjęcia robiliśmy w szpitalu przy 
ul. Barskiej w Warszawie. Mikrofoniarz nie 
mógł znieść widoku operacji chirurgicznej, 
więc stał z tyczką mikrofonową tyłem do stołu 
operacyjnego” – wspomina Lewandowska.

Z innego powodu pamięta pierwszą asy-
stenturę przy filmie fabularnym Pasja (1977) 
Stanisława Różewicza. Reżyserem dźwięku był 
Piotr Zawadzki, ale pracę na planie powierzył 
Lewandowskiej. „Pasja to film o powstaniu 
chłopskim w zaborze austriackim w 1846 
roku. W Rzeszowie kręciliśmy dużą scenę 
przemarszu wojsk zaborcy. Miałam tylko 
wystartować z playbackiem. Próby się udały. 
Robimy ujęcie, a w głośnikach: cisza! Play-
back odmówił posłuszeństwa. Zamarłam. 
Odetchnęłam, gdy Różewicz, człowiek o wiel-
kiej kulturze, z uśmiechem puścił do mnie 
oko i spokojnie zarządził powtórkę ujęcia bez 
playbacku” – mówi Lewandowska. „Kiedy 
byłam asystentką, szczęście mnie nie opusz-
czało, gdyż trafiałam na wybitnych reżyserów 
filmowych i realizatorów dźwięku” – dodaje. 
Przy kryminale Wśród nocnej ciszy (1978) pra-
cowała z Tadeuszem Chmielewskim i Jerzym 
Szawłowskim, a przy Bez znieczulenia (1978) –  
z Andrzejem Wajdą i ponownie z Zawadz-
kim. Funkcję asystencką Lewandowska pełniła 
też przy serialu Pawła Komorowskiego Misja 
(1980). Mimo to Komisja Kwalifikacyjna 
i Koło Reżyserów Dźwięku SFP (któremu od 
września 2022 przewodniczy) uznały Misję 
za jej oficjalny debiut jako reżyserki dźwięku. 

Dziełem życia Lewandowskiej stał się serial 
Jana Łomnickiego Dom (1980-2000), któ-
remu poświęciła z przerwami 20 lat. W auto-
referacie w postępowaniu o nadanie tytułu 
profesora sztuk muzycznych napisała m.in.: 
„Łomnicki był twórcą szczególnie wrażliwym 
na jakość dźwięku stuprocentowego [nagrań 
tzw. setek – przyp. A.B.], na wszystkie ele-
menty warstwy dźwiękowej. Konstruowali-
śmy mozolnie i pieczołowicie świat dźwię-
ków kolejnych epok, w których toczyła się 
akcja filmu od lat 50. do 80. w Warszawie. 
Wszystkie odbiorniki radiowe musiały grać 
przeboje z odpowiednich lat. Pierwsze tele-
wizory nadawały sygnały i programy. Mega-
fony w fabrykach brzęczały przemówieniami 
i marszami (…)”. Udana współpraca Lewan-
dowskiej z Łomnickim przy Domu znalazła 
kontynuację w serialu Modrzejewska (1989) 
i filmie Szczur (1994). „Przyjaźniliśmy się do 
końca jego życia” – mówi pani Małgorzata.

OD NADZORU  
DO SPRAWIEDLIWEGO
Nadzór (1983) Wiesława Saniewskiego – 
mroczna opowieść o kobietach poddanych 
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NA PLANIE I W AULI
Reżyseria dźwięku w filmie i dzielenie się swoją wiedzą 
z młodzieżą akademicką to dwie wielkie pasje Małgorzaty 
Lewandowskiej, którym oddaje się od lat. Jakiś czas temu 
dołączyła trzecia: rekonstrukcja warstwy dźwiękowej 
w klasyce polskiego kina.

Małgorzata Lewandowska 
na planie serialu 

Czas honoru
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Wprawdzie Andrzej Fidyk 
zadebiutował w 1982 roku 
filmem Idzie Grześ przez 
wieś o milionowych kra-

dzieżach dokonywanych przez pracowni-
ków PKP, ale już pod koniec lat 80. „prze-
niósł się” na inny kontynent i w przewrotny 
sposób przedstawił na taśmie filmowej przy-
gotowania i przebieg defilady z okazji 40. 
rocznicy powstania Koreańskiej Republiki 
Ludowo-Demokratycznej. Stendhalowska 
metoda „zwierciadła przechadzającego się 
po gościńcu” (w tym przypadku była to 
kamera) okazała się niezwykle skuteczna. 
Nie trzeba było żadnego komentarza ani 
zaznaczonej wyraźnie tezy, aby widz w lot 
pojął, że przedstawiony obraz nie tylko nie 
gloryfikuje państwa Kim Ir Sena, lecz jaw-
nie obnaża jego nieludzki totalitaryzm. Na 
film posypał się deszcz nagród.

Fidyk we wstępie do albumu „Dziwny 
koniec XX wieku” wyjaśnia, dlaczego  
w latach 90., kiedy w Polsce było tyle kon-
trowersyjnych i ekscytujących wydarzeń, 
jego nosiło z kamerą po krańcach świata. 
Jak twierdzi, nigdy nie musiał szukać tema-
tów do filmów – przychodziły do niego 
same. Akurat wtedy trafiały się te z odle-
głych kontynentów, które miały taką zaletę, 

rzyny Grocholi, Łukasza Maciejewskiego, 
Krzysztofa Zanussiego i Michała Ogórka. 
Każda z nich z właściwym sobie tempe-
ramentem mierzy się z podejmowanymi 
przez Fidyka tematami i poetyką. Nie jest 
to wdzięczne zadanie. Świat ludzi według 
Fidyka jest brudny, brzydki, pełen prze-
mocy, a w najlepszym wypadku absurdu. 
Widać to na zdjęciach i można to wyczy-
tać z towarzyszących im cytatów. „Mamy 
nadzieję, że nasz striptiz będzie się różnił 
od wszystkich innych. Właśnie dlatego, że 
to striptiz rosyjski” – to głos z filmu o szkole 
rozbierania się założonej w Moskwie przez 
sowieckiego aparatczyka i cenzora. 

„Jesteśmy misjonarzami telenoweli” – 
mówi z kolei bohater dokumentu Dojenie 
wielbłąda. To historia nieprawdopodob-
nego zupełnie pomysłu brytyjskiego rządu 
i powołanego przez niego funduszu Know 
How, żeby po rozpadzie ZSRR udzielić 
wsparcia Kazachstanowi, ucząc tamtejszych 
filmowców… kręcenia tasiemcowych seriali. 
Obecność brytyjskiej ekipy na kazachskiej 
wsi przeradza się w demonstrację pychy  
i protekcjonalizmu. Sponsorzy, którzy wyło-
żyli na ten projekt pieniądze, przez dłuższy 
czas nie odważyli się go wyemitować. Film 
dołączył do grona nielicznych zapewne 
brytyjskich „półkowników”.

Taniec trzcin z kolei portretuje życie 
w Królestwie Suazi, ostatniej monarchii 
absolutnej na afrykańskim lądzie (obec-
nie nosi nazwę: Królestwo Eswatini). Tu 
wszyscy są własnością króla, jego dziećmi, 
a płodność jest fetyszem. Mieszkańców 
dziesiątkuje AIDS, ale bezpruderyjność  
i powszechne wielożeństwo ułatwiają 
transmisję wirusa. 

W zdjęciach Fidyka paradoksalnie ude-
rza orgia barw – egzotyczne stroje, silny 
związek z naturą. To wszystko mogłoby 
sugerować, że autor utrwalił przejawy 
pierwotnych, niewinnych cywilizacji 
nieskażonych hipokryzją Zachodu. Ale 
to tylko złudzenie. Prawda przejawia się  
w kadrach: rozchwianych, zaburzonych 
w proporcjach, niepokojących. Bo jak 
pisze Łukasz Maciejewski: „Fidyk stara 
się nie zakłamywać opowieści. Przykaza-
nie pierwsze: nie kłam. Fidyk nie kłamie”.

Hanna Adamkowska

FIDYK NIE KŁAMIE

że nie towarzyszyła im pokusa koniunktu-
ralizmu – jako twórca „z dalekiego kraju” 
mógł rejestrować pokazywane zjawiska 
chłodnym okiem, bez stronniczego zaan-
gażowania. Podczas tej dekady powstało 
dziewięć znakomitych dokumentów,  
a dodatkowo wiele tysięcy zdjęć. Robione 
podczas realizacji filmów w celach promo-
cyjnych, po latach spędzonych w szufla-
dzie, nabrały dodatkowej mocy i zamie-
niły się w samoistne byty. 

Do albumu trafiły zdjęcia z pięciu fil-
mów wybranych przez autora. Każdy  
z rozdziałów rozpoczyna krótki esej autor-
stwa znanej postaci polskiej kultury, czyli –  
po kolei – Manueli Gretkowskiej, Kata-

ANDRZEJ FIDYK
„DZIWNY KONIEC XX WIEKU”
WYDAWNICTWO SŁOWO/OBRAZ 
TERYTORIA, 2022

Ostatnie dziesięciolecie XX wieku 
było dla Polski wyjątkowym okresem 
społecznych i ekonomicznych przemian, 
ale to nie one wzbudziły szczególne 
zainteresowanie u jednego z naszych 
najważniejszych dokumentalistów. 
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Dwujęzyczna (polski i angielski), 
bogato i ciekawie ilustrowana 
książka w formacie albumowym 
stała się jednym z akcentów Roku 

Jerzego Kawalerowicza (2022), zainicjowa-
nego przez Narodowe Centrum Kultury i Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich. Wstępem 
opatrzył ją prezes SFP Jacek Bromski.

Inicjatorzy publikacji, jak można wno-
sić z lektury, postawili przed sobą ambitne 
zadanie zgromadzenia tekstów, które – nie 
pomijając tego, co już wiemy o reżyserze 
Faraona – przede wszystkim wzbogaca-
łyby naszą wiedzę o nim, rzuciły nowe 
światło na jego twórczość i działalność 
w środowisku filmowym. Zresztą sami 
redaktorzy „Kadrów Kawalerowicza” – 
Rafał Syska i Anna Wróblewska – piszą we 
„Wprowadzeniu”, odnosząc się do drugiej 
części książki, że „(… ) powtórne pisa-
nie o Pociągu, Matce Joannie od Anio-
łów i Faraonie nie ma większego sensu, 
zwłaszcza że tytuły te często pojawiają 
się w esejach problemowych [w pierw-
szej części, przez którą przewijają się też 
Śmierć prezydenta i Austeria – przyp. A.B.]”. 
Zapowiadają za to wydobycie z cienia m.in. 
takich filmów Kawalerowicza, jak nomen 
omen Cień, Gra, Spotkanie na Atlantyku czy 
Jeniec Europy, a także przybliżenie zagra-
nicznych dzieł twórcy Quo vadis – Mag-
daleny (wł. Maddalena) i Dzieci Bronsteina 
(niem. Bronsteins Kinder).

Jeśli faktycznie zamiarem pomysłodawców 
„Kadrów Kawalerowicza” było odświeżenie 
wizerunku artysty, to został on w pełni urze-
czywistniony – także w tych partiach książki, 
w których reżyser występuje w roli kierownika 
artystycznego Zespołu Filmowego „Kadr” czy 
współzałożyciela i pierwszego prezesa SFP.

Poszczególne teksty napisali wytrawni 
filmoznawcy – w kolejności alfabetycz-
nej: Łucja Demby, Maciej Gil, Sebastian 
Jagielski, Krzysztof Kornacki, Iwona Kurz, 
Bartosz Kwieciński, Joanna Łuniewicz, 

wczytując się w kolejne artykuły, natrafimy 
na pachnące świeżością perełki. I tak np. 
odkryjemy skarby z jego domowego archi-
wum (Gil), prześledzimy związki nowofalo-
wych dzieł Kawalerowicza z modernizmem 

w kinie zachodnioeuropejskim (Kurz, 
Stelmach) czy bynajmniej nieproste gry 

szefa „Kadru” z cenzurą (Kornacki). 
Dowiemy się też m.in., czemu służą 
ujęcia subiektywne w Prawdziwym 

końcu wielkiej wojny (Demby) i dlaczego 
Gra poniosła porażkę (Jagielski).

Zaletą książki jest też to, że nikt tu nie 
wystawia Kawalerowiczowi pomnika ze spiżu: 

kilka dyskusyjnych posunięć wielkiego fil-
mowca i działacza pojawia się na jej kartach. 
Ogólnie starannie opracowaną, opatrzną licz-
nymi przypisami publikację, zamykają: noty 
o autorach, indeks nazwisk i indeks filmów. 
Szkoda, że aż trzykrotnie (!) występuje błąd 
w nazwisku krytyczki filmowej Danuty Karcz 
(w książce: Kracz). Ciekawe też, dlaczego 
jako data produkcji Pociągu widnieje kon-
sekwentnie rok 1958, skoro źródła podają 
1959. Mimo drobnych pomyłek i wątpliwo-
ści, wisienka na torcie pozostaje smakowita. 

Andrzej Bukowiecki

WISIENKA 
NA TORCIE

Patrycja Mucha, Magdalena Podsiadło-
-Kwiecień, Małgorzata Radkiewicz, Gra-
żyna Stachówna, Miłosz Stelmach, Rafał 
Syska, Joanna Wojnicka, Anna Wróblew-
ska i Stanisław Zawiśliński (autor otwie-
rającego książkę szkicu biograficznego 
o Kawalerowiczu).

Nawet jeśli generalnych konkluzji płyną-
cych z „Kadrów Kawalerowicza” – pierwszej: 
reżyser Matki Joanny od Aniołów, nie bagateli-
zując treści swoich filmów, kładł nacisk na ich 
formę; drugiej: mimo członkostwa w partii, 
w sporach z władzą PRL bronił środowiska 
filmowego – nie uznamy za odkrywcze, to 

„KADRY KAWALEROWICZA”
POD RED. RAFAŁA SYSKI I ANNY 
WRÓBLEWSKIEJ
NARODOWE CENTRM KULTURY 
FILMOWEJ, STOWARZYSZENIE 
FILMOWCÓW POLSKICH 2022

W tym wyrażeniu zawiera się najkrótsza 
recenzja „Kadrów Kawalerowicza”,  
przy czym chodzi o tort jubileuszowy.  
Ta znakomita publikacja powstała 
bowiem z okazji 100. rocznicy urodzin 
Jerzego Kawalerowicza, która przypadła 
19 stycznia 2022 roku.
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Kompendium produkcji filmu fabu-
larnego” obejmuje sześć tomów. 
Ukazują się one niechronologicz-
nie, do tej pory pojawiły się trzy: 

III – „Dystrybucja: pola eksploatacji i mone-
tyzacja” Marty Nowakowskiej, IV – „Prawo 
autorskie: zagadnienia praktyczne” Michała 
J. Zabłockiego i wspomniany V – „Ekipa fil-
mowa: Przedmiot umowy i zakres obowiąz-
ków oraz słownik terminologii” tegoż autora. 
Niebawem zostaną wydane trzy pozostałe: 
I – „Produkcja: zagadnienia organizacyjne” 
i II – „Finansowanie: budżet i kosztorys”, 
oba autorstwa Kamila Przełęckiego, oraz 
„Krótki metraż: wstęp do debiutu pełno-
metrażowego” Jerzego Radosa.

Tom V „Kompendium…” składa się 
z dwóch części: pierwsza to „Słownik ter-
minologii filmowej”, w której branżowe 
pojęcia i terminy zostały przez Zabłockiego 
logicznie podzielone i klarownie omówione, 
w drugiej – „Przedmiot umowy i obowiązki 

korzystał m.in. z własnych opracowań, 
które były wydawane w Przedsiębiorstwie 
Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe” oraz 
stanowiły aneksy do kolejnych wydań jego 
książki „Organizacja produkcji filmu fabu-
larnego w Polsce” (cztery wydania w latach 
2013-2018), a także z często wznawianego 
„Angielsko-polskiego słownika terminów 
filmowych” (2000-2021), opracowanego 
wspólnie z Remigiuszem Bocianem. Bo 
Michał J. Zabłocki to człowiek wielu talen-
tów – kierownik produkcji, producent, 
pedagog, scenarzysta, publicysta. Posiada 
wieloletnią praktykę, ogromną wiedzę i jest 
wspaniałym gawędziarzem, o czym mogłem 
się osobiście przekonać podczas wspólnych 
włoskich peregrynacji filmowych. W odróż-
nieniu od innego Zabłockiego, któremu 
nie poszczęściło się na mydle, Michał na 
filmie wyszedł znakomicie.

Jerzy Armata

członków ekipy filmowej” – o tytułowych 
zagadnieniach autor wyczerpująco pisze, 
charakteryzując poszczególne piony realiza-
cyjne: reżyserski, kierownictwa produkcji, 
operatorski, scenograficzny, kostiumowy, 
charakteryzatorski, dźwiękowy, monta-
żowy oraz dopełniając swoje omówienia 
wiedzą na temat wybranych pozostałych 
podwykonawców: m.in. realizatora (wyko-
nawcy) efektów specjalnych, opiekuna arty-
stycznego, script doctora, autora scenopisu, 
autora storyboardu, realizatora making of, 
dyżurnego planu, koordynatora ds. bhp, 
konsultanta muzycznego, fotosisty, piro-
technika, wykonawcy audiodeskrypcji, 
kolorysty, grafika (planowego, poligraficz-
nego, komputerowego), kaskadera i kaska-
derskiego koordynatora. Całość uzupełnia 
„Bibliografia” oraz „Indeks do słownika 
terminologicznego”. 

Przyznam, że najbardziej w książce 
Zabłockiego zaimponował mi właśnie 
„Słownik terminologii filmowej” – kapi-
talne vademecum wiedzy filmowej, opra-
cowane fachowo, precyzyjnie i przystęp-
nie, czyli to wszystko, co nie tylko każdy 
producent, ale i każdy filmowiec wiedzieć 
powinien. Przy tworzeniu słownika autor 
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CO KAŻDY FILMOWIEC 
WIEDZIEĆ POWINIEN
Pod koniec ubiegłego roku trafił na 
rynek V tom znakomitej – i niezwykle 
potrzebnej – serii „Kompendium 
produkcji filmu fabularnego” 
zatytułowany „Ekipa filmowa: przedmiot 
umowy i zakres obowiązków oraz 
słownik terminologii”. 
MICHAŁ J. ZABŁOCKI
„KOMPENDIUM PRODUKCJI FILMU 
FABULARNEGO. TOM V: EKIPA FILMOWA”
WYDAWNICTWO CINEO PUBLISHING, 2022

IN MEMORIAM

T acy aktorzy jak Leonard Pietra-
szak byli jak domownicy, jak ktoś 
z rodziny. Włączało się telewizor, 
żeby obejrzeć kolejne przygody puł-

kownika Dowgirda albo życiową rozmowę 
Stefana Karwowskiego ze swoim przyjacie-
lem, lekarzem Karolem Stelmachem. 

Urodził się w 1936 roku w Bydgosz-
czy. W 1960 ukończył studia na Wydziale 
Aktorskim łódzkiej Szkoły Filmowej. Grał 
w teatrach łódzkich i poznańskich. W końcu 
trafił do Warszawy. Największe sukcesy odno-
sił w Teatrze Ateneum, z którym był związany 
przez 31 lat. Grzegorz Damięcki na wieść 
o śmierci starszego kolegi napisał: „Idzie kostu-
cha i żnie. Znowu czarne, trzeszczące rżysko. 
Wieje chłodem i ciężko na sercu. Bóg jakoś 

tak dziwnie odwrócony. Panie Leonardzie, 
Panie Lolku, Lolku... Szesnaście lat w Pań-
skiej garderobie. Niezapomnianych lat mojej 
miłości do Ciebie. Do Pana. Mój ukochany, 
wspaniały Nauczycielu wszystkiego. Leonard 
Pietraszak był Wielkim Artystą. Dramatycz-
nym, komediowym, jakim tylko się chciało. 
Erudyta, miłośnik sztuki, ciepły... nie... gorący 
człowiek. Miliony słów, sytuacji, anegdot i całe 
tony metafizyki (…)”.

W pamięci widzów kinowych i telewi-
zyjnych pozostanie na zawsze jako bankier 
i gangster w jednej osobie, czyli Gustaw Kra-
mer w obydwu Vabankach Juliusza Machul-
skiego. Wszyscy wiedzą w Polsce, co znaczy 
„ucho od śledzia”. Pokochaliśmy Pietraszka 
za rolę pułkownika Krzysztofa Dowgirda 

w serialu Czarne chmury Andrzeja Konica. 
Data premiery pierwszego odcinka: 23 grud-
nia 1973 roku. I od tego dnia, przez 50 lat, 
serial ten jest powtarzany kilka razy w roku. 
Pierwszy polski serial „płaszcza i szpady”, 
odnoszący się do historii z XVII wieku. 
Dowgird jest polskim szlachcicem i zara-
zem pruskim oficerem, który buntuje się 
przeciwko rządom elektora brandenbur-
skiego. Ucieka do Polski, ale elektor wysyła 
za nim pościg. Pietraszak zachwycał, świet-
nie wyglądał w kostiumie polskiego musz-
kietera. 

Znakomity był również w rolach współ-
czesnych, czego najlepszym przykładem 
jest lekarz Karol, przyjaciel Stefana Kar-
wowskiego, w 40-latku Jerzego Gruzy. 
Reżyserzy lubili go obsadzać w rolach 
mundurowych. Zagrał m.in. pułkownika 
Waderę w Karierze Nikodema Dyzmy Jana 
Rybkowskiego i Marka Nowickiego oraz 
pułkownika Nałęcza w Kronice wypad-
ków miłosnych Andrzeja Wajdy. W Dan-
tonie Wajdy zagrał także francuskiego 
rewolucjonistę Nicolasa Carnota Lazare’a. 
W serialu Królowa Bona Janusza Majew-
skiego wystąpił jako Piotr Kmita, mar-
szałek wielki koronny. Trzeba koniecz-
nie dodać, że to Leonard Pietraszak, 
grający agenta francuskiego podziemia, 
po raz pierwszy wypowiedział najsłyn-
niejsze hasło Polaków, hasło wszech cza-
sów, w 11. odcinku Stawki większej niż 
życie: „W Paryżu najlepsze kasztany są na 
placu Pigalle”. Odzew o Zuzannie znamy 
wszyscy. Wymieniłem tych kilka „kulto-
wych” filmów, bo one dają Leonardowi 
Pietraszakowi nieśmiertelność. Media 
przypomniały po śmierci aktora słowa 
Hanny Skarżanki z 1961 roku. Podobno 
widząc na planie filmowym młodziut-
kiego Leonarda, powiedziała: „Ładne to 
to jest, ale czy do grania?”. Okazało się, że 
umiał grać, i pozostaną z nami na zawsze 
jego twarz, ekspresja, uśmiech i umiejęt-
ność wzruszania. 

ks. Andrzej Luter

Odszedł od nas 1 lutego. Żył 86 lat.  
To kolejny już z odchodzących artystów, 
którzy towarzyszyli kilku pokoleniom 
Polaków w ich codzienności, pozwalali 
oderwać się od niej na chwilę i przeżyć 
cudowną „nierzeczywistość”. 

Leonard Pietraszak
TALENT I KLASA

Leonard Pietraszak 
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Sprostowanie:
W lutowym numerze „Magazynu 
Filmowego”, we wspomnieniu o Romanie 
Załuskim autorstwa Janusza Kołodzieja, 
opublikowaliśmy błędne imię Pani Bożeny 
Janickiej, za co Redakcja „Magazynu…” 
wraz z Autorem wspomnienia najserdeczniej 
przepraszają.
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1lutego zmarł Cezary Kozłowski (64 l.), wózkarz, 
grip na wielu planach filmowych. Współpracował 

operatorsko przy takich produkcjach telewizyjnych 
i filmowych, jak Mów mi Rockefeller Waldemara Szar-
ka, Odwiedź mnie we śnie Teresy Kotlarczyk, Kratka 
Pawła Łozińskiego, Autoportret z kochanką Radosława 
Piwowarskiego, Sława i chwała Kazimierza Kutza, Da-
leko od okna Jana Jakuba Kolskiego, Po sezonie Janu-
sza Majewskiego, Wszyscy jesteśmy Chrystusami Marka 
Koterskiego. Jako wózkarz pracował m.in. na planach 
filmów: Tydzień z życia mężczyzny i Pogoda na jutro 
Jerzego Stuhra, Żółty szalik Janusza Morgensterna, Su-
perprodukcja Juliusza Machulskiego (wystąpił tu rów-
nież w epizodycznej roli), Edi Piotra Trzaskalskiego, 
Chopin. Pragnienie miłości Jerzego Antczaka, Persona 
non grata Krzysztofa Zanussiego, Supermarket Macie-
ja Żaka, Hardcor Disko Krzysztofa Skoniecznego, Noc 
Walpurgi Marcina Bortkiewicza czy Król życia Jerzego 
Zielińskiego.

2lutego zmarł Jacek Deleżyński (63 l.), aktor te-
atralny i telewizyjny, pedagog. Był absolwentem 

Wydziału Aktorskiego łódzkiej PWSFTviT. W latach 
1981-85 występował w Teatrze Polskim we Wrocła-
wiu, następnie przez 10 sezonów w Teatrze im. Cypria-
na Kamila Norwida w Jeleniej Górze, a w latach 1995-
-99 w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Wykładał 
na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych 
w Krakowie – Filii we Wrocławiu. Oddany pracy te-
atralnej i pedagogicznej, zaledwie dwukrotnie pojawił 
się w rolach ekranowych. Zagrał w spektaklu telewi-
zyjnym Transatlantyk w reżyserii Eugeniusza Korina, 
na podstawie powieści „Trans-Atlantyk” Witolda Gom-
browicza, oraz w serialu Na kłopoty… Bednarski Paw-
ła Pitery.

3lutego zmarł Wojciech Walasik (59 l.), aktor te-
atralny, filmowy i telewizyjny, pedagog, lektor, re-

żyser koncertów i spektakli. Tworzył również muzykę 
do spektakli teatralnych. Był absolwentem Wydzia-
łu Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi, kształcił się tak-
że w łódzkiej Akademii Muzycznej. Występował 
w Teatrach: Polskim w Poznaniu (1987-88), Studyj-
nym’83 w Łodzi (1988-97) i Nowym w Łodzi (1997-
-2009). W latach 2001-11 wykładał w łódzkiej Aka-
demii Muzycznej – prowadził zajęcia z podstaw 
aktorstwa i wymowy scenicznej, reżyserował tak-
że akademickie przedstawienia operowe. Często wy-
stępował na małym i dużym ekranie. Zagrał w takich 
produkcjach filmowych, jak Niezwykła podróż Bal-
tazara Kobera Wojciecha Jerzego Hasa, Porno Mar-
ka Koterskiego, Pożegnanie jesieni Mariusza Treliń-
skiego, Obywatel świata Rolanda Rowińskiego, Kroll, 
Psy i Pokłosie Władysława Pasikowskiego, Listopad 
Łukasza Karwowskiego, Kawalerskie życie na obczyź-

nie Andrzeja Barańskiego, Przypadek Pekosińskiego 
Grzegorza Królikiewicza, Tam i z powrotem Wojciecha 
Wójcika, Cisza Michała Rosy, Rozmowy nocą Macie-
ja Żaka czy Piksele Jacka Lusińskiego. Często pojawiał 
się również w popularnych serialach i telenowelach, 
takich jak Klan, Plebania, Glina, Kryminalni czy Oj-
ciec Mateusz.

6lutego zmarł Leszek Pniaczek (58 l.), aktor teatral-
ny, filmowy i telewizyjny. Był absolwentem Wydzia-

łu Aktorskiego krakowskiej PWST. Występował w te-
atrach krakowskich: Bagatela (1987-90) oraz Ludowym 
w Nowej Hucie (1995-98). Popularność i sympatię wi-
dzów przyniosła mu rola Toporka w cyklicznym estra-
dowo-kabaretowym widowisku (często rejestrowanym 
dla telewizji) „Spotkania z Balladą”. Leszek Pniaczek 
kilkakrotnie wystąpił w spektaklach Teatru Telewizji, 
a także w serialu Opowieść o Józefie Szwejku i jego dro-
dze na front oraz w filmie Przygody dobrego wojaka 
Szwejka w reżyserii Włodzimierza Gawrońskiego.

7 lutego zmarł Janusz Jarecki (70 l.), italianista 
i tłumacz, aktor, kurator, menedżer kultury, wie-

loletni dyrektor Ośrodka Dokumentacji Sztuki Ta-
deusza Kantora „Cricoteka”. Wspólnie z zespołem 
Teatru Cricot 2 występował w najsłynniejszych spek-
taklach Kantora, jak „Umarła klasa”, „Wielopole, Wie-
lopole”, „Nigdy tu już nie powrócę” czy „Dziś są mo-
je urodziny”. Te dwa ostatnie tytuły pomógł przenieść 
na ekran, organizując ich telewizyjną rejestrację. Za-
grał również w spektaklu telewizyjnym, przenie-
sionym na ekran ze sceny Narodowego Starego Te-
atru w Krakowie – w Makbecie w reżyserii Andrzeja 
Wajdy. Janusz Jarecki był także kuratorem wielu wy-
staw poświęconych twórczości Tadeusza Kantora.

8lutego zmarł Mariusz Murański (28 l.), aktor nieza-
wodowy, uczestnik gal freak fightowych w organiza-

cjach FAME MMA i High League. Na małym ekranie 
zadebiutował w roli Adriana „Adka” Barskiego w pa-
radokumentalnym serialu Lombard. Życie pod zastaw. 
Następnie wystąpił w takich serialach, jak Ojciec Ma-
teusz, Miasto długów, Echo serca, Na sygnale, Komisarz 
Alex, Na Wspólnej, Krucjata. Prawo serii. Ponadto zagrał 
epizodyczne role w głośnych ostatnio i nagradzanych 
filmach kinowych – Innych ludziach Aleksandry Terpiń-
skiej oraz nominowanym do Oscara IO Jerzego Skoli-
mowskiego.

13lutego zmarł Henryk Jantos (93 l.), reżyser i sce-
narzysta filmów dokumentalnych, dziennikarz, 

publicysta, pisarz i poeta. Zrealizował dziesiątki re-
portaży i dokumentów, głównie o tematyce historycz-
nej, biograficznej lub kulturalnej. Z jego bogatego do-
robku dokumentalisty warto wymienić takie tytuły, jak 
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Sąsiedzi i przyjaciele, Poseł od dzieci, Polskie życie. 
Polska śmierć, Ksiądz Piotr, Zatrzymane w kadrze, 
Granica poprzez serca. 60 lat Jałty, Człowiek zanie-
dbuje siebie, Naszyjnik Północy, Młodziutka sta-
ruszka czy W biegu za życiem. Kilka z tych tytułów 
zdobyło festiwalowe nagrody, głównie na Festiwa-
lu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach.

13lutego zmarł Jarosław Nizel (61 l.), in-
formatyk, współrealizator etiud studenc-

kich, pedagog. Był wieloletnim wykładowcą Wy-
działu Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej 
PWSFTviT w Łodzi. Odpowiadał za opracowa-
nie graficzne kilkunastu filmów studenckich, cza-
sem wykonywał też przy nich animacje kompu-
terowe, montaż, efekty specjalne, współpracował 
operatorsko. W ostatnich latach był też koordyna-
torem produkcyjnym etiud powstałych w łódzkiej 
uczelni.

15 lutego zmarł Grzegorz Skrzecz (65 l.), pol-
ski pięściarz, medalista mistrzostw Europy 

i świata, aktor niezawodowy. Po zakończeniu ka-
riery bokserskiej był trenerem. Gościł także ja-
ko ekspert bokserski w wielu programach o tema-
tyce sportowej. Wielokrotnie zapraszany był przez 
twórców filmowych do występów na małym i du-
żym ekranie. Zagrał epizodyczne role w takich 
produkcjach w reżyserii Olafa Lubaszenki, jak 
Sztos, Chłopaki nie płaczą, Poranek kojota, E=mc2, 
Sztos 2. Ponadto wystąpił m.in. w Zmowie Janusza 
Petelskiego, Ekstradycji 2 Wojciecha Wójcika, Miss 
mokrego podkoszulka i Czwartej władzy Witol-
da Adamka, Prawie miasta Krzysztofa Langa oraz 
w serialach: Miodowe lata, Pierwsza miłość i Oj-
ciec Mateusz.

15lutego zmarł Sławomir Łubiński (88 l.), pi-
sarz, scenarzysta, dziennikarz. W latach 

1964-80 był redaktorem prasy codziennej. Jego 
najsłynniejszym dziełem literackim okazała się po-
wieść „Ballada o Januszku”. Stała się ona inspiracją 
dla adaptacji filmowych i telewizyjnych. Powsta-
ły trzy Ballady o Januszku: etiuda studencka Ry-
szarda Zatorskiego i Tomasza Snopkiewicza, spek-
takl Teatru Telewizji w reżyserii Anny Mankiewicz 
oraz słynny serial w reżyserii Henryka Bielskiego. 
Sławomir Łubieński był autorem scenariusza m.in. 
do filmu dokumentalnego W każdej chwili Wojcie-
cha Słowikowskiego czy telewizyjnej fabuły Z so-
boty na poniedziałek Marka Wałaszka.

 
Oprac. Julia  

Michałowska
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Konkurs Script Pro 
2023

Rozpoczął się nabór zgłoszeń 
na konkurs scenariuszowy 

Script Pro 2023. Na laureatów 
czeka główna nagroda przy-
znawana przez Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich. Organi-
zatorzy czekają na scenariusze 
pełnometrażowych filmów 
fabularnych i słuchowisk. Od 
tego roku będą przyjmowane 
również scenariusze niskobu-
dżetowych krótkich metraży 
do 15 minut. Script Pro to 
najstarszy i najbardziej pre-
stiżowy konkurs scenariu-
szowy w Polsce. W kategorii 
„Film” nagroda główna SFP 
wynosi 15 tys. zł, nagroda Sto-
warzyszenia Autorów ZAiKS 
to 10 tys., a nagroda Funda-
cji Kyoto-Kraków – 5 tys. 
Finaliści dostaną możliwość 
konsultacji scenariuszowych 
w Szkole Wajdy. W katego-
rii „Film 15 minut” nagroda 
główna Fundacji Kyoto-Kra-
ków wynosi 10 tys. zł, zaś 
nagrody ZAiKS-u to 7 i 3 tys. 
Finaliści otrzymają także 
konsultacje scenariuszowe 
w Szkole Wajdy. W katego-
rii „Audio” nagroda główna 
Storytel to 10 tys. zł i możli-
wość realizacji słuchowiska, 
nagroda ZAiKS-u to 10 tys., 
a dla wszystkich finalistów 
przewidziano konsultacje sce-
nariuszowe w Szkole Wajdy. 
Zgłoszenia w formie mailowej 
należy wysyłać do 20 marca 
na adres konkurs@scriptpro.
pl. Więcej informacji na stro-
nie: www.wajdaschool.pl/pl/
kursy/script-pro.

SkyShowtime 
w Polsce

Od 14  lutego rozpoczął 
działalność w  naszym 

kraju serwis SkyShowtime. 
Od tego samego dnia jest on 
również dostępny w Albanii, 
Czechach, Kosowie, Mace-
donii Północnej,  Rumu-

nii, Słowacji i na Węgrzech. 
W  ofercie serwisu można 
znaleźć premiery kinowe 
filmów Universal Pictures 
i  Paramount  Pictures, seriale 
produkcji własnej, filmy fami-
lijne i dla dzieci, jak też filmy 
i seriale wyprodukowane przez 
 Nickelodeon, DreamWorks 
Animation, Paramount+, 
Sky Studios i Peacock. W Sky- 
Showtime dostępne są także 
oryginalne programy, doku-
menty i inne treści lokalne 
produkowane specjalnie na tę 
platformę. Do serwisu trafią 

m.in. seriale: czeski The Win-
ner i polska Warszawianka 
z Borysem Szycem. Popularną 
lokalną produkcją, którą rów-
nież można na tej platformie 
obejrzeć jest węgierski serial 
Infor mator .  D o d at kowo 
w marcu w serwisie zadebiu-
tuje siedem znanych europej-
skich produkcji: Czech It Out! 
(Czechy), Hackerville (Rumu-
nia, Niemcy), One True Sin-
ger (Rumunia), Ruxx (Rumu-
nia), Tuff Money (Rumunia), 
The Sleepers (Czechy), Suc-
cess (Chorwacja). Serwis Sky- 
Showtime będzie dostępny 
dla użytkowników bezpośred-
nio na stronie: www.skyshow 
time.com oraz w aplikacji 
SkyShowtime na urządzenia 
Apple z systemami iOS i tvOS, 
na urządzenia z systemem 
Android, a także na Android 
TV, Google TV, telewizory LG. 
Miesięczna cena subskrypcji 
SkyShowtime w Polsce wynosi 
24,99 zł. Wszystkie treści jak 
na razie będą dostępne w roz-
dzielczości Full HD. Fo

t. 
M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e



86 87

VARIA

W tym roku Market odbę-
dzie się w dniach 31 maja – 
2 czerwca (63. KFF odbędzie 
się w krakowskich kinach od 
28 maja do 4 czerwca oraz od 
2 do 18 czerwca online w całej 
Polsce). Zgłosić mogą się pro-
ducenci mający projekt filmu 
dokumentalnego w fazie roz-
woju lub na wczesnym etapie 
produkcji. Udział w Markecie 
to szansa spotkania z poten-
cjalnymi koproducentami, 

a także zdobycia partnerów 
w postaci agentów sprzedaży, 
dystrybutorów czy funduszy 
filmowych. Nabór potrwa 
do 31 marca. CEDOC Mar-
ket podczas KFF jest jedyną 
w Polsce platformą kopro-
dukc yjną sk ierowaną do 
producentów filmów doku-
mentalnych, poszukujących 
partnerów polskich i zagra-
nicznych. Organizowane od 
2015 roku wydarzenie sku-

pia się przede wszystkim na 
budowaniu kreatywnej współ-
pracy między producentami 
oraz twórcami z całej Europy. 
Market jest częścią Doc Lab 
Poland i odbywa się w ramach 
KFF Industry. Program kie-
rowany jest do producen-
tów, obecność reżyserów jest 
opcjonalna. W tym roku na 
Krakowskim Festiwalu Fil-
mowym odbędzie się Focus 
na Hiszpanię, podczas któ-

rego będzie się można spo-
tkać z delegacją hiszpańskich 
producentów i innych przed-
stawicieli branży filmowej. 
Nowym partnerem CEDOC 
Market, od tego roku, został 
Canal+. Organizatorzy proszą, 
by wszystkie pytania kierować 
pod adres: market@doclab.pl.

Wyniki raportu 
„Równe szanse”

Podczas niedawnej konferen-
cji prasowej Polskiego Insty-

tutu Sztuki Filmowej opubliko-
wano wyniki raportu o (nie)
równości płci w polskiej kine-
matografii „Równe szanse”. 
Raport ukazuje przekrojowe 
wyniki badania zagadnienia 
równości płci w branży kine-
matograficznej w Polsce, pre-
zentuje konkretne liczby pozwa-
lające zrozumieć, jak wygląda 
udział kobiet i mężczyzn na 
rodzimym rynku audiowizu-
alnym. Dla przykładu w latach 
2017-2022 (do czerwca 2022) 
spośród wszystkich filmów, 
które trafiły na ekrany kin, 
zaledwie 20 proc. wyreżysero-
wały kobiety. Co prawda jest to 
wynik lepszy niż w latach 2006-
-2017, kiedy jedyne 14 proc. fil-
mów fabularnych wyreżysero-
wały kobiety, ale wciąż można 
mówić o stosunkowo niewiel-
kim udziale reżyserek w pol-
skim kinie. W raporcie można 
przeczytać ponadto o takich 
zagadnieniach, jak „Parytety 
w Polsce i na świecie”, „Bada-
nia poszczególnych grup zawo-
dowych”, „Uznanie na arenie 
międzynarodowej”, „Czy widzo-
wie chodzą na filmy zrealizo-
wane przez kobiety?”, „Kobiety 
na ekranie”, „Producentki, naj-
silniej reprezentowana przez 
kobiety grupa twórcza w fil-
mie” etc. Badania przeprowadził 
Box Office Lab, a komentarzem 
opatrzyła je Izabela Kiszka-Ho-
flik. Projekt jest współfinanso-
wany przez PISF. Tekst raportu 
dostępny jest w sieci, na stronie 
www.pisf.pl.

Reżyser wyprodukowanego 
w Studiu Munka SFP filmu 

Chleb i sól – Damian Kocur – 
na gali Bestsellerów Empiku, 
która odbyła się 7  lutego, 
odebrał statuetkę Odkry-
cie Empiku 2022 w kategorii 
Film. Decyzję podjęło jury, 
w którym zasiadają laureaci 
i laureatki nagrody z poprzed-
nich lat, cenione osobowości 
ze świata kultury, dziennikar-
skie autorytety oraz eksperci 
i ekspertki Empiku. Tym razem 
byli to: reżyser Łukasz Grzego-
rzek, aktor Dawid Ogrodnik, 
dziennikarka filmowa Kata-
rzyna Borowiecka, redaktor 
naczelna Empik Pasje Iza-
bela Szymańska oraz dzien-
nikarz Maciej Tomaszewski. 
To kolejne wyróżnienie dla 
pełnometrażowego debiutu 
Damiana Kocura, inspiro-
wanego prawdziwymi wyda-
rzeniami i zagranego przez 
naturszczyków. Jak podkre-
ślili jurorzy, reżyser zaprezen-
tował niezwykły zmysł doku-
mentalisty i ucho wyczulone 
na prawdę, głęboko doświad-
czając widzów. „To zdecydowa-
nie jedno z odkryć filmowych 
2022 roku, o czym zaświad-
czają nagrody w Wenecji oraz 
Gdyni. Jego zmysł dokumen-
talisty i wyczulone ucho na 
prawdę sprawiają, że jego 
film jest odarty z wszelkiego 
bogactwa, jakie daje sztuka fil-
mowa, przez co jest na wskroś 
dojmujący. Boimy się takich 
reżyserów, gdyż głęboko nas 
doświadczają. Jednocześnie 
jak najszybciej chcemy o nich 
zapomnieć, dlatego nomina-
cja w kategorii »odkrycie«” – 
powiedział Dawid Ogrodnik. 
„Chciałem bardzo podzię-
kować Jurkowi Kapuściń-
skiemu – mojemu producen-
towi, który uwierzył w to, że 

film może być nie tylko źró-
dłem rozrywki, ale także powi-
nien stawiać nas w niewygod-
nych rolach i wymagać od 
nas myślenia. Zrobiłem film 
o przemocy, ale też przede 
wszystkim o braku reakcji na 
tę przemoc. Chciałbym, żeby-
śmy o tym pamiętali. Szczegól-
nie teraz, gdy cierpią ludzie 
za naszą wschodnią granicą. 
Bardzo dziękuję” – powiedział 
ze sceny reżyser, odbierając 

statuetkę. Odkrycie Empiku 
2022 dla Damiana Kocura to 
już drugie wyróżnienie w tej 
kategorii dla produkcji Studia 
Munka SFP w historii nagrody. 
W 2019 roku laur w kategorii 
Film otrzymał Bartosz Kru-
hlik za film Supernova. Doce-
niony debiut Damiana Kocura 
od 27 stycznia można oglądać 
na ekranach kin w całej Polsce. 
Za dystrybucję Chleba i soli 
odpowiada Kino Świat.

Damian Kocur 
Odkryciem  
Empiku 2022

Damian Kocur
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Plakat festiwalu  
„Młodzi i Film”

Poznaliśmy już plakat 42. edycji Kosza-
lińskiego Festiwalu Debiutów Fil-

mowych „Młodzi i Film”. To graficzne 
dzieło stworzyła Katarzyna Bogucka. 
„Wspaniały pierwszy zwiastun festi-
walu: nawiązujący estetyką do Egona 
Schiele, ale bardzo emocjonalny, zmy-
słowy i romantyczny plakat” – mówi 
Janusz Kijowski, dyrektor artystyczny 
imprezy. „Projekt traktuje nazwę festi-
walu z przymrużeniem oka” – wyja-
śnia artystka. – „Przedstawiam w nim 
młode osoby w kinie, zajęte bardziej 
sobą niż tym, co na ekranie. Tak postrze-
gam młodość: jako żywiołową, odważną, 
emocjonalną i przekraczającą granice. 
Osoby z plakatu skupione są na życiu 
i na doświadczaniu. Film rzuca na nie 
światło, które dodaje im koloru i spra-
wia, że ich kształty nabierają ostrości. 
Gdy zgaśnie, zgubią formę, a kolory 
zleją się w jeden”. Katarzyna „Nioska” 
Bogucka (ur. 1985) obroniła dyplom 
z malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Jest laureatką wielu 
nagród oraz wyróżnień, m.in. Bologna 
 Ragazzi Award w kategorii Book&Seeds 
za „Wytwórnik kulinarny”. Bogucka to 
ilustratorka działająca na wielu frontach. 
Jej prace można zobaczyć zarówno na 
łamach prasy, w książkach dla dzieci 
(także autorskich), w animacji, street 
arcie, jak i w szeroko pojętym desi-
gnie. Różnorodność wyzwań sprawia, 
że kolejne prace zaskakują oryginalno-
ścią, a jednocześnie są spójne z bardzo 
charakterystycznym stylem autorki. Jej 
znaki rozpoznawcze to geometryczne, 
nowoczesne sylwetki i kształty oraz nie-
banalna kolorystyka. 

Nabór na CEDOC 
Market

Ruszył nabór na 8. edy-
cję marketu koproduk-

cyjnego CED O C Market 
(Central European Docu-
m e nt a r y  C o p r o d u c t i o n 
Market) organizowanego 
przez Fundację Fi lmową 
im. Władysława Ślesickiego 
we współpracy z  Krakow-
skim Festiwalem Filmowym. 
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Wywiad rzeka 
z Krzysztofem 
Zanussim

Na początku roku do księ-
garń trafiła długo zapowia-

dana książka „Samotność Fausta. 
Krzysztof Zanussi w rozmowie 
z Jackiem Moskwą”. To wyjąt-
kowy wywiad z jednym z naj-
ważniejszych polskich reży-
serów, autorem takich m.in. 
dzieł, jak Struktura kryształu, 
Barwy ochronne, Rok spokoj-
nego słońca, Życie jako śmier-
telna choroba przenoszona drogą 

płciową. Publikacja ta stanowi 
klucz do zrozumienia filmów 
i bogatej osobowości ich twórcy. 
Krzysztof Zanussi, odpowiadając 
na pytania Jacka Moskwy, zdra-
dza w książce szczegóły doty-
czące życia osobistego, pracy 
z czołowymi polskimi aktorami 
i światowymi sławami. Dzieli się 
bezkompromisowymi opiniami 
o sztuce, polityce i wierze. Roz-
mawia o takich zagadnieniach, 
jak historia i totalitaryzmy; wiara 
i przemoc; rodzina i polityka; 
sława, skromność, samotność. 
„Samotność Fausta” ukazała się 
nakładem wydawnictwa Znak.

MFF Nowe Horyzonty 
czeka na krótkie 
metraże

Rozpoczął się nabór filmów 
krótkometrażowych do kon-

kursu Shortlista na 23. Między-
narodowym Festiwalu Filmowym 
Nowe Horyzonty we Wrocła-
wiu (20-30 lipca). Od tego roku 
twórcy będą dodatkowo walczyć 
o nagrodę im. Zuzanny Jagody 
Kolskiej. Do konkursu można 
zgłaszać krótkometrażowe filmy 
fabularne, dokumentalne i ani-
mowane produkcji lub kopro-

dukcji polskiej, a także zrealizo-
wane przez polskich twórców 
za granicą (po 1 stycznia 2022 
roku). Swoje filmy mogą nadsy-
łać autorki i autorzy w dowolnym 
wieku, jednak Jury Nagrody im. 
Zuzanny Jagody Kolskiej będzie 
oceniać tytuły (zakwalifikowane 
do oficjalnej selekcji), których 
twórcy mają maksymalnie 30 lat 
(urodzeni w 1993 roku lub wcze-
śniej). Nie ma wymogu polskiej 
premiery. Twórcy zwycięskiego 
filmu otrzymają nagrodę finan-
sową oraz statuetkę ufundowaną 
przez Hutę Szkła Kryształowego 
Julia z Piechowic. Celem Nagrody 
jest zachęcenie do opowiadania 
świata językiem własnej wraż-
liwości, wytrwania na niepew-
nej, artystycznej drodze roz-
woju. „Nagroda imienia Zuzanny 
Jagody Kolskiej (1991-2014) uta-
lentowanej fotografki, przyja-
ciółki festiwalu, absolwentki Uni-
versity of Westminster, to nade 
wszystko ciepłe, na zawsze żywe 
wspomnienie nieobecnego głosu 
Zuzi. Chcemy doceniać odwagę. 
Wspierać młodość. Dać szansę na 
rozwój. Wierzyć, że każda pomoc 
niesie dalej dobro” – zapewniają 
organizatorzy. Zgłoszenia należy 
przesyłać do 11 kwietnia na stro-
nie Nowych Horyzontów.

Nowości ze Studia 
Wajdy na DAFilms

Filmy absolwentów Szkoły 
Wajdy: Pod niebem Marty 

Skiby oraz Blisko ziemi Pauliny 
Sikory zasiliły bibliotekę serwisu 
DAFilms prezentującego najlep-
sze filmy dokumentalne. Bohate-
rem Pod niebem jest mężczyzna, 
który u schyłku życia tęskni za 
swoją największą pasją – lata-
niem. Na co dzień chodzi z głową 
w chmurach i nie chce zejść na 
ziemię. Twarze dawnych zna-
jomych i wydarzenia z prze-
szłości bledną w jego pamięci, 
jednak jedno spojrzenie w górę 
przywraca dawne emocje do 
życia. Kiedyś as przestworzy, 
dziś zostały mu już tylko resztki 
wspomnień. Z kolei bohate-

W lutym Polska Światłoczuła wyru-
szyła w kolejną podróż, tym razem 

z dokumentalnym rarytasem, jakim nie-
wątpliwie jest Film balkonowy Pawła 
Łozińskiego. To rekordzista festiwalowy 
ubiegłego roku, który kilkadziesiąt razy 
gościł na międzynarodowych pokazach 
konkursowych, otrzymując nagrody 
i wyróżnienia w bliskich i najdalszych 
zakątkach globu. Nie dziwi zatem wybór 
Polski Światłoczułej, by zaprosić w trasę 
Pawła Łozińskiego z jego najnowszym 
dziełem. Tym razem pokazy pomogli 
zorganizować: Gminny Ośrodek Kul-
tury w Unisławiu (17 lutego), Stowa-
rzyszenie „Przyjazne Spychowo” i Nad-
leśnictwo Spychowo (18 lutego) oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Górznie 
(19 lutego), gdzie Polska Światłoczuła 
gościła już 17. raz! Po każdej projekcji 
odbyły się oczywiście spotkania z auto-
rem filmu. A było o czym rozmawiać! 
I to przy imponującej frekwencji. Paweł 
Łoziński jest wyjątkowym twórcą, uważ-
nym na swoich bohaterów, ciekawym 
ich życia, ale też otwartym na widzów 
swoich filmów i chętnie angażującym się 
w dyskusje po seansach. Film balkonowy 
natychmiast „uruchamia” publiczność, 

bo już jego forma realizacji zachęca do 
zadawania pytań, podobnie jak histo-
rie pojawiających się w nim bohaterów, 
które otwierają wiele oczywistych i nie-
oczywistych perspektyw do rozmowy. 
Mieszkańcy trzech małych miejscowości 
w województwach kujawsko-pomorskim 
i warmińsko-mazurskim byli wspania-

łymi, wrażliwymi widzami Filmu balko-
nowego i wszystkie spotkania z Pawłem 
Łozińskim po projekcjach dokumentu 
upłynęły w atmosferze pełnej głębokich 
refleksji i dobrego humoru. Organiza-
cja lutowej trasy Polski Światłoczułej nie 
byłaby możliwa bez wsparcia ze środków 
Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS.

Film balkonowy 
w światłoczułej trasie

Nabór na Kino Dzieci Industry 

Organizatorzy Kino Dzieci Industry (Stowarzyszenie Nowe Horyzonty i Międzynarodowy Festi-
wal Filmowy Kino Dzieci) zapraszają do zgłaszania projektów (pełnometrażowych filmów 

i seriali dla młodej widowni) do sekcji pitchingowych Kino Dzieci Industry. Międzynarodowe 
forum koprodukcyjne odbędzie się w dniach 3-5 października w Warszawie jako część branżowa 
festiwalu Kino Dzieci (29 września – 8 października). Do selekcji przyjmowane są projekty fabu-
larne, animowane, dokumentalne, transmedia, na różnych etapach developmentu, produkcji czy 
postprodukcji. Nabór otwarty jest dla projektów z Polski i całego świata, a potrwa do 12 maja. 
W prezentacjach (tzw. pitchingach) weźmie udział około 25 projektów. Zostaną one pokazane 
przed ponad 300 dystrybutorami, agentami sprzedaży, producentami, nadawcami, przedstawi-
cielami platform streamingowych, funduszy filmowych oraz przed inwestorami. W poprzednich 
edycjach w forum wzięli udział m.in. przedstawiciele firm: Disney+, Netflix, Warner Bros. Disco-
very, Canal+ Polska, Viaplay Group, Blue Zoo, VRT – Ketnet, Wild Bunch, Level K czy Dutch 
Features. Trzydniowy program wydarzenia obejmuje pitchingi, spotkania 1:1, wykłady mistrzow-
skie, studia przypadków, konsultacje, warsztaty, panele dyskusyjne i spotkania networkingowe. 
Osobą kontaktową dla producentów jest Maja Banasiak – maja.banasiak@nowehoryzonty.pl.
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Spotkanie w Górznie  
po projekcji Filmu 
balkonowego

Paweł Łoziński z widzami w Unisławiu
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rami Blisko ziemi są Małgorzata 
i Mariusz – mieszkańcy małego 
miasteczka w południowo-
-wschodniej Polsce. Film kreśli 
intymny portret ich współzależ-
nego związku, na stałe naznaczo-
nego przez alkoholizm Mariusza. 
Relacja ta jest daleka od perfekcji, 
ale pomimo ciągłych napięć jest 
w niej dużo troski i subtelnych 
gestów miłości. Oba filmy dołą-
czyły do coraz większej kolekcji 
produkcji absolwentów Szkoły 
Wajdy na portalu DAFilms.pl, 
powstałym w wyniku inicjatywy 
Doc Alliance – współpracy sied-
miu europejskich festiwali kina 
dokumentalnego.

Filmowy klan 
w Cieszynie

Jedną z największych atrak-
cji tegorocznego, 25. Kina 

na Granicy w polskim i cze-
skim Cieszynie będzie pierw-
sza tak obszerna retrospektywa 
dorobku pewnej artystyczno-
-filmowej rodziny, z udziałem 
wszystkich żyjących jej boha-
terów. Chodzi o następujący 
klan nazwisk: Agnieszka Hol-
land, Laco Adamik, Magdalena 
Łazarkiewicz, Kasia Adamik, 
Antoni Komasa-Łazarkiewicz, 
Mary Komasa, Michał Bielawski 
oraz nieżyjący już Bogusław Ryb-
czyński i Piotr Łazarkiewicz. „Na 
pomysł tej retrospektywy wpadła 
dyrektorka Kina na Granicy Jola 

Dygoś. Przyjąłem go z entuzja-
zmem. Zrobimy przegląd całego 
klanu. Nie mogliśmy zrobić sobie 
i widzom piękniejszego prezentu 
na jubileusz. Taki hit zdarza się 
raz na 25 lat” – mówi Łukasz 
Maciejewski, dyrektor progra-
mowy Kina na Granicy po stro-
nie polskiej. – „Kiedy zastana-
wialiśmy się, jaką niespodziankę 
wymyślić dla naszych przyja-
ciół – widzów, przypominaliśmy 
sobie najważniejsze wydarzenia 
z historii przeglądu. Spotkania, 
rozmowy, debaty, wernisaże, gry 
i zabawy filmowe, gry i zabawy 
towarzyskie. I przede wszyst-
kim ludzi: artystów, organiza-
torów, a wreszcie naszą wspaniałą 
publiczność, która towarzyszy 
nam przez te wszystkie lata. 
Okazało się wtedy, że jednymi 
z najwierniejszych naszych przy-
jaciół byli i są nadal filmowcy 
wywodzący się ze spektakular-
nego artystycznego klanu Łazar-
kiewiczów, Hollandów, Koma-
sów, Bielawskich, Rybczyńskich. 
Wielka filmowa rodzina”. Kino na 
Granicy pokaże w sumie ponad 
20 filmów autorstwa słynnego 
klanu, także tytuły nieznane 
większości publiczności. Jubile-
uszowy, 25. Przegląd Filmowy 
Kino na Granicy odbędzie się 
w dniach 29 kwietnia – 3 maja 
w Cieszynie i Czeskim Cieszynie.

Oprac. Julia 
Michałowska

Script Fiesta na przełomie marca i kwietnia

Już wkrótce odbędzie się 11. edycja Script Fiesty – jedy-
nego w Polsce i jednego z największych w tej części Europy 

festiwalu scenarzystów. Jak co roku, w jego ramach odbędą 
się dwa konkursy – główny oraz na koncepcję serialu telewi-
zyjnego lub internetowego. Na zwycięzców czekają nagrody 
finansowe oraz cenne nagrody specjalne – m.in. 20 tys. od 
Audioteki dla najlepszego serialu audio, konsultacje develop-
mentowe z Anną Bielak i Joanną Szymańską, a także 5 pro-
fili Premium na platformie dla profesjonalnych filmowców 
Crew United. W jury zasiądą: reżyserka i scenarzystka Joanna 
Kos-Krauze (Mój Nikifor, Plac Zbawiciela, Papusza), krytyk 
filmowy, konsultant scenariuszowy i scenarzysta Michał 
Oleszczyk (Wszystkie nasze strachy, The Office PL), a także 
scenarzysta Piotr Szymanek (Prawo Agaty, Wataha, Odwilż). 
„Script Fiesta jest festiwalem, na którym dopingujemy nowe, 
udane projekty, stąd nagroda główna w konkursie w wyso-
kości aż 20 tys. zł. Zależy nam jednak, żeby scenarzystom, 
zwłaszcza tym na początku swojej drogi, pomagać rozwi-
jać narzędzia, z pomocą których mogą tworzyć jeszcze lep-
sze historie. Dlatego jestem bardzo dumny, że w tym roku 
w puli nagród znalazły się te, które pozwolą im podszlifo-
wać umiejętności” – przyznaje Artur Zaborski, dyrektor 
artystyczny festiwalu. Warszawska Szkoła Filmowa – orga-
nizator Script Fiesty – zaprasza na tę już 11. edycję w dniach 
30 marca – 2 kwietnia.Ry
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BOX OFFICE

W  styczniu 2022 roku Top 
20 zamykał się w liczbie 
2,071 mln sprzedanych 
biletów, w styczniu 2023 

wynik ten wyniósł 2,851 mln zaku-
pionych wejściówek. Zdecydowanym 
liderem stycznia 2023 okazał się film 
Avatar: Istota wody, który przyciągnął 
1,175 mln widzów. To duża część całego 
polskiego box office’u, a bez tego tytułu 
sytuacja byłaby mizerna. Avatar: Istota 
wody ze znaczącą przewagą nad kon-
kurencją przewodzi liście najpopular-
niejszych filmów stycznia 2023 roku 
i od premiery do końca lutego zgro-
madził w naszych kinach ponad 3,5 
mln widzów (globalnie stał się 3. naj-
popularniejszym tytułem w historii 
kina – w dużym uproszczeniu). Druga 
na liście animacja Mumia miała w stycz-
niu 231 tys. sprzedanych biletów (kino 
familijne trzyma się świetnie!), a najpo-
pularniejszy polski obraz w tym gronie 
to komedia Na twoim miejscu, którą 
zobaczyło 204 tys. widzów, co wystar-
czyło do zajęcia 3. miejsca w pierw-
szym miesiącu roku.

Gdybyśmy dysponowali pełnymi 
danymi z krajowego rynku kinowego, 
sytuacja w tym opracowaniu przedsta-
wiałaby się jeszcze lepiej. Nieoficjalnie 
Kot w butach: Ostatnie życzenie (postawa 
firmy UIP nie uległa zmianie) poczynał 
sobie na rodzimych ekranach znakomi-
cie, w szybkim tempie pokonał granicę 
jednego, a potem 2 mln sprzedanych 
biletów. Ten dystrybutor wprowadził 
też do naszych kin popularne M3GAN 
i Mężczyznę imieniem Otto.

Dla polskich filmów początek kino-
wego roku nie był najlepszy. Oczywiście 
ciągle jesteśmy w okresie popandemicz-
nym i cieszą rosnące wyniki box office’u, 
ale przed rokiem było z tym strachem 
gorzej, a widzowie garnęli się do kin na 
znane polskie hasła z koglem-moglem, 
Gierkiem czy innymi rozpoznawalnymi 
motywami w tytule lub treści. W stycz-
niu 2023 roku zabrakło takiego sequela 
lub nośnego i swojskiego tematu. Wspo-
mniane Na twoim miejscu zobaczyło 
204 tys. widzów, Niebezpieczni dżentel-
meni zgromadzili 178 tys. osób, a Ślub 

doskonały przekroczył już tylko 150 tys. 
sprzedanych biletów. Pod koniec stycz-
nia wystartowała na srebrnych ekranach 
mocno promowana odważnymi scenami 
Pokusa, ale koniec końców film nie prze-
kroczył granicy 200 tys. sprzedanych 
biletów. W lutym znacznie lepiej pora-
dził sobie, równie gorący tytuł, Heaven 
in Hell. Granica 250-300 tys. widzów na 
polskiej produkcji jest dziś uznawana za 
znaczący sukces, ale oczekiwania i aspi-
racje są większe.

Za sukces uznać też należy osią-
gnięcie filmu W trójkącie, zdobywcy 
Złotej Palmy, najważniejszych Euro-
pejskich Nagród Filmowych oraz nomi-
nacji do głównych Oscarów. Ta euro-
pejska komedia/satyra zgromadziła 
w styczniu 202 tys. kinomanów (4. 

miejsce w zestawieniu) i około 250 tys. 
przed galą Oscarów. Warte odnotowa-
nia są dobre postawy takich tytułów, 
jak Duchy Inisherin (film zobaczyło 
łącznie około 100 tys. osób), Fabelma-
nowie (w sumie 90 tys. ) oraz niszowe 
i bardzo autorskie Lunana. Szkoła na 
końcu świata (film z Bhutanu z 15 tys. 
widzów), Godland (ponad 10 tys.) czy 
rodzimy – ze Studia Munka-SFP – Chleb 
i sól (pod koniec lutego zbliżał się do 
granicy 20 tys. sprzedanych biletów). 
Styczniowa nominacja do Oscara pomo-
gła IO. Zainteresowanie tym dziełem 
rośnie, a frekwencja przekroczyła już 
granicę 50 tys. Są kina w Polsce, gdzie 
trudno jest kupić bilety na ten film…

Krzysztof Spór

W POSZUKIWANIU DOBRYCH WIEŚCI
Frekwencja w polskich kinach 
w styczniu 2023 roku wzrosła o blisko 
800 tys. w porównaniu ze styczniem 
roku poprzedniego. Polski rynek kinowy 
jest ciągle w odbudowie.
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Miron Jagniewski i Paulina 
Gałązka w filmie Na twoim 
miejscu, reż. Antonio Galdámez
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BOX OFFICE  STYCZEŃ 2023

WSZYSTKIE FILMY

FILMY POLSKIE

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

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 AVATAR: ISTOTA WODY AVATAR 2 DISNEY USA 28 830 751 1 175 950 76 157 040 3 208 549 752 16.12.2022

2 MUMIE MUMMIES WARNER HISZPANIA 4 501 793 231 861 4 501 793 231 861 270 20.01.2023

3 NA TWOIM MIEJSCU NA TWOIM MIEJSCU NEXT FILM POLSKA 4 389 100 204 748 4 389 100 204 748 234 6.01.2023

4 W TRÓJKĄCIE TRIANGLE OF SADNESS GUTEK FILM SZWECJA/FRANCJA/
WLK. BRYTANIA/
NIEMCY/TURCJA

4 342 626 202 709 4 342 626 202 709 144 6.01.2023

5 NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI KINO ŚWIAT POLSKA 3 649 381 178 791 3 649 381 178 791 302 20.01.2023

6 ŚLUB DOSKONAŁY ŚLUB DOSKONAŁY KINO ŚWIAT POLSKA 3 292 217 154 135 3 292 217 154 135 254 13.01.2023

7 ZADZIWIAJĄCY KOT MAURYCY THE AMAZING MAURICE KINO ŚWIAT WLK. BRYT./NIEMCY 3 268 533 173 919 3 268 533 173 919 286 20.01.2023

8 GRA FORTUNY OPERATION FORTUNE: 
RUSE DE GUERRE

MONOLITH USA/CHINY 2 116 526 100 572 2 116 526 100 572 172 13.01.2023

9 WYSTRZAŁOWE WESELE SHOTGUN WEDDING MONOLITH USA 1 697 779 81 542 1 697 779 81 542 218 5.01.2023

10 POKUSA POKUSA MONOLITH POLSKA 1 575 737 72 943 1 575 737 72 943 264 27.01.2023

57 664 443 2 577 170

11 DUCHY INISHERIN THE BANSHEES OF 
INISHERIN

DISNEY IRLANDIA/USA/WLK. 
BRYTANIA

1 114 653 56 082 1 114 653 56 082 91 20.01.2023

12 PIMI Z KRAINY TYGRYSÓW TA'IGARA: AN ADVENTURE 
IN THE HIMALAYAS

BEST FILM WŁOCHY 936 717 50 853 936 717 50 853 204 27.01.2023

13 FABELMANOWIE THE FABELMANS MONOLITH USA 928 988 47 051 1 593 083 82 103 161 30.12.2022

14 PAN ZABAWKA LE NOUVEAU JOUET KINO ŚWIAT FRANCJA 724 273 39 661 1 258 963 65 892 161 30.12.2022

15 TERRIFIER 2. MASAKRA W ŚWIĘTA TERRIFIER 2 MONOLITH USA 283 062 14 193 2 334 359 116 883 158 23.12.2022

16 YUKU I MAGICZNY KWIAT YUKU ET LA FLEUR DE 
L'HIMALAYA

NOWE 
HORYZONTY

BELGIA/FRANCJA 281 015 17 224 281 015 17 224 122 13.01.2023

17 LUNANA. SZKOŁA NA KOŃCU 
ŚWIATA

LUNANA: A YAK IN THE 
CLASSROOM

AURORA 
FILMS

BUTAN/CHINY 267 629 15 570 267 629 15 570 52 13.01.2023

18 KIERUNEK: KSIĘŻYC! MOONBOUND FORUM FILM NIEMCY/AUSTRIA 225 071 13 947 1 780 813 107 812 198 2.12.2022

19 CHLEB I SÓL CHLEB I SÓL KINO ŚWIAT POLSKA 176 243 9 766 176 243 9 766 80 27.01.2023

20 GODLAND VANSKABTE LAND NOWE 
HORYZONTY

DANIA/ISLANDIA/
FRANCJA/SZWECJA

165 693 10 080 165 693 10 080 42 13.01.2023

5 103 344 274 427

TOP 20: 62 767 787 2 851 597

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 NA TWOIM MIEJSCU NEXT FILM 7 273 293 204 748 4 389 100 204 748 234 06.01.2023

2 NIEBEZPIECZNI DŻENTELMENI KINO ŚWIAT 3 293 297 178 791 3 649 381 178 791 302 20.01.2023

3 ŚLUB DOSKONAŁY KINO ŚWIAT 3 176 509 154 135 3 292 217 154 135 254 13.01.2023

4 POKUSA MONOLITH 2 340 868 72 943 1 575 737 72 943 264 27.01.2023

5 CHLEB I SÓL KINO ŚWIAT 1 948 355 9 766 176 243 9 766 80 27.01.2023

6 LISTY DO M. 5 KINO ŚWIAT 833 248 7 115 30 990 082 1 495 008 502 04.11.2022

7 ŚUBUK KINO ŚWIAT 277 630 9 089 919 313 54 844 224 02.12.2022

8 IO GUTEK FILM 184 893 6 742 815 183 44 024 73 30.09.2022

9 PRZYTUL MNIE. POSZUKIWACZE MIODU NOWE HORYZONTY 77 804 7 328 950 882 58 497 182 18.11.2022

10 JOHNNY NEXT FILM 64 967 4 899 17 567 427 983 942 384 23.09.2022

TOP 10: 13 674 289 655 556

W ZESTAWIENIU BRAKUJE WYNIKÓW FILMÓW DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ UIP
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