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Symbolem mijającego roku jest z pewnością Oscar dla Idy. To uko-
ronowanie dekady przemian, które doprowadziły do powstania 
kinematografii dojrzałej artystycznie i stabilnej organizacyjnie. 

To także dekada, w czasie której, w wyniku zaniechań polityków, Pol-
ska stała się liderem piractwa internetowego.

Deszcz nagród dla filmu Pawła Pawlikowskiego, ale także liczne 
międzynarodowe laury dla takich polskich produkcji i koprodukcji 
jak: Body/Ciało Małgorzaty Szumowskiej, 11 mi-
nut Jerzego Skolimowskiego, Demon tragicz-
nie zmarłego Marcina Wrony, Nasza klątwa 
Tomasza Śliwińskiego, Joanna Anety Kopacz, 
Obiekt Pauliny Skibińskiej, Punkt wyjścia Mi-
chała Szcześniaka, Nadejdą lepsze czasy Han-
ny Polak, Hipopotamy Piotra Dumały czy Fu-
ga na wiolonczelę, trąbkę i pejzaż Jerzego Kuci 
są najlepszym dowodem na to, że polskie kino 
powróciło na światowe salony. Tym razem już 
nie jako ciekawostka zza żelaznej kurtyny, ale 
jako istotny reprezentant europejskiej kinema-
tografii. Radość jest tym większa, że te festiwa-
lowe sukcesy coraz częściej przekładają się na 
międzynarodową dystrybucję naszych filmów.

Skoro o dystrybucji mowa, to warto zwrócić 
uwagę, że podczas mijającego roku zostanie 
prawdopodobnie pobity ubiegłoroczny rekord frekwencji w polskich 
kinach – kiedy to po raz pierwszy – od 1989 roku – sprzedano ponad 
40 milionów biletów. Znaczna ich część, to bilety na polskie filmy! 
W tym roku absolutnym liderem zestawienia (zagrozić mu może je-
dynie nowa część Gwiezdnych Wojen) będzie komedia Macieja Dej-
czera Listy do M. 2. Widzowie oglądali także chętnie Disco Polo Macie-
ja Bochniaka (nagrodzone niedawno nagrodą „Perspektywa”), Wkrę-
conych 2 Piotra Wereśniaka oraz Karbalę Krzysztofa Łukaszewicza.

Kończący rok przyniósł też zmianę władzy, która daje nadzieję 
na bardziej troskliwe zainteresowanie sprawami kultury. Pierwsze 
efekty przynosi już moja obecność w Narodowej Radzie Rozwoju 
przy Prezydencie Andrzeju Dudzie, jako reprezentanta środowiska 
filmowego i kreatywnego. Przedstawiłem tam gotowy projekt spe-
cjalnego funduszu dofinansowującego produkcję filmów historycz-
nych i filmów dla dzieci. Jego uruchomienie pozwoli wreszcie opo-

wiadać o dokonaniach Polaków z rozmachem 
i w sposób atrakcyjny dla współczesnego wi-
dza, także tego zagranicznego. Pozwoli również 
na realizację filmów dla najmłodszych widzów 
na poziomie umożliwiającym im konkurowa-
nie z produkcjami zagranicznymi. Stworzenie 
oddzielnego źródła finansowania jest koniecz-
ne, ponieważ budżet Polskiego Instytutu Sztu-
ki Filmowej nie jest w stanie sprostać takim 
wydatkom.

Drugim ważnym tematem, o którym mówi-
łem stanowczo podczas inauguracyjnego posie-
dzenia Narodowej Rady Rozwoju jest ochrona 
własności intelektualnej. To sprawa niezwykle 
istotna z punktu widzenia przemysłów kreatyw-
nych. Szokujący jest na pewno fakt, że w wyni-
ku zaniedbań poprzedniego rządu, który nie 

wprowadził wymaganych przez dyrektywy unijne rozwiązań legi-
slacyjnych, Polska znalazła się na pierwszym miejscu w świecie pod 
względem piractwa internetowego. Mam nadzieję, że obecnej wła-
dzy łatwiej będzie zrozumieć, że ochrona własności intelektualnej, 
to ochrona polskiej kultury.

Na zakończenie pragnę życzyć Wam spokojnych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia. A także dobrego, twórczego i obfitego 
Nowego Roku. 

Jacek Bromski
Prezes SFP
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rzyny – w poszczególnych 
fazach ich ruchu.
Oczywiście. To była dla mnie 
największa zachęta do – jeśli 
można tak rzec – kontynuowa-
nia sztuki tych artystów. Im 
zależało, by ich rysunki były jak 
najbardziej zdynamizowane, 
zrywali ze statyką obrazu. Na 
większości malowideł prehi-
storycznych przedstawiali np. 
biegnących łowców, w najbar-
dziej charakterystycznej dla 
tych czynności pozie rozcią-
gniętych nóg, napiętych mię-
śni, po to, by pokazać wysiłek 
towarzyszący polowaniu. Co 
więcej, by zaprezentować zwie-
rzę w ruchu, malowano kilka 
faz galopującego stworzenia. 
To czysta animacja. Nieco póź-
niej, w starożytnym Egipcie, 
odnajdujemy całe cykle rysun-
ków naściennych, ukazują-
cych na przykład walkę dwóch 
atletów. Poszczególne rysunki, 
wchodzące w skład cyklu, to 

Jerzy Armata: Ostatni film 
Signum, przepiękna impre-
sja inspirowana naskalnym 
malarstwem prehistorycz-
nym, jest chyba jednym z naj-
ważniejszych w twojej twór-
czości. 
Witold Giersz: Malarstwo 
jaskiniowe interesowało mnie 
zawsze, od momentu, w któ-
rym w ogóle zacząłem się 
interesować sztuką. Wiedzia-
łem, że kiedyś taki film zrobię, 
tylko przez wiele lat nie wie-
działem, w jaki sposób podejść 
do niego. Dopiero stosunkowo 
niedawno przyszło mi do 
głowy, że sprawa jest bardzo 
prosta. By ożywić malarstwo 
jaskiniowe, nie umniejszając 
jego wartości, należy po pro-
stu malować tak, jak prehi-
storyczni artyści wprost na 
kamieniu. Poza tym zdałem 
sobie sprawę, że proces ten 
będzie stanowił pewną inno-

kolejne fazy animacyjne. Gdyby 
współczesny animator wybrał 
te rysunki, ułożył w odpowied-
niej kolejności i sfotografował, 
byłaby to już animacja. W Egip-
cie odnaleziono papirus, na 
którym napisano o twórcach 
płaskorzeźby między kolum-
nami jednej ze świątyń, uka-
zującej bóstwo – w kolejnych 
fazach ruchu – unoszące ręce 
w geście powitania. Władca, 
jadąc rydwanem przed tymi 
kolumnami, miał wrażenie, że 
bóstwo go wita. To też swoista 
próba animacji. Artyści od lat 
poszukiwali sposobu ożywienia 
swoich statycznych prac, wzbo-
gacenia ich o element ruchu.

Można stwierdzić, że anima-
cja narodziła się przed naszą 
erą. Jako młody chłopiec bar-
dzo chciałeś zostać malarzem, 
a więc jak mniemam – upra-
wiać sztukę… statyczną.
Oczywiście, nie miałem wtedy 
pojęcia o animacji. Od dziecka 
bardzo lubiłem rysować, malo-
wać – kredkami, akwarelami. 
O animacji pomyślałem dopiero 
wówczas, kiedy zobaczyłem 
filmy Walta Disneya, najpierw 
te krótkie z Myszką Miki, póź-
niej dłuższe – Królewnę Śnieżkę 
i siedmiu krasnoludków… Pamię-
tam, jak rozmawiałem kie-
dyś z moją siostrą, która też 
rysowała, jak by to było fajnie, 
gdybyśmy mogli pracować 
u Disneya. Miałem wtedy chyba 
dziesięć lat. To były marzenia, 
o których nigdy poważnie się 
nie myślało. Dopiero przypa-
dek sprawił, że dowiedziałem 
się z ogłoszenia prasowego, 
że w Bielsku-Białej powstaje 
zespół, który ma zamiar realizo-
wać filmy rysunkowe… 

Wtedy rzuciłeś studia ekono-
miczne.
Wszystko rzuciłem. I stu-
dia, i pracę, spakowałem się 
i szybko wyjechałem do Biel-
ska-Białej. Zrezygnowałem ze 
wszystkiego, zanim przyjęto 
mnie do pracy. 

Zaryzykowałeś?
To nawet nie było ryzyko, 
a spontaniczny odruch. 
Wszystko albo nic. 

wację w technice animacji pod 
kamerą. 

Moim zdaniem to summa ani-
mowanego malarstwa, które 
od dawna uprawiasz.
Zgadzam się, to niezwykle 
ważny dla mnie film. Najlep-
szy spośród tych, które zreali-
zowałem, choć zainteresowa-
nie nim widzów i krytyki jest 
raczej umiarkowane. Daje mi 
to dużo do myślenia. Dosze-
dłem do wniosku, że znala-
złem się po raz drugi w swojej 
karierze w momencie wyma-
gającym zastanowienia się 
nad drogą, którą podążam. 
Kiedyś, na jej początku, gdzieś 
po siedmiu latach pracy 
w Studiu Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Białej, dosze-
dłem do wniosku, że już nie 
mam nic więcej ciekawego 
do powiedzenia w klasycz-
nej formie filmu rysunkowego 

Postawiłeś wszystko na – 
można powiedzieć – jedną 
kartę. Stałeś się nawet 
„stachanowcem” polskiej 
animacji, twoja podobizna 
wisiała wśród bielskich 
przodowników pracy.
Był taki zwyczaj wówczas 
w Bielsku, że przy głównej ulicy 
wywieszano portrety przodow-
ników pracy. Byli to głównie 
włókniarze, ale kiedyś wywie-
szono trzech pracowników Stu-
dia Filmów Rysunkowych: Bar-
bara Terlikiewicz – 300 proc. 
normy, Jarosław Jakubiec – 700 
proc. normy, Witold Giersz – 
1500 proc. normy. Prawdę 
mówiąc, to był wynik niemoż-

liwy do uzyskania. Jeśli normą 
było osiem rysunków dziennie, 
to musiałbym robić dziennie 
sto dwadzieścia. 

Zatem ile procent normy 
wyrabiałeś?
Powiedzmy, dwieście.

Po pierwszych filmach, które 
były utrzymane w klasycznej 
konwencji kina rysunkowego, 
poszedłeś całkowicie swoją 
drogą, szybko wypracowując 
sobie własny charakter ani-
mowanego pisma. W twojej 
twórczości doszło do swoistej 
barwnej rewolucji, w myśl 
której kolor uczyniłeś boha-
terem swoich filmów, a więc 
odszedłeś od tego, od czego 
tak naprawdę wszystko się 
zaczęło, czyli od dziecięcych 
marzeń, od kina spod znaku 
Walta Disneya. Przeszedłeś 
na pozycje wręcz antydisney-
owskie. 

i wtedy opracowałem swoją 
własną technikę animacji, 
w której zrealizowałem Mały 
western, Czerwone i czarne, 
Konia i Pożar.

Miejsce animowanych rysun-
ków zajęło w twojej twórczo-
ści „ruchome” malarstwo, 
często dokonywane bezpo-
średnio pod kamerą, a bohate-
rem filmów uczyniłeś… kolor. 
Już tytuł Czerwone i czarne 
sugeruje, że kolor jest najważ-
niejszy.
To sprawdzało się przez wiele 
lat. Malarstwo na kamieniu, 
w ostatnim moim filmie, jest 
kontynuacją tej techniki. 

Tym filmem tworzysz swo-
isty pomost pomiędzy tym, 
co było dawniej, czyli naskal-
nym malarstwem prehisto-
rycznym, a tym, co jest dzisiaj, 
czyli ulicznym graffiti, które 

Prawdę mówiąc, ten mój gwał-
towny zwrot w zupełnie innym 
kierunku nie był czymś do 
końca przemyślanym, to było 
raczej działanie spontaniczne. 
Zrobiłem scenopis rysunkowy 
do swojego kolejnego klasycz-
nego filmu, nie rysując go, 
a malując pędzlem postaci oraz 
zarysy tła. I wtedy zauważyłem, 
że to jest jakiś pomysł, że może 
by w ten sposób zrobić film. 
Tak powstał Mały western. Tro-
chę się bałem, że te zbyt swo-
bodne szkicowe pociągnięcia 
pędzlem będą się źle animo-
wać. A to był błąd, szkic powi-
nien być jeszcze bardziej zama-
szysty.

Do tego wszystkiego docho-
dziłeś metodą prób i błędów, 
bo przecież wtedy do szkoły 
filmowej nie chodziłeś, pro-
fesjonalne wykształcenie 
zdobywałeś w Łodzi dopiero 
później. Całego warsztatu 
animatora uczyłeś się na fil-
mowym planie.
Praca w Bielsku, nie tylko 
moja, ale całego zespołu, 
polegała właśnie na tym, że 
sami uczyliśmy się na wła-
snych błędach. Zwróć uwagę, 
że właśnie w Studiu Filmów 
Rysunkowych, w końcowych 
latach mojej pracy w Biel-
sku-Białej, powstał film Pani 
Twardowska Lechosława Mar-
szałka – byłem wtedy jego asy-
stentem i głównym anima-
torem – który był naprawdę 
bardzo fajnie animowany. Do 
dzisiaj ta animacja robi wra-
żenie i powoduje refleksję, że 
teraz nie zawsze zwracamy 
dostateczną uwagę właśnie na 

może być bohomazem, ale 
może być i sztuką.
Tak, to prawda. Ale jeśli chodzi 
o technikę animacyjną, tzw. oży-
wione malarstwo, to czuję, że tu 
już niczym widza nie zaskoczę. 
W tym filmie cofnąłem się do 
początków sztuki, do pierw-
szych działań twórczych prehi-
storycznych artystów. To dosyć 
symboliczne, być może to punkt 
wyjścia do kolejnego zwrotu 
w mojej artystycznej ewolucji, 
który by pozwolił zaciekawić 
widza znowu czymś nowym. 

Kiedy spoglądam na prehi-
storyczne rysunki naskalne, 
przedstawiające na przykład 
polowanie, nachodzi mnie 
myśl, że to właściwie były 
początki… animacji. To roz-
rysowywanie ruchu przez 
ówczesnych rysowników, 
przedstawianie swych boha-
terów – myśliwych i zwie-

 Na większości malowideł prehistorycznych 
na przykład przedstawiali biegnących 
łowców, w najbardziej charakterystycznej 
dla tych czynności pozie rozciągniętych 
nóg, napiętych mięśni, po to, by pokazać 
wysiłek towarzyszący polowaniu. Co 
więcej, by zaprezentować zwierzę w ruchu, 
malowano kilka faz galopującego 
stworzenia. To czysta animacja.
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filmów – Gwiazda – ma cha-
rakter musicalu, a właści-
wie takiej animowanej śpie-
wogry, notabene opartej na 
słynnej „Kolędzie Nocce”. 
Gwiazdy nie nazwałbym musi-
calem, a reminiscencjami po 
znakomitym spektaklu Erne-
sta Brylla (tekst) i Wojcie-
cha Trzcińskiego (muzyka) 
w gdyńskim Teatrze Muzycz-
nym. Ich protest songi, z któ-
rych się składał, robiły tak 
wielkie wrażenie, że przedsta-
wienie nagrodzono czterdzie-
stominutową owacją na sto-
jąco. A poza tym scenariusz 
Brylla opierał się na głośnej 
powieści George’a Orwella 
„Rok 1984”. Nawiasem 
mówiąc, swój film realizo-
wałem właśnie w tym roku. 
O dziwo, ówczesny dyrektor 
programowy w Naczelnym 
Zarządzie Kinematografii 
przejrzał scenariusz i zatwier-
dził do realizacji. Na nieszczę-
ście jego następca był już 
bardziej zachowawczy. Jego 
działania spowodowały, że dal-
sze części filmu, a miały być 
jeszcze dwie, nie powstały, 
zaś Gwiazda nie była dystry-

jakość samego rzemiosła ani-
macyjnego.

Wtedy byliście 
odkrywcami nowych lądów 
animacji, dlatego tak je 
dopieszczaliście, później, 
gdy to, co już odkryte, stało 
się powszechne, przyszła 
rutyna. Ta uwaga nie 
dotyczy twojej sztuki, ty 
ciągle szukałeś sposobów 
artystycznej wypowiedzi. 
Choćby Pożar, w którym 
zastosowałeś nową, 
wymyśloną przez siebie 
technologię malarskiej 
animacji przez nakładanie 
kolejnych warstw farby 
szpachelką bezpośrednio 
pod kamerą.
Animacja szybko się starzeje. 
Kazimierz Urbański twierdził, 
że każdy jego film musi być 
inny. Stale poszukiwał nowych 
form wypowiedzi artystycznej, 
wynikającej przede wszystkim 
z techniki, nie z przedstawia-
nych treści. 

buowana. Dopiero po kilku 
latach została pokazana tylko 
na jednym festiwalu – w Nie-
pokalanowie, gdzie dostała 
nagrodę. 

Używając terminu „musi-
cal” na określenie Gwiazdy, 
chciałem jedynie podkre-
ślić, że był to film z piosen-
kami, które pełniły ważną 
rolę w prowadzeniu narra-
cji filmowej. To był wyją-
tek, w swoich filmach rzadko 
korzystasz ze słowa, powie-
rzając funkcje narracyjne 
samemu obrazowi.
Film jest przede wszystkim 
sztuką ruchomych obrazów. To 
nie jest tylko moje zdanie, ale 

Treści się nie starzeją, czę-
sto mają charakter uniwer-
salny i ponadczasowy, nato-
miast forma – jak najbardziej, 
szybko staje się anachro-
niczna, staroświecka, a taki 
film, z którym nie najlepiej 
obszedł się czas, traktowany 
jest przez kinomanów bar-
dziej jak archiwalny zabytek 
niż żywe dzieło.
Staram się, by moje filmy – choć 
różnorodne pod względem 

wielu moich kolegów, z którymi 
pracowałem w warszawskim 
Studiu Miniatur Filmowych, 
uważało, że ożywiona plastyka 
nie wymaga komentarza. Jerzy 
Kucia, którego twórczość bar-
dzo cenię, w ogóle nie używa 
słów w swoich filmach. Słowa 
nie są potrzebne, ale dźwięk 
w filmie animowanym jest bar-
dzo istotny.

Ścieżka dźwiękowa – 
muzyka, szmery, czyli 
dźwięki naturalne, oraz 
elementy… ciszy, która może 
pełnić niezwykle ważną rolę 
dramaturgiczną. Skaldowie 
kiedyś śpiewali, że „cisza 
krzyczy”.

formy – były kontynuacją tego 
samego sposobu myślenia. 

Przed kilkoma laty twoja 
retrospektywa stała się hitem 
wrocławskich – jakże niekon-
wencjonalnych pod wzglę-
dem programowym – Nowych 
Horyzontów. Tworzysz kino 
uniwersalne, dla dorosłych 
i dla dzieci. Myślisz o przy-
szłych odbiorcach swojego 
filmu podczas jego realizacji?

Przykładam wielką wagę do 
warstwy audytywnej filmu i to 
zarówno do efektów dźwię-
kowych, jak i muzyki, która 
potrafi znakomicie budo-
wać nastrój opowieści, klimat 
całego filmu. Miałem szczę-
ście pracować z wieloma zna-
komitymi kompozytorami, 
najpierw z Grażyną Bacewicz, 
która napisała mi muzykę do 
dwóch wczesnych filmów. Dla 
mnie było to odkrywcze, bo 
bardzo poważnie potrakto-
wała skomponowanie muzyki 
do filmów rysunkowych: 
W dżungli według opowiada-
nia Wacława Sieroszewskiego 
oraz Wiosennych przygód kra-
snala Hałabały. 

Tak, naturalnie. Chciałbym, 
by moje filmy nie były kie-
rowane wyłącznie do doro-
słych czy wyłącznie do dzieci. 
Oczywiście, poza odcin-
kami seriali. Nie chciałbym, 
by decydującym kryterium 
dobrego odbioru moich fil-
mów był wiek widza. To jest 
trudne zadanie i nie zawsze 
dobrze oceniane przez kry-
tykę. Co ciekawe, a pamiętam 
to dobrze, pierwszymi filmami 
Disneya byli zachwyceni głów-
nie dorośli, dopiero później 
zainteresowały się nimi dzieci. 

Tworzysz kino autorskie, 
tzn. twój charakter filmo-
wego pisma jest natych-
miast rozpoznawalny, 
pomimo że często sięgasz 
do stylistyki kina gatunko-
wego, na przykład westernu, 
czego przykładem choćby 
Mały western czy Stary 
kowboj. Jeden z twoich naj-
piękniejszych, a zarazem 
najbardziej przejmujących 

Był taki zwyczaj wówczas w Bielsku, że przy głównej ulicy wywieszano 
portrety przodowników pracy. Byli to głównie włókniarze, ale kiedyś 
wywieszono trzech pracowników Studia Filmów Rysunkowych: 
Barbara Terlikiewicz – 300 proc. normy, Jarosław Jakubiec – 700 proc. 
normy, Witold Giersz – 1500 proc. normy. Prawdę mówiąc, to był 
wynik niemożliwy do uzyskania. Jeśli normą było osiem rysunków 
dziennie, to musiałbym robić dziennie sto dwadzieścia. 

Teraz, dzięki technologii 3D, bardzo 
się to wszystko zmieniło. Możemy bez 
problemów odtwarzać sytuacje, które są 
nie do zarejestrowania kamerą. Weźmy 
choćby powstanie i ewolucję dinozaurów. 
Film naukowy, poparty animacją, może być 
bardziej atrakcyjny i – co niezwykle ważne – 
bardziej przekonujący w tłumaczeniu 
widzowi skomplikowanych problemów.
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Urodziłem się na wsi. Mój ojciec 
przez pewien czas miał prak-
tykę zawodową w Poraju, był fel-
czerem, który prowadził jedno-
osobową poradnię na wszystkie 
okoliczne wioski. Przez osiem 
lat mieszkałem na wsi i tam 
zetknąłem się z tym całym 
zwierzyńcem. Konie, krowy, 
ptaki, zwierzęta zawsze mnie 
fascynowały. Podglądałem, jak 
się zachowują konie ciągnące 
wozy, wierzgające na pastwi-
sku… Stąd chyba narodziła się 
pasja rysowania zwierząt.

W filmie animowanym zwie-
rzęta często się… „uczłowie-
cza”: mówią ludzkim gło-
sem, zachowują się jak ludzie, 
posiadają nasze wady i przy-
wary. W twoich filmach tego 
nie ma. Ptak jest ptakiem, koń 
koniem, często są one uoso-
bieniem wolności…
Koń jest chyba jednym z naj-
piękniejszych zwierząt. Jego 
gracja, elegancja, urok. Jak kro-
czy stępa, jak skacze, jak poru-
sza głową, piękne oczy, wzrok… 
Poezja ruchu. 

W twoich filmach dostrzegam 
także poezję uczuć. 

W tamtych czasach 
muzykę do rysunkowych 
filmów dla dzieci pisał m.in. 
Krzysztof Penderecki.
To prawda. Wcale się od 
tego nie odżegnywał, 
od samych swych twórczych 
początków był znakomitym 
kompozytorem. Ten margi-
nes jego działalności wcale mu 
nie zaszkodził w dalszej karie-
rze.

Wydaje mi się, że dawaliście 
kompozytorom duży margi-
nes tzw. wolności twórczej. 
W kinie animowanym, w któ-
rym nie było słowa, można 
było twórczo poszaleć.
Kompozytor nie może pisać 
pod dyktando. Do paru moich 

Zrealizowane wspólnie ze 
znanym dokumentalistą 
Ludwikiem Perskim 
Oczekiwanie to jeden 
z najpiękniejszych filmów 
o miłości.
Są tematy, do których się 
wraca, choćby motyw Pier-
rota i Colombiny. Oczekiwanie 
tylko pod względem zastoso-
wanej techniki animacji lalko-
wej odbiega od pozostałych 
moich filmów. Autorem pro-
jektów postaci wykreowanych 
z papierowych serwetek był 
Ludwik Perski, który nieraz dla 
zabawy – oczekując na przy-
kład na realizację zamówienia 
w restauracji – robił sobie wła-
śnie takie bibułkowe laleczki. 
Film lalkowy w zasadzie nigdy 
mnie nie pociągał, a zrobi-
łem Oczekiwanie dlatego, że – 
poza oczywiście samą opowie-
ścią – była to całkowicie inna 
lalka, a więc próba poszukiwa-
nia czegoś nowego. Poza tym 
zauważyłem, że postać z białej 
bibułki na czerni tworzy bar-
dzo interesujące gry światło-
cienia. To jest film czarno-biały, 
posiada pewne fragmenty kolo-
rowe, które mnie teraz drażnią, 
na przykład czerwona róża, ale 

filmów muzykę napisał Kazi-
mierz Serocki, m.in. do Konia 
czy Wspaniałego marszu. Dla 
niego najważniejszą sprawą 
było zbudowanie właściwego 
klimatu filmu. Dlatego dużo 
rozmawialiśmy jeszcze przed 
realizacją, a nie tylko wtedy, gdy 
film był już zmontowany. Czę-
sto mówił, że pisanie do filmu 
jest dla niego chałturą, ale on te 
chałtury traktuje bardzo poważ-
nie i robi je tak, jak potrafi naj-
lepiej.

W twoim dorobku znajdują 
się także filmy, podczas reali-
zacji których sytuacja była 
odwrotna – Rondo alla Turca 
czy W grocie Króla Gór. Do 
znanych utworów Wolfganga 

drażnią mnie dlatego, że mają 
inną fakturę, inną głębię. Kiedy 
będę rekonstruował cyfrowo 
ten film – a mam nadzieję, że do 
tego dojdzie – to postaram się 
to wyrównać.

W twoim dorobku jest także 
duża grupa filmów o walorach 
edukacyjnych – animowane 
filmy oświatowe, jak Kłopoty 
z ciepłem, Dinozaury, Wielkie 
koty. Mimo tej „oświatowości” 
nie tracą charakteru 
autorskości.
Swą pracę dyplomową poświę-
ciłem właśnie tym sprawom. 
Nosiła tytuł „Komunikatywność 
i estetyka animacji w filmie 
naukowym”. Wiele rozmawia-
łem na ten temat z moim pro-
motorem prof. Janem Jacobym. 
On właśnie utwierdził mnie 
w przekonaniu, że animacja jest 
za mało wykorzystywana w fil-
mach naukowych. Teraz, dzięki 
technologii 3D, bardzo się to 
wszystko zmieniło. Możemy bez 
problemów odtwarzać sytuacje, 
które są nie do zarejestrowania 
kamerą. Weźmy choćby powsta-
nie i ewolucję dinozaurów. Film 
naukowy, poparty animacją, 
może być bardziej atrakcyjny i – 

Amadeusza Mozarta czy 
Edvarda Griega „dorysowy-
wałeś” ilustrację, a właści-
wie tworzyłeś ich plastyczną 
interpretację.
W poznańskim Telewizyjnym 
Studiu Filmów Animowanych 
realizowano przez lata cykl fil-
mów, które były animowanymi 
adaptacjami popularnych utwo-
rów muzyki poważnej. Poszcze-
gólne odcinki były  autorskimi 
impresjami na temat konkret-
nych klasycznych kompozycji 
muzycznych. Każdy z nas, reali-
zujących te teledyski, inaczej do 
tego podchodził. Ja wybrałem 
utwory, które odznaczały się 
dużą dynamiką, dawały duże 
możliwości wyżycia się wła-
śnie animatorowi. Chodziło 

co niezwykle ważne – bardziej 
przekonujący w tłumaczeniu 
widzowi skomplikowanych pro-
blemów.

Nie mylił się zatem Karol Irzy-
kowski, który przed blisko 
wiekiem stwierdził, że anima-
cja jest sztuką przyszłości.
Piotr Kamler uważa, że ani-
macja jest czystą sztuką i nie 
powinna przenosić żadnych tre-
ści. Sam akt malowania, wzbo-
gacony o element ruchu, który 
odbywa się w czasie i prze-
strzeni, jest już wystarczająco 
atrakcyjny. Ja zaś, wiedząc, jak 
sugestywnie animacja prze-
mawia do widza i – dzięki pla-
stycznym metaforom – w spo-
sób niezwykle skondensowany 
przekazuje pewne treści, uwa-
żam, że szkoda ograniczyć ją 
tylko do czystej sztuki.  Oczy-
wiście takie filmy są bardzo 
potrzebne – powstają i będą 
powstawały, ale można dzięki 
tej niezwykle sugestywnej for-
mie wypowiedzi przekazywać 
także ważne i potrzebne treści. 
Animacja rozwija wyobraźnię 
widza pod każdym względem. 

Warszawa, jesień 2015

mi nie tylko o dosłowną ilu-
strację tego, co słyszymy, ale 
o swego rodzaju popis anima-
cyjny, oczywiście rytmicznie 
sprzężony z tytułowym utwo-
rem. Zawsze zależy mi na tym, 
by ruch w moich filmach był 
dopracowany w stopniu maksy-
malnym. 

Pulsacja rytmiczna ilustrowa-
nego utworu wyznaczała nie-
jako tempo animowanej opo-
wieści.
Ale zarazem chodziło o oddanie 
charakteru utworu muzycznego, 
któremu film był poświęcony. 
Tytuł utworu Mozarta „Rondo 
alla Turca”, w polskim tłuma-
czeniu „Marsz turecki”, suge-
ruje zawartość treściową: jakąś 
orkiestrę wojskową, paradę, 
konie… Wybrałem ten utwór, 
gdyż zobaczyłem treść całego 
filmu już wtedy, kiedy słucha-
łem nagrania. Niewiele miałem 
do napisania, przeniosłem na 
taśmę swoją wizję, którą mia-
łem podczas słuchania tego 
utworu. Co więcej, wydawało 
mi się, że musiał ją mieć także 
Mozart podczas komponowania 
„Marszu tureckiego”. 

Uwielbiasz rysować zwierzęta, 
zwłaszcza konie.

W poznańskim Telewizyjnym Studiu Filmów Animowanych 
realizowano przez lata cykl filmów, które były animowanymi 
adaptacjami popularnych utworów muzyki poważnej. 
Poszczególne odcinki były  autorskimi impresjami na temat 
konkretnych klasycznych kompozycji muzycznych. Każdy 
z nas, realizujących te teledyski, inaczej do tego podchodził. 
Ja wybrałem utwory, które odznaczały się dużą dynamiką, 
dawały duże możliwości wyżycia się właśnie animatorowi.
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Koleżanki i Koledzy, 
zapewne z zainteresowaniem przeczytaliście w poprzednim numerze „Magazynu…” artykuł Dagmary Romanowskiej o młodych producentach, 
którzy z taką pasją i energią wchodzą na rynek filmowy. Dla mnie osobiście bardzo ważny był fragment dotyczący kina dla dzieci i młodzieży. 
Okazuje się, że młodzi producenci widzą, jak ważny jest to odbiorca, jednak, co bardzo smutne, decydenci i inwestorzy, nie podzielają ich zda-
nia. Za czasów komuny władza bardzo dobrze wiedziała, że wychowanie jest ważne i dbała o „nasączanie” młodych 
umysłów socjalistyczną wizją świata, kultury, historii. Dlatego powstawało dużo filmów, bajek, seriali – wie-
dziano, jak ważne jest odpowiednie ukierunkowanie „przyszłości narodu”. A teraz, w wolnej Polsce, 
kiedy można dzieciom pokazywać prawdziwą historię, bez zakłamań, kiedy tak ważne jest  budo-
wanie tożsamości młodych Polaków, ci, którzy mają na to wpływ, również finansowy, nie są zainte-
resowani… Także dystrybutorzy. Przeczytajcie koniecznie w tym numerze „Magazynu…” wywiad 
z Andrzejem Romanem Jasiewiczem. Opowiada on o działaniach naszego Koła Realizatorów 
Filmów dla Dzieci i Młodzieży, o ich sukcesach, ale i trudnościach. Właśnie o oporze dystrybu-
torów wobec polskich produkcji, kierujących się zasadą, że film rodzimy jest „niekasowy”, a ame-
rykański na pewno zarobi. Mamy więc z jednej strony młodych producentów, którzy chcą wal-
czyć o polskie kino dla dzieci i nastolatków, determinację ludzi z KRFdDiM, którzy chcą z tymi 
filmami dotrzeć także do malutkich miejscowości, z drugiej zaś – brak zainteresowania prywat-
nych inwestorów, dystrybutorów, także niewystarczającą pomoc PISF. Mam jednak nadzieję, że 
wspólna walka młodych i starszych doświadczonych przyniesie dobre rezultaty. „Przestaliśmy fil-
mowo edukować dzieci. Jeżeli to się nie zmieni, stracimy tych i przyszłych widzów” – mówił produ-
cent Mariusz Włodarski w poprzednim numerze „Magazynu…”. Oby tak się nie stało. 
Pięknych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i odrodzenia kina dla dzieci i młodzieży w 2016 roku!

Krystyna Krupska-Wysocka
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Przez pojęcie kostiumu w fil-
mie rozumiem to, w co aktor 
jest ubrany, kiedy oglądamy 

go na ekranie. Zaznaczam, że jest 
to moja prywatna definicja. Pozor-
nie można się na to zgodzić. Ale 
zaraz zaczynają się wątpliwości: 
jeżeli jest to film tzw. kostiumowy, 
niekoniecznie historyczny zresztą, 
kostiumy są projektowane przez 
specjalnego człowieka – rzecz nie 
ulega kwestii. Jeżeli aktorzy grają 
w filmie współczesnym, kostiumy 
są również projektowane, widzo-
wie widzą aktorów w czymś, co 
jest normalnym ubraniem, ale wy-
raźnie dobranym, mamy na czo-
łówce nazwisko projektanta ko-
stiumów – aktorzy grający nie ma-
ją żadnych wątpliwości, że grają 
w kostiumach, tyle że współcze-
snych. Widzowie raczej też nie. 
Ale czy jest kostiumem strój wła-
sny, w którym oglądamy ludzi na 
ekranie? A jeżeli w filmie zaciera 
się granica między dokumentem 
a fabułą? Czy istnieje w ogóle ko-
stium w dokumencie?” – tak defi-
niowała tę najbardziej materialną 
część filmu i jednocześnie zasta-
nawiała się nad jej naturą Barbara 
Hoff na łamach miesięcznika „Ki-
no” ponad czterdzieści lat temu 
(nr 6/1973). Większość tych pytań 
i wątpliwości jest nadal aktualna, 
ale przed kostiumografkami sto-
ją wyzwania natury nie tylko fi-
lozoficznej, ale i organizacyjnej. 

Niech te kostiumy będą 
„jakieś”
Kiedy myślimy o polskim kostiu-
mie filmowym, pierwsze do gło-
wy przychodzą stroje-ikony, na 
przykład okulary i kurtka Zbyszka 
Cybulskiego w Popiele i diamen-

cie Andrzeja Wajdy. Prof. Tadeusz 
Lubelski w „Historii kina polskie-
go” tak opowiada o kulisach tego 
ekranowego wizerunku: „Wajda 
starał się nadać filmowi tę gorącą 
tonację współczesnej wypowiedzi 
(…) Cybulski rozumiał tę współ-
czesność najdosłowniej: najsłyn-
niejsza anegdota z planu Popio-
łu i diamentu opowiada o pierw-
szym dniu zdjęciowym, kiedy ko-
stiumografka (Katarzyna Chodo-
rowicz – przyp. O.S.) wraz z asy-
stentką próbowały wymusić na 
aktorze włożenie przewidzianego 
dla postaci Maćka Chełmickiego 
stroju »AK-owca z epoki«: wojsko-

wych butów, bryczesów, długie-
go jasnego trencza. Tymczasem 
Cybulski chciał grać we własnym 
ubraniu: w dżinsach, kurtce, pio-
nierkach, swoich ciemnych oku-
larach. Wiązało się to z jego kon-
cepcją roli: grając Maćka, aktor 
z jednej strony zdawał sprawę ze 
swojego doświadczenia, w któ-
rym mieściła się jakaś cząstka 
nastrojów popaździernikowych 
»wściekłych«, rozgoryczonych 
sposobem, w jaki w epoce stali-
nowskiej użyto ich młodzieńcze-
go entuzjazmu; z drugiej, naśla-
dował sposoby zachowania pod-
patrzone u swoich rówieśników. 

Cybulski jako Maciek był kimś 
księżycowym, nie z tego świata, 
a zarazem przypominał sylwet-
ką mijanego na ulicy chuligana; 
wnosił ze sobą czar romantyczne-
go buntownika, a równocześnie – 
sposób bycia »złotego młodzień-
ca« z klubu studenckiego”. Cybul-
ski zaproponował w Popiele i dia-
mencie także nowoczesny styl gry, 
dzięki czemu jego strój był dosko-
nale dopasowany do całości. Ten 
przykład znakomicie pokazuje, jak 
wiele znaczeń może nieść ze so-
bą kostium filmowego bohatera.

„Kino Andrzeja Wajdy jest ki-
nem niezwykle wyrazistych, od-
ważnych kostiumów, co widać już 
w Pokoleniu z 1954 roku” – komen-
tuje Katarzyna Lewińska, kostiu-
mografka, która pracowała m.in. 
przy Sponsoringu i Body/Ciele 
Małgorzaty Szumowskiej, Do-
mu złym Wojtka Smarzowskie-
go, Disco Polo Macieja Bochnia-
ka, W ciemności Agnieszki Hol-
land, Agnus Dei Anne Fontaine. 
„Kostiumy w filmach Wajdy nie 
zawsze są zgodne z epoką, jak na 
przykład dość oryginalne stroje 
ludowe w Weselu czy podniesio-
ne kołnierze i gołe głowy boha-
terów w Ziemi obiecanej, ale są 
brawurowe i coś mówią o posta-
ci, doskonale pasując do reszty 
filmu. Łączą w sobie sztukę i psy-
chologię, co jest dla mnie ideałem 
filmowego kostiumu” – uzupeł-
nia Lewińska, która pracuje ak-
tualnie przy Powidokach. „Waj-
da tak mnie instruował: pani Ka-
siu, niech pani zrobi te kostiumy, 
żeby były »jakieś«. Ale żeby coś 
było »jakieś«, to obok musi być 
coś »inne«. Zachęcał mnie, że-
bym zrobiła »dziwne« kostiumy, 

a jak będą zbyt dziwne, to zrobi-
my normalne”.  

Większość najbardziej pamięt-
nych filmowych kostiumów po-
chodzi zresztą z filmów Andrzeja 
Wajdy właśnie: szerokie dżinsy 
noszone przez Krystynę Jandę 
w Człowieku z marmuru, okula-
ry Małgorzaty Braunek w Polo-
waniu na muchy. Wyraziste deta-
le podkreślające silne osobowo-
ści bohaterek, młodej reżyserki 
Agnieszki i studentki-modlisz-
ki. Inne przykłady z rodzimego 
kina? Kożuszek Kmicica, grane-
go przez Daniela Olbrychskiego 
w Potopie Jerzego Hoffmana, su-
kienki Teresy Tuszyńskiej w Do 
widzenia, do jutra Janusza Mor-
gensterna, ewentualnie twardy 
„look” Franza Maurera, czyli Bo-
gusława Lindy w Psach Włady-
sława Pasikowskiego albo mun-
dury przyszłości noszone przez 
bohaterki Seksmisji Juliusza Ma-
chulskiego. 

Lista jest krótka? Prawidłowo, 
bo jak mówią kostiumografki naj-
lepszy kostium to często taki, któ-
rego… w ogóle nie widać. „Chyba 
że strój ma spełniać jakąś funk-
cję w opowieści” – wyjaśnia Alek-
sandra Staszko, która pracowała 
przy takich obrazach jak: Zmruż 
oczy, Sztuczki, Imagine Andrzeja 
Jakimowskiego, Ida Pawła Pawli-
kowskiego, Baby Bump Kuby Cze-
kaja, Moja krew i Demon Marci-
na Wrony. „Gdy oglądam filmy, 
to mimo mojego zawodu, tylko 
na początku analizuję to, co ma-
ją na sobie bohaterowie, po kwa-
dransie już tego nie zauważam, 
ponieważ wchodzę w opowieść. 
I takie kostiumy sama chciała-
bym robić” – mówi. 

Oczywiście, to zależy od oko-
liczności, ale sama najbardziej lu-
bię takie kostiumy, które wygląda-
ją jak ubrania bohaterów, nieza-
leżnie od tego, czy film jest współ-
czesny czy historyczny” – tłuma-
czy Magdalena Biedrzycka. W jej 
filmografii znajdują się takie ty-
tuły, jak: Constans Krzysztofa Za-
nussiego, Golem i Ubu król Piotra 
Szulkina, Weiser Wojciecha Mar-
czewskiego, Zemsta, Katyń i Wa-
łęsa. Człowiek z nadziei Andrzeja 
Wajdy, Rewers Borysa Lankosza, 
Listy do M. Mitji Okorna, Papu-
sza Joanny Kos-Krauze i Krzysz-
tofa Krauzego czy Czerwony Pa-

biąc kostium, chciałabym mieć 
swój wkład artystyczny. Do tego 
wizja artystyczna reżysera często 
jest konfrontowana z realiami jak 
choćby ograniczenia finansowe 
czy brak czasu ” – opowiada ko-
stiumografka. 

„Nie lubię z reżyserem za du-
żo rozmawiać o kostiumach, wolę 
o psychologii postaci – kim jest, 
do czego dąży, z jakiego środowi-
ska pochodzi. Tak wyglądało spo-
tkanie i praca z Siergiejem Łoź-
nicą przy We mgle. Rozmawiali-
śmy o filozofii, o świecie i moty-
wacjach bohaterów. I na tej pod-
stawie projektowałam kostiumy. 
Potem Maria Baker, asystentka 
reżysera, stwierdziła, że one »wla-
ły się w krajobraz«, i że dokładnie 
o to chodziło Siergiejowi: żeby po-
kazać człowieka zintegrowanego 

jąk Marcina Koszałki. Tylko, żeby 
kostium był niewidoczny, wtopio-
ny w inne warstwy filmu, trzeba 
się nad nim nieźle napracować. 
Wszystko zaczyna się od lektu-
ry scenariusza i rozmowy z reży-
serem. Niekoniecznie o konkret-
nych strojach czy fasonach, raczej 
o bohaterze lub świecie, o jakim 
twórca chce opowiedzieć. 

Niektórzy reżyserzy mają pre-
cyzyjną wizję jak Kuba Czekaj, 
z  którym Aleksadra Staszko 
współpracowała przy Królewiczu 
Olch oraz Baby Bump. „On ma 
niezwykle rozwiniętą wyobraź-
nię, ale też określone oczekiwa-
nia, wie dokładnie, co chciałby 
zobaczyć w postaci. Z jednej stro-
ny ułatwia to zadanie, z drugiej 
bywa trudne, bo nie zawsze umie 
przekazać, czego chce. A i ja, ro-

ze światem, a zarazem będącego 
w sytuacji bez wyjścia” – wspomi-
na Dorota Roqueplo. 

Po burzy mózgów, negocja-
cjach i godzinach spędzonych 
na projektowaniu, szyciu, szu-
kaniu odpowiedniej garderoby 
w magazynach kostiumów lub 
na bazarach czy w second han-
dach, przychodzi czas na przy-
miarki. Aktor musi czuć się w ko-
stiumie jak w drugiej skórze, strój 
ma mu pomagać w grze. W przy-
miarkach przydaje się doświad-
czenie, dyplomacja i psychologia, 
bo czasem artystę trzeba przeko-
nać do własnej wizji siłą perswa-
zji, czasem zrozumieć, co jemu 
lub jej w kostiumie przeszkadza 
i jakie korekty należy wprowadzić. 
„Andrzej Wajda powiedział mi, że 
trzeba najpierw wykreować ko-
stium, a potem wsadzić w niego 
aktora. Bo jak zrobimy odwrotnie, 
to zacznie marudzić” – śmieje się 
Katarzyna Lewińska. „Po ustale-
niu koncepcji z reżyserem, mu-
szę ją sprzedać aktorowi, wysłu-
chać, co ma do powiedzenia za-
równo od strony merytorycznej, 
jak i praktycznej. Bywa, że ktoś 
chce coś ukryć lub ma pewne wy-
magania co do obuwia. Aktorzy 
ciężko pracują, i jeśli mogę im 
pomóc swoimi kostiumami, to 
chętnie to robię. Potem, już na 

Wszechstronnie wykształcona w kierunkach 
artystycznych, ale ze zmysłem ekonomicznym. 

Psycholożka, ale i pragmatyczna organizatorka, a także 
osoba o dużej sile fizycznej i umiejętności perswazji. 

Czy to opis superkobiety? Tak. Ale na planie filmowym 
najczęściej nazywa się ją kostiumografką.

Cybulski zaproponował w Popiele 
i diamencie także nowoczesny styl gry, 
dzięki czemu jego strój był doskonale 
dopasowany do całości. Ten przykład 
znakomicie pokazuje, jak wiele 
znaczeń może nieść ze sobą kostium 
filmowego bohatera.
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Zbigniew Cybulski w filmie 
Popiół i diament, reż. Andrzej Wajda

Małgorzata Braunek w filmie 
Polowanie na muchy, reż. Andrzej Wajda
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planie, musimy z moimi asysten-
tami o nich zadbać, to część na-
szych obowiązków. Jeśli jest zim-
no, a gramy »do figury«, to zapew-
niamy aktorom termiczną bieli-
znę, kurtki puchowe do ogrzania 
ich między ujęciami i ciepłe bu-
ty, które im się w ostatniej chwi-
li zmienia na »buty grające«” – 
wylicza Magdalena Biedrzycka. 
Bo po twórczej części pracy przy-
chodzi pora na tę fizyczną, czyli 
mówiąc w filmowym żargonie – 
okres zdjęciowy. 

„Nasza praca nie zaczyna się 
wejściem na plan, tylko dużo 

wcześniej, często o czwartej ra-
no, gdy trzeba ubrać kilkadziesiąt, 
czasem ponad sto osób. Kończy-
my też często ostatnie, bo prze-
cież pod koniec dnia, często po 
północy, trzeba te wszystkie oso-
by jeszcze rozebrać”  – zwraca 
uwagę Magdalena Biedrzycka. 
„Nie mamy jednej torebki z pędz-
lami do makijażu, którą zabiera-
my i już, często za naszymi ple-
cami stoi autokar, a w nim set-
ki kompletów ubrań i wszystko 
musi się zgadzać. Czasem trzeba 
w nocy wysłać kostium do kraw-
ca, a przed szóstą rano odebrać 
go z drugiego końca miasta” – 
opowiada kostiumografka. „Po 
trwających pięć miesięcy zdję-
ciach do serialu Bodo nadaję się 
do sanatorium” – mówi pół żar-
tem, pół serio. 

Ciężka i wyczerpująca praca 
na planie to nie jedyne trudno-
ści, z jakimi stykają się kostiumo-
grafki. Niestety, wciąż się zdarza, 
że muszą przekonywać producen-
tów, rzadziej reżyserów, do tego, 
że specjalnie zaprojektowane ko-
stiumy… są w ogóle potrzebne. 

Kultura kostiumu
Kostiumy, choć są niezbędną 
częścią filmowego wyposaże-
nia, wciąż bywają na polskich pla-
nach traktowane po macoszemu. 
Choćby w niuansach. Gdy ukła-
dane są kalendarzówki, kierow-
nicy produkcji biorą pod uwa-
gę terminy aktorów, dostępność 
plenerów lub wnętrz, a o tym, 
by sensownie zaplanować sce-
ny „z udziałem” kostiumów, mało 
kto pamięta. I tak, zdarza się, że 
aktor gra rano w podniszczonym 
płaszczu, a po przerwie obiado-
wej ma scenę, w której płaszcz 
powinien być nowy lub odwrot-
nie, a rzeczony kostium jest tyl-
ko jeden… Problemem większe-
go kalibru jest zdobycie stosow-
nego budżetu na ekranową gar-
derobę, jeśli nie jest to film ko-
stiumowy. „W Polsce ciągle jest 
kłopot z zaakceptowaniem faktu, 
że kostiumy kosztują” – stwier-
dza dobitnie Katarzyna Lewiń-
ska i wyjaśnia, że nie jest to zja-
wisko nowe, urodzone w kapi-
talizmie. – „Przez całe lata 80. 
i 90. bardzo wielu aktorów gra-
ło w swoich rzeczach. Trochę to 
zabiło kulturę kostiumu współ-

czesnego, dopiero od niedawna 
zaczyna się wydawać na ten cel 
większe pieniądze”.

Nie jest to odosobniona opi-
nia. „Kostiumy? Zło konieczne! 
Ile razy słyszałam, że przecież ak-
tor może przyjść we własnych ciu-
chach. Nie, nie może” – podkreśla 
Dorota Roqueplo, która debiuto-
wała 300 milami do nieba Macieja 
Dejczera, a następnie pracowała 
m.in. przy Moim Nikiforze Krzysz-
tofa Krauzego, Ki Leszka Dawida, 
Sali samobójców i Mieście 44 Ja-
na Komasy, Hiszpance Łukasza 
Barczyka, Młynie i krzyżu Lecha 
Majewskiego. „Miałam szczęście 
między innymi przy Hiszpance, 
której producentem był reżyser 

Łukasz Barczyk. Zależało mu na 
plastycznej stronie filmu, skupił 
się na scenografii i kostiumach. 
Z kolei w Sali samobójców na ko-
stiumach zależało reżyserowi Jan-
kowi Komasie. Jeśli żadna z tych 
dwóch stron – producent lub re-
żyser – nie dba o kostiumy, to jest 
wolna amerykanka i słyszę, że naj-
lepiej, aby wszystko było zrobione 
jak najtaniej, a kostiumograf po 
zdjęciach oddał ubrania do skle-
pów. A to z kolei brak moralności 
zawodowej, bo jeśli coś »gra« na 
aktorze, to powinno się to ubra-
nie kupić”.

Nie miała łatwo też ekipa fu-
turystycznej Seksmisji Machul-
skiego, która w pierwszej połowie 
lat 80. nigdzie nie mogła znaleźć 
materiału potrzebnego do zro-
bienia zaprojektowanych przez 
Małgorzatę Braszkę kostiumów 
dla aktorek. Żadna fabryka nie 
chciała uszyć specjalnej nabłysz-
czanej bawełny, bo zamówienie 

było zbyt małe, zlecenie przyję-
ło dopiero laboratorium w Bie-
lawie. Ale to był dopiero począ-
tek zmagań (w tym wypadku do-
słownie) z materią, bo potrzebne 
były jeszcze specjalne nici oraz 
fabryka, która stroje uszyje. Ta-
ką samą drogę przeszły buty bo-
haterek – ekipa najpierw walczyła 
o przydział na skórę, potem szu-
kała zakładu, który ją wygarbu-
je, a na końcu szewca, który zro-
bi z niej właściwy użytek. 

Brak kultury kostiumu wyni-
ka też z tego, że to, co material-
ne, czyli moda, design, architek-

Walka o budżet na kostiumy by-
wa konieczna, bo niektórzy twór-
cy nie rozumieją, że strój boha-
tera jest ważnym środkiem arty-
stycznego wyrazu. Ten brak kul-
tury kostiumu to częściowo dzie-
dzictwo PRL i wiecznych niedo-
borów w zaopatrzeniu. Gdy nie 
było z czego szyć kostiumów lub 
zdobycie materiałów stanowiło 

bieg z przeszkodami, zdarzało się, 
że twórcy rezygnowali z tej war-
stwy artystycznej, a aktorzy grali 
w prywatnych strojach. Oczywi-
ście nie wszyscy. „Niedawno obej-
rzałam ponownie Szpital przemie-
nienia Edwarda Żebrowskiego, 
który uważam za najlepszy film 
wojenny. Kostiumy robiła Ewa 
Braun. Była to końcówka lat 70., 
po rozruchach w Radomiu, Ursu-
sie, w sklepach nic nie było. Gdy-
by Ewa nie miała ogromnego do-
świadczenia, nigdy by nie zrobiła 
tak fantastycznego filmu” – uwa-
ża Dorota Roqueplo. 

tura w PRL nie było traktowane 
jako ważna część gospodarki, kul-
tury czy nawet życia codzienne-
go (z wyjątkiem enklaw typu Mo-
da Polska czy Instytut Wzornic-
twa Przemysłowego). Moda w po-
przednim ustroju była uważana 
za coś frywolnego, nielicującego 
z godnością obywatela kraju socja-
listycznego, który powinien mieć 

strój praktyczny, a nie estetyczny. 
Ba, zdarzało się przecież, że stu-
denci byli relegowani z uczelni za 
nieodpowiedni ubiór (znów: nie 
dotyczy to uczelni artystycznych, 
takich jak Akademie Sztuk Pięk-
nych czy łódzka Szkoła Filmowa, 
których studentki słynęły z fanta-
zyjnych strojów). 

Polityczny wymiar mody do-
skonale pokazuje Judyta Fibiger 
w dokumencie Political dress zre-
alizowanym kilka lat temu na zle-
cenie Instytutu Adama Mickie-
wicza. A skoro ubiór miał dla 
zwykłych obywateli niewielkie 

Ten brak kultury kostiumu to 
częściowo dziedzictwo PRL i wiecznych 
niedoborów w zaopatrzeniu. Gdy 
nie było z czego szyć kostiumów lub 
zdobycie materiałów stanowiło bieg 
z przeszkodami, zdarzało się, że twórcy 
rezygnowali z tej warstwy artystycznej, 
a aktorzy grali w prywatnych strojach. 
Oczywiście nie wszyscy.

Wszystkie te triki, lata spędzone na studiowaniu historii 
sztuki, obserwowaniu przechodniów na ulicy, studiowaniu 
ludzkich charakterów służą temu, by spreparować 
kłamstwo, które widz weźmie za prawdę. 
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Powidoki, reż. Andrzej Wajda
Krystyna Janda w filmie 

Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda
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znaczenie, to realistyczne filmy 
współczesne musiały to odzwier-
ciedlać. 

W tym miejscu warto rozdzie-
lić modę i stylizację od kostiumu, 
często mylonych przez niewpraw-
ne oko. Ta pierwsza, w najwięk-
szym skrócie i w najlepszym swo-
im wydaniu jest fantazją, marze-
niem, które projektant tworzy za 
pomocą materiałów i dodatków, 
z kolei ta druga polega na przy-
krojeniu owego marzenia do moż-
liwości, potrzeb i często też figu-
ry normalnego człowieka – o ile 
na wybiegu suknia z koronki czy 
garnitur w kratkę mają rację bytu, 
o tyle w biurze lepiej się spraw-
dzi bluzka z koronkowym dodat-
kiem i marynarka z kraciastym 
krawatem. Czym byłby więc ten 
ostatni element, czyli kostium? 
„Prawdą” – nie ma wątpliwości 
Dorota Roqueplo, przy czym po-
jęcie to ma trochę inną, niż poza 
ekranem, definicję. Bo nie chodzi 
tutaj o kopiowanie realiów, tylko 
oddanie ich poprzez różne ele-
menty kostiumu. Czyli „prawda” 
zanim trafi na ekran musi być od-
powiednio przetworzona. 

„Mamy przecież swoje kody 
środowiskowe, obyczajowe, dziś 
może trochę mniej wyraźne z po-
wodu globalizacji, ale kostium to 
nadal historia człowieka, który 
go nosi, jego radości, cierpień, 
przeżyć. Nie może być oderwany 
od rzeczywistości. Jeśli robimy 
film o latach 60. w Polsce to nie 
ubierzemy wszystkich bohaterek 
w miniówki, choć to był najważ-
niejszy wówczas trend w świato-
wej modzie. Ale na polskiej wsi 
w tamtym czasie dziewczyny nie 
nosiły jeszcze krótkich spódni-
czek” – dopowiada wychowana 
we Francji kostiumografka. Film, 
mówi Roqueplo, szybko się sta-
rzeje, więc warto też dbać o po-
nadczasowość kostiumu. Czasem 
ta ostatnia jest umyślnym zabie-
giem artystycznym, jak w Demo-
nie, który dzieje się współcześnie, 
kostiumy uczestników ekranowe-
go wesela są, jak mówi kostiu-
mografka, nieokreślone w czasie. 
„Marcin Wrona już przy spekta-
klu telewizyjnym – Moralności 
pani Dulskiej – chciał, żeby sce-
nografia i kostiumy były eklek-
tyczne, przechodziły płynnie mię-
dzy epokami. Chciał w ten spo-

kę, tylko ludzie przybijający na 
niej własną pieczątkę”. 

Tu warto dodać, że określenie 
„kostiumy historyczne” nie jest 
zarezerwowane tylko dla sukien 
z krynoliną, surdutów czy kafta-
nów. „Wystarczy cofnąć się dzie-
sięć czy piętnaście lat, abyśmy 
mówili o filmie kostiumowym. 
Ludzie inaczej się ubierają i trze-
ba ich do filmu »zrobić«” – mówi 
Magdalena Biedrzycka. Co cieka-
we, kilkadziesiąt lat temu sytuacja 
wyglądała nieco inaczej. „Gdy 

w latach 70. robiliśmy film wojen-
ny przychodziły statystować na 
plan starsze panie. Ich nie trzeba 
było w nic przebierać, bo wyglą-
dały jak na zdjęciach sprzed trzy-
dziestu lat: wszystkie na głowach 
miały kapelusiki, na nogach czar-
ne buciki, na plecach nieśmier-
telny czarny lub brązowy płasz-
czyk. Teraz do garderoby potra-
fią przyjść statyści z irokezami na 
głowie, cali w tatuażach, a ja mam 
z nich zrobić eleganckich męż-
czyzn spacerujących warszaw-
ską ulicą w 1925 roku” – uzupeł-
nia kostiumografka. 

Brak systemu
To jednak nie koniec trudności. 
Od lat zdarza się, że ekranową 
garderobą zajmowały się osoby 
bez odpowiedniego doświad-
czenia i wykształcenia. „Nawet 

sób pokazać, że temat, jaki po-
ruszamy jest uniwersalny i tak 
samo aktualny jak sto lat wcze-
śniej. W Demonie widać, że boha-
terowie są przebrani w kostiumy 
z epoki w scenie, w której Pyton 
widzi Hanę, a za nim stoi roztań-
czony tłum” – wyjaśnia Aleksan-
dra Staszko. 

Z kolei w Idzie ekranowej praw-
dzie służy kłamstwo. „Przenalizo-
wałam wszystkie typy habitów 
noszone przez zakonnice w la-
tach 60., choć Paweł Pawlikow-

ski od początku mi mówił, że nie 
chodzi o istniejący zakon, tylko 
o to, żeby bohaterka wyglądała 
atrakcyjnie. Początkowo jej ha-
bit wyglądał inaczej, wymyśliłam 
dłuższą spódnicę i plisy, ale Paweł 
kazał to upraszczać, zwężać, żeby 
Agata Trzebuchowska wyglądała 
bardziej seksownie” – wspomina 
Aleksandra Staszko.

„Tworzenie kostiumów histo-
rycznych nie polega na wiernym 
kopiowaniu ubrań ze zdjęć czy 
rysunków, tylko na odzwiercie-
dlaniu, czy wręcz projektowaniu 
własnej wersji epoki” – uważa Ka-
tarzyna Lewińska. – „Połączenie 
historii, autorskiej wizji i wiary-
godności to mistrzostwo kostiu-
mografii. Proszę zwrócić uwagę, 
że kostiumografowie, którzy do-
stają Oscary, to nie rzemieślni-
cy zgrabnie odtwarzający epo-

czterdzieści lat temu słyszałam, 
że jak kręcimy film współczesny, 
to kostiumy może zrobić »ta pa-
ni, bo jest gustowna« ” – wspo-
mina Magdalena Biedrzycka. – 
„W Polsce praktycznie nie istnie-
ją studia, które by przygotowy-
wały do tego zawodu, a z drugiej 
strony edukacja zwykle odbywa-
ła się na zasadzie mistrz-uczeń. 
Zgłaszają się do mnie dziewczyny 
po zagranicznych studiach, do-
brze jeśli miały tam zajęcia z hi-
storii sztuki, zwykle jednak mają 

tylko fashion, czyli modę. Czyli 
nie wiedzą nic. Nasz zawód wy-
maga wszechstronności, musi-
my być partnerem dla reżysera, 
więc studia plastyczne są co naj-
mniej wskazane”. 

W Polsce kostiumografii moż-
na uczyć się w trakcie studiów na 
warszawskiej i wrocławskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych na wydzia-
le scenograficznym, w kameralnej 
Międzynarodowej Szkole Kostiu-
mografii i Projektowania Ubioru. 
Nie ma studiów kostiumograficz-
nych, na których wykładaliby pro-
fesorowie ASP oraz szkół filmo-
wych – reżyserzy, operatorzy, ak-
torzy. „Kostiumografia jest skom-
plikowanym zjawiskiem, wyma-
ga wielopoziomowej nauki. Jeśli 
przychodzi do mnie dziewczyna 
na staż, a nie skończyła specjali-
stycznych studiów, to ma za kru-

che podstawy, by w ciągu kilku lat 
pracy ze mną wykształcić własny 
styl i stać się artystą w zawodzie. 
Musi po to iść do szkoły, inaczej 
zostanie tylko rzemieślnikiem. Ja 
mogę ją przygotować do realiza-
cji różnych zadań, ale kiedy za-
cznie samodzielną pracę, będzie 
albo powtarzała mój styl, albo tyl-
ko delikatnie zarysuje własny. Pi-
casso zanim narysował byka, ryso-
wał klasyczne akty. Ja nie mam na 
to czasu, na uczenie podstaw, od 
razu wchodzę z moimi asystent-

kami w »okres błękitny«” – doda-
je Kinga Lewińska.

„W Ameryce nie można zro-
bić filmu, jeśli nie należy się do 
związku zawodowego. Aby zo-
stać do niego przyjętym, trzeba 
zostać zaakceptowanym przez 
specjalną komisję, której przed-
stawia się swoje prace. Na doda-
tek trzeba opłacić wpisowe, dość 
wysokie, bo wynoszące 5 tys. do-
larów, a potem regularnie płacić 
składki” – mówi Anna Biedrzyc-
ka-Sheppard. W Polsce nie ma 
takiej organizacji, a należące do 
Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich kostiumografki podlegają 
Kołu Scenografów. „Gdy zaczyna-
łam pracę, obowiązywały katego-
rie zawodowe. Jeśli ktoś był bez 
odpowiednich studiów, ale praco-
wał przy dziesięciu filmach jako 
garderobiany, a potem jako asy-

na zarządzaniu budżetem, zbie-
raniu faktur, wypożyczaniu i od-
dawaniu kostiumów z magazy-
nów. Te ostatnie bywają zmorą 
kostiumografek, bo stroje nie są 
w nich należycie czyszczone czy 
chronione przed wilgocią. Doro-
ta Roqueplo opowiada, że w pa-
ryskim magazynie kostiumy są 
przykrywane prześcieradłami, że-
by nie wyblakły od słońca i nie 
były przykurzone. Niestety, zbiory 
ubrań w Warszawie czy Łodzi nie 
powiększają się znacząco, choć 

mamy coraz większy rynek pro-
dukcji filmów i seriali. 

Kostiumy – mowa o tych szy-
tych lub kupowanych w second 
handach specjalnie na potrzeby 

stent, to dopiero mógł debiuto-
wać. Można się buntować, że to 
komunistyczny wymysł, ale do 
zawodu nie trafiały osoby przy-
padkowe, jak znajoma reżysera, 
która pracowała przy kilku rekla-
mach” – mówi Dorota Roqueplo. – 
„Taki system chronił nasz zawód, 
a oprócz tego pomagał nabierać 
doświadczenia adeptom. Bo każ-
dego filmowego fachu najlepiej 
uczyć się na pozycji asystenta, 
nie zaś szefa pionu, na którym 
ciąży duża odpowiedzialność”. 

Nie tylko artystyczna, ale także fi-
nansowa, bo praca szefowej pionu 
kostiumograficznego – w Polsce 
tą dziedziną zajmują się przede 
wszystkim kobiety – polega także 

konkretnego filmu – po zakończe-
niu zdjęć, często trafiają do pry-
watnego magazynu producen-
ta, zamiast zasilić krajową, ogól-
nodostępną pulę. „Jeśli w Polsce 
powstają równocześnie trzy pro-
dukcje, z czego dwie amerykań-
skie, osadzone w latach 30., to ko-
stiumów starcza tylko dla dwóch 
ekip. Taka sytuacja miała miejsce 
całkiem niedawno” – opowiada 
Magdalena Biedrzycka. Na szczę-
ście polskie kostiumografki mo-
gą coraz częściej jeździć do cze-
skiego Barrandova czy do Lon-
dynu, Wiednia lub Paryża. By-
wa, że mają prywatne magazy-
ny z ubraniami. „Od lat zbieram 
różne rzeczy, które wpadną mi 
w oko w lumpeksie czy na baza-
rze, więc mam całkiem spory ma-
gazyn i wiele z tych ubrań użyłam 
w filmie, przede wszystkim na bo-
haterach drugoplanowych” – wy-
jaśnia Aleksandra Staszko. Choć 
zdarza się, że kupiony w zupełnie 
innym celu ciuch, nagle „awansu-
je” na pierwszy plan. Autorka ko-
stiumów do Demona opowiada, 
jak z kupionego w Bochni tech-
nicznego płaszcza, czyli służące-
go do ochrony Andrzeja Grabow-
skiego przed zimnem i deszczem, 
powstał, oczywiście po odpowied-
nich przeróbkach krawieckich, 
błyszczący płaszczyk Mickey’e-
go Hause’a, głównego bohate-
ra Baby Bump. Garderoba może 
mieć więc ekranowe życie po ży-
ciu, choć i tu obowiązują niepi-
sane zasady dotyczące zawodo-
wej lojalności – Dorota Roqueplo 
podkreśla, że kostiumów zapro-
jektowanych przez koleżanki po 
fachu, wypożyczonych z magazy-
nów, używa tylko na bohaterach 
z dalszych planów. Są też inne 
sekrety branżowe: jak zamienić 
nowy płaszcz w stary za pomocą 
brudu we własnej piwnicy albo 
kawy „neski”. Wszystkie te triki, 
lata spędzone na studiowaniu hi-
storii sztuki, obserwowaniu prze-
chodniów na ulicy, przenikaniu 
ludzkich charakterów służą temu, 
by spreparować kłamstwo, które 
widz weźmie za prawdę. „W te-
atrze kostium musi trwać, w fil-
mie można improwizować, bo to, 
co sfotografowane, zostaje na za-
wsze, nawet jeśli rozleci się trzy 
kroki za kamerą” – mówi Mag-
dalena Biedrzycka. 

Warto rozdzielić modę i stylizację 
od kostiumu, często mylonych 
przez niewprawne oko. Ta pierwsza, 
w największym skrócie i w najlepszym 
swoim wydaniu jest fantazją, 
marzeniem, które projektant tworzy 
za pomocą materiałów i dodatków, 
z kolei ta druga polega na przykrojeniu 
owego marzenia do możliwości, potrzeb 
i często też figury normalnego człowieka.
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Seksmisja, reż. Juliusz Machulski
Antoni Królikowski w serialu Bodo, 
reż. Michał Kwieciński, Michał Rosa 
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Wydarzenia: Nagroda „Perspektywa”

To jest nagroda dla debiutan-
ta, który prezentuje w swo-
im filmie ogromny talent, 

duży potencjał oraz perspekty-
wę na dalszy rozwój” – podkreśla-
ła Grażyna Torbicka, dziennikar-
ka TVP i członkini kapituły, która 
przyznaje Nagrodę „Perspektywa”, 
ufundowaną przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. W skład kapituły 
wchodzą również: Krystyna Cier-
niak-Morgenstern (pomysłodaw-
czyni i przewodnicząca kapituły), 
Jacek Bromski, Andrzej Kotkow-
ski, Michał Kwieciński i Agniesz-
ka Odorowicz. Tegorocznym lau-
reatem został Maciej Bochniak, 
reżyser i współscenarzysta filmu 
Disco Polo. „To znakomicie wyre-
żyserowany film, który operując 
precyzyjnie przemyślaną konwen-
cją, wykorzystuje fenomen muzy-
ki disco polo do opowiedzenia o 
burzliwych przemianach, jakich 
byliśmy świadkami po upadku ko-

Z całą ekipą niemal się wtedy nie 
rozstawaliśmy. Staliśmy się taką 
filmową rodziną. To był jak do-
tąd najszczęśliwszy okres w mo-
im życiu. Życzyłbym sobie, żeby 
każdy kolejny film mógł powsta-
wać w takiej atmosferze” – wyznał 
Maciej Bochniak.

Tegoroczna gala wręczenia Na-
grody „Perspektywa” odbyła się 
16 listopada, już tradycyjnie w sto-
łecznym kinie Kultura. „Przepust-
ką do zrobienia Disco Polo był mój 
poprzednio film Miliard szczę-
śliwych ludzi. To był dokument, 
który opowiadał historię podbi-
cia chińskiego rynku muzyczne-
go przez zespół Bayer Full. Pod-
czas dwóch lat wspólnej podróży 
nie tylko poznałem dobrze Chi-
ny, ale coś bardziej egzotycznego, 
czyli świat muzyki disco polo” – 
wspominał już po uroczystości 
Maciej Bochniak. To już drugi, 
po Bodo Koksie (nagrodzonym 
za film Dziewczyna z szafy), lau-
reat Nagrody im. Janusza „Ku-
by” Morgensterna, który zaczy-
nał swoją reżyserską przygodę z 
X muzą od kina offowego. 

Disco Polo, zrealizowane przez 
pochodzącego z Krakowa filmow-
ca, to opowiedziana z iście taran-
tinowską ironią historia młodych, 
utalentowanych muzyków, któ-
rzy w brawurowy sposób osiąga-
ją szczyty list przebojów. To tak-
że opowieść o stanie świadomo-
ści, jaki towarzyszył Polakom na 
początku lat 90. ubiegłego wie-
ku, czyli w początkach polskiej 
transformacji, kiedy wielu wyda-
wało się, że wszystko jest możli-
we. Do tej pory, nagrodzony „Per-
spektywą” obraz, obejrzało już w 
polskich kinach ponad 850 tys. 
widzów.  

Egzotyczny świat 
disco polo

munizmu” – tak decyzję kapituły 
(podjętą podobno po burzliwych 
obradach) argumentowała wdo-
wa po Januszu Morgensternie. 

„Nie ukrywam, że telefon od 
pani Krystyny był dla mnie spo-
rym zaskoczeniem. Po pierwsze 
dlatego, że nie zostaliśmy przy-
jęci na festiwal w Gdyni. Dlatego 
pogodziłem się już z tym, że na-
sza szalona próba stworzenia ki-
na rozrywkowego, ale które było-
by także w pewnym sensie autor-
skie, nie została zauważona. Oka-
zało się, że nie jest tak do końca. 
Po drugie, ten rok był bardzo ob-

fity w debiuty i to debiuty bardzo 
dobre. Tym bardziej się cieszę, 
że nasz film został dostrzeżony. 
(...) Nie ukrywam, że ta nagroda 
jest w stanie zapewnić mi spokój 
potrzebny do pisania kolejnego 
scenariusza” – mówił wzruszony 
młody reżyser, odbierając statu-
etkę. Chcąc zobrazować szaleńcze 
tempo i atmosferę, jaka panowała 
podczas realizacji Disco Polo, przy-
pomniał że od momentu rozpo-
częcia pisania scenariusza do pre-
miery tego filmu upłynęło raptem 
13 miesięcy! „To był niesamowity 
czas pełen twórczych pomysłów. 

Marcin Zawiśliński
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Maciej Bochniak

Maciej Bochniak, reżyser Disco Polo, 
został tegorocznym laureatem Nagrody 
„Perspektywa” im. Janusza „Kuby” 
Morgensterna.
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Festiwale w Polsce: CamerimageFestiwale w Polsce: Camerimage

nicznej kompozycji kadrów. To 
on odpowiadał za zdjęcia do Erin 
Brockovich Stevena Soderbergha 
czy do tryptyku Raj Ulricha Seidla. 
Carol to powrót do ulubionych 
przez reżysera Todda Haynesa 
lat 50. – epoki wręcz barokowego 
przepychu barw. W kadrach Eda 
Lachmana historia trudnego 
uczucia rodzącego się między 
dwiema kobietami znajduje per-
fekcyjny ekwiwalent wizualny. 
Carol, nagrodzona m.in. Queer 
Palm w Cannes, to nie tylko popis 
aktorski (Cate Blanchett, Rooney 
Mara), ale także – a może przede 
wszystkim – formalny. A także 
organizacyjny, bo film jest kopro-
dukcją USA, Francji i Wielkiej Bry-
tanii. Dziś takie kooperacje to już 
standard, bo nawet Steven Spiel-
berg realizował swój Most szpie-
gów ze zdjęciami Janusza Kamiń-
skiego (prezentowany na otwarciu 
Camerimage), w koprodukcji 
z Niemcami i Indiami ( jedną 
z lokacji filmu był Wrocław).

Wśród czternastu filmów pre-
zentowanych w Konkursie Głów-
nym znaleźli się reprezentanci 
kinematografii z rozmaitych stron 
świata, m.in. Australii (Mad Max: 
Na drodze gniewu, reż. George 
Miller, zdj. John Seale), Irlandii 
(Pokój, reż. Lenny Abrahamson, 
zdj. Danny Cohen), Wielkiej Bryta-
nii (Sufrażystka, reż. Sarah Gavron, 
zdj. Eduard Grau), Chin (w koprod. 
z Francją: Wolf Totem, reż. Jean- 
-Jacques Annaud, zdj. Jean-Ma-
rie Dreujou) czy Polski (Miasto 
44, reż. Jan Komasa, zdj. Marian 
Prokop; Czerwony Pająk, reż. 
i zdj. Marcin Koszałka). Srebrna 
Żaba powędrowała do Islandii za 
zdjęcia Sturli Brandta do filmu 
Barany. Islandzka opowieść (reż. 
Grímur Hákonarson) – utrzymaną 
w chłodnych klimatach historię 
trudnej relacji między braćmi. 
Brązową Żabę zdobył węgierski 
operator Mátyás Erdély za zdjęcia 
do przejmującego Syna Szawła – 
głośnego filmu László Nemesa, 
wyróżnionego m.in. Grand Prix 
Jury w Cannes, nawiązującego do 
horroru w oświęcimskim obozie 
koncentracyjnym. 

W odbywających się pod patro-
natem Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich Konkursach Debiu-
tów Reżyserskich i Operatorskich 
nagrody powędrowały aż za ocean. 

Najlepszym reżyserem okazał się 
Meksykanin Luis Urquiza Mon-
dragón (Perfect Obedience), a naj-
ciekawszym operatorem Ame-
rykanin Joshua James Richards 
(Songs My Brothers Taught Me, 
reż. Chloé Zhao).  

Camerimage to oczywiście 
nie tylko wielkie (i te dopiero 
czekające na odkrycie) nazwiska 
reprezentujące kinematografie 
z różnych stron świata. To także 
mistrzowie z rodzimego podwórka. 
Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia 
w Filmie Dokumentalnym otrzy-
mał w tym roku wybitny polski 
dokumentalista Marcel Łoziński. 
Odbierając ją, reżyser podkreślił 
swój szacunek do autorów zdjęć 
filmowych, bo – jak mówił – „każdy 
operator może kiedyś zostać reży-
serem. Ale w drugą stronę rzadko 
to się udaje”.

Polacy triumfowali też w Kon-
kursie Etiud Studenckich, przy 
czym aż dwie nagrody powędro-
wały do studentów Wydziału 
Radia i Telewizji im. Krzysztofa 
Kieślowskiego Uniwersytetu Ślą-
skiego. Nagroda Studencka im. 
Laszlo Kovacsa – Złota Kijanka 
przypadła w udziale Ameryce 
w reżyserii Aleksandry Terpiń-
skiej ze zdjęciami Bartosza Bieńka, 
a Brązową Kijankę zdobyła etiuda 
To, czego chcę – autorski projekt 
(reżyseria i zdjęcia) Damiana 
Kocura. Specjalne wyróżnienie 
w Konkursie  Pełnometrażowych 
Filmów Dokumentalnych zdobyli 

Bracia w reżyserii i ze zdjęciami 
Wojciecha Staronia. Opowieść 
o byłych więźniach łagru, Alfon-
sie i Mieczysławie Kułakowskich, 
imponuje zniuansowaniem środ-
ków wizualnych i narracyjnych. 
Film Staronia ma już na koncie 
m.in. Nagrodę Główną Między-
narodowego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych i Animowanych 
w Lipsku oraz Nagrodę Tygodnia 
Krytyki MFF w Locarno.   

Najlepszym obrazem w Konkur-
sie Filmów Polskich tegorocznej 
edycji imprezy okazało się Letnie 
przesilenie w reżyserii Michała 
Rogalskiego ze zdjęciami Jerzego 
Zielińskiego. Międzynarodowe 
jury (złożone wyłącznie z twór-
ców zagranicznych) doceniło pro-
stotę formalną filmu odwołują-
cego się do wydarzeń z czasów 
drugiej wojny światowej. Historia 
dwóch nastolatków uwikłanych 
w tragiczne koleje losu zdobyła 
już wcześniej kilka laurów, w tym 
nagrodę za zdjęcia na tegorocz-
nym festiwalu w Gdyni. Bydgoski 
werdykt mimo wszystko trochę 
zaskoczył, bo na Camerimage Let-
nie przesilenie konkurowało z tak 
dopracowanymi formalnie obra-
zami jak m.in. Hiszpanka Łuka-
sza Barczyka (zdj. Karina Klesz-
czewska), Demon Marcina Wrony 
(zdj. Paweł Flis), Karbala Krzysz-
tofa Łukaszewicza (zdj. Arkadiusz 
Tomiak) czy Noc Walpurgi Mar-
cina Bortkiewicza (zdj. Andrzej 
Wojciechowski).

Na licznych warsztatach i semi-
nariach dyskutowano o nowych 
technologiach i przyszłości kina. 
Ale w kuluarach zastanawiano się 
także nad przyszłością samej im-
prezy. Czy Bydgoszcz to (po To-
runiu i Łodzi) już stały adres fe-
stiwalu? Miasto przeznacza na im-
prezę niebagatelną kwotę 2,5 mln 
złotych, po 600 tys. dają Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. Ale to i tak niewiele po-
nad połowa budżetu Camerimage. 
Resztę, czyli 3 mln złotych, orga-
nizatorzy (toruńska Fundacja Tu-
mult) pozyskują od firm. Umowa 
podpisana między Camerimage 
a Bydgoszczą opiewa jeszcze na 
kilka lat. „Dobrze czuję się w Byd-
goszczy, ale jeśli miasto nie zapew-
ni dogodnych warunków rozwoju, 
a gdzie indziej takie się znajdą, na 
pewno przeniosę festiwal. Pójdę 
tam, gdzie mój mercedes będzie 
mógł rozwinąć pełną prędkość” – 
deklarował parę miesięcy temu dy-
rektor Camerimage Marek Żydo-
wicz w wywiadzie dla Wyborcza.
pl. Wiadomo już, że w Bydgoszczy 
ten „mercedes” może się nie rozpę-
dzić – miasta nie stać na budowę 
zaprojektowanego parę lat temu 
przez Franka Gehry’ego centrum 
kongresowo-festiwalowego, a Unia 
nie dołoży się do tej inwestycji. Pa-
towa sytuacja? Sztuka i biznes nie 
często się rymują, ale dzięki takiej 
rzadkiej symbiozie ta pierwsza mo-
że w pełni rozkwitnąć. 

Przeszło 300 filmów w jedena-
stu blokach konkursowych 
i kilkunastu sekcjach poza-

konkursowych, 1,5 tys. gości: ope-
ratorów, scenografów, reżyserów, 
aktorów, przedstawicieli filmowej 
branży. A wśród nich tak głośne 
nazwiska jak autor zdjęć i reżyser 

Chris Menges (Oscary za zdję-
cia do Pól śmierci i Misji), sceno-
grafka Sandy Powell (Oscary za 
kostiumy do Zakochanego Szek-
spira, Aviatora i Młodej Wiktorii), 
operator Vittorio Storaro (Oscary 
za zdjęcia do Czasu Apokalipsy, 
Czerwonych i Ostatniego cesa-

rza), aktor i reżyser Paul Bettany 
(Piękny umysł, Dogville, Bezwstyd-
ny Mortdecai), aktor Giovanni Ri-
bisi (Niebo, Między słowami, Sel-
ma) oraz operator Ed Lachman. 
I właśnie ten ostatni, legendarny 
już twórca, otrzymał w tym roku 
najważniejszy laur festiwalu – Zło-

tą Żabę za zdjęcia do filmu Carol 
Todda Haynesa. 

67-letni dziś Lachman jest nie-
zwykle ceniony i przez krytykę, 
i przez branżę. Nominowany do 
Oscara za zdjęcia do Daleko od 
nieba Haynesa operator słynie 
z precyzyjnej, niemal architekto-

Camerimage to jedna z niewielu imprez na świecie honorująca tych, bez 
których kino byłoby pozbawione swojej esencji – operatorów filmowych. 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych odbył się już po 
raz 23. I po raz szósty w Bydgoszczy.

Operator
w kadrze
Iwona Cegiełkówna
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Aleksandra Adamska i Marta 
Mazurek w etiudzie Ameryka, 

reż. Aleksandra Terpińska

Fo
t.

 E
w

el
in

a 
Ka

m
iń

sk
a/

Fe
st

iw
al

 C
am

er
im

ag
e 

Michał Rogalski i Jerzy Zieliński
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Ukontentowani mogli być 
zwłaszcza miłośnicy te-
go ostatniego, bowiem 

ważnym punktem tegoroczne-
go programu była retrospekty-
wa filmów Johna Woo, jednego 
z największych specjalistów od 
kina akcji. Pokazanych zostało je-
go sześć hongkońskich filmów 
(w tym obie części Lepszego ju-
tra czy Hard Boiled. Dzieci tria-
dy), które utorowały mu przecież 
drogę do wielkiej kariery w Holly-
wood. W pewnym sensie do arty-
stycznych początków Johna Woo 
nawiązywała kolejna tematyczna 
sekcja, przedstawiająca z kolei taj-
wańskie filmy wuxia, czyli trady-
cyjne opowieści o dzielnych i ho-
norowych wojownikach. Na czele 
z docenioną w Cannes Zabójczy-
nią Hou Hsiao-hsiena czy dosko-
nale znanym Przyczajonym tygry-
sem, ukrytym smokiem Anga Lee. 

Wydaje się, że najważniejszą 
sekcją festiwalu była ta konkur-
sowa, a kryjąca się pod nazwą 
Nowe Kino Azji. W jej ramach 
zaprezentowanych zostało jede-

naście tytułów, wspólnym zaś 
mianownikiem było to, że zreali-
zowane zostały przez młodych 
twórców z Dalekiego Wschodu. 
People’s Jury zdecydowało przy-
znać główną nagrodę japońskiej 
reżyserce Momoko Andô za film 
0,5 MM. W uzasadnieniu można 
było przeczytać, że doceniono 
przede wszystkim „lekkość opo-
wiadania o zderzeniu pokoleń 
i samotności, błyskotliwe poczucie 

humoru, charyzmatyczną boha-
terkę oraz świetną kreację aktor-
ską Sakury Andô”. Wyróżnienie 
z kolei trafiło do pochodzącego 
z Indonezji Eddiego Cahyono za 
Siti, kobietę z wysp. Tym, co naj-
bardziej urzekło jurorów w tej 
subtelnej, utrzymanej w czerni 
i bieli opowieści, było „piękno fil-
mowej formy”. Przyglądając się 
konkurentom, trzeba przyznać, 
że wybór z pewnością nie należał 

do łatwych. Na uwagę zasługiwał 
rozgrywający się w przepięknych 
krajobrazach filipiński Krokodyl 
Francisa Xaviera Pasiona czy 
odważny obyczajowo hongkoń-
ski Ciepło, cieplej, gorąco w reży-
serii Luk Yee-sum Jody.      

Nie mniej ciekawie było w sek-
cji skupionej wokół kina kobiet. 
Organizatorzy przygotowali osiem 
niezwykle różnorodnych filmów, 
które stanowiły wyraźny, autorski 
głos i ciekawe spojrzenie na ota-
czającą rzeczywistość reżyserek 
z Kraju Kwitnącej Wiśni. Obok 
wspomnianej Momoko Andô 
warto przyjrzeć się kinu serwo-
wanemu przez Naoko Ogigami. 
W ramach festiwalu pokazane 
zostały jej dwa filmy – Okulary 
oraz Kot do wynajęcia, wzajem-
nie się dopełniające i ukazujące 
oryginalny, oparty na ciepłym 
humorze z domieszką absurdu, 
styl. Warto dodać, że uzupełnie-
niem sekcji był cykl wykładów 
Akademii Azjatyckiej. W ogóle 
przyjmujący różną formę dialog – 
czy właśnie w formie wykładu, 
dyskusji czy spotkania z twór-
cami – to ważny element Pięciu 
Smaków. Festiwalu, którego głów-
nym zadaniem jest przybliżenie 
kultury wciąż z naszego punktu 
widzenia nieco egzotycznej. Biorąc 
pod uwagę, że aktywność organi-
zatorów nie sprowadza się li tylko 
do tych kilku listopadowych dni 
(mowa o całorocznych pokazach 
z cyklu Przedsmaki), udaje im się 
to naprawdę nieźle. 

Zakończyła się 9. edycja Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. 
Imprezy, która każdego roku stanowi świetny dowód na to, 
że kino pochodzące z kontynentu azjatyckiego niejedno ma 
imię. Swoje miejsce znajdują tu bowiem i kameralne autorskie 
dzieła, i wysokobudżetowe efektowne superprodukcje, ale 
i kino gatunków.

Moc
egzotycznych
smaków

Kuba Armata
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0,5 MM, 
reż. Momoko Andô

Dokumentalne obrazy pre-
zentowane w ramach fe-
stiwalu „Człowiek w Za-

grożeniu” podejmują trudne te-
maty, pochylają się nad ludzkim 
losem, dramatami, problemami. 
To festiwal skrajnie antycelebryc-
ki, za to dający szansę na głębokie 
przeżycie, dyskusję i prawdziwe 
spotkanie z innym człowiekiem – 
zarówno ekranowym bohaterem, 
jak i realizatorem filmu, wreszcie 
innym widzem, współuczestni-
kiem projekcji.

Pierwszy festiwal odbył się 
1990 roku. Wśród jego laure-
atów są m.in. Jacek Bławut, 
Paweł Łoziński, Maciej Drygas, 
Beata Januchta, Ewa Strabu-
rzyńska, Marcin Koszałka, Hen-
ryk Dederko. Monika Chybowicz, 
od dziesięciu lat kurator festiwalu, 
podsumowuje z perspektywy pre-
zentowanych materiałów ostat-
nie ćwierćwiecze: „Przez 25 lat 
niewiele się zmieniło. Przybyło 
zagrożeń. Do panteonu ludzkiej 
biedy dołączyły skutki migracji, 
mobbingu, coraz powszechniej-
szych depresji i wielkiej samot-
ności człowieka w stechnicyzowa-
nym świecie. Aby poznać kolejne, 
zadajemy ważne, osobiste, prowo-
kujące pytanie: Czego się boisz?” 

Do udziału w tegorocznym 
festiwalu zgłoszono 60 tytułów, 
z czego 29 zaprezentowano w kon-
kursie. Wśród nich znalazły się 
filmy telewizyjne i wideo zarówno 
profesjonalne, jak i amatorskie. 
Jurorami byli: Maria Zmarz-Ko-
czanowicz, Paweł Łoziński i Woj-
ciech Kasperski. Główną nagrodę 
festiwalu Białą Kobrę przyznali 

jednogłośnie Vicie Marii Drygas 
za obraz Piano. Bohaterką filmu 
jest studentka Konserwatorium 
Muzycznego w Kijowie, która 
ratuje pianino niesione na bary-
kady Majdanu. Instrument staje 
się symbolem pokojowej rewolucji 
na Ukrainie. Realizatorka, córka 
Vity Żelakeviciute i Macieja Dry-
gasa, zdobywając nagrodę stała się 
kontynuatorką chlubnej tradycji 
(to już trzecia statuetka w rodzi-
nie: w 1994 roku festiwal wygrał 

Stan nieważkości Drygasa, a 2001 
roku – Schizofrenia Żelakeviciute).

Jury przyznało Nagrodę Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich dla 
filmu Mów mi Marianna w reżyse-
rii Karoliny Bielawskiej i Nagrodę 
„Cierpliwe Oko” im. Kazimierza 
Karabasza Narodowego Centrum 
Kultury dla filmu Koniec świata 
w reżyserii Moniki Pawluczuk. 
Wyróżniono także dokumenty: 
Shujayya Mohammeda Almu-
ghanniego, Dotknięcie anioła 

Marka Tomasza Pawłowskiego 
i Chcę żyć Ewy Żmigrodzkiej. 

Konkursowi głównemu towa-
rzyszyły pokazy specjalne. Zapre-
zentowano m.in. Nadejdą lepsze 
czasy Hanny Polak i zestaw mło-
dego dokumentu rosyjskiego, Kró-
lową ciszy Agnieszki Zwiefki, Mój 
tata Gene Gutowski Adama Barda-
cha, Adam Michnik. Bądź realistą, 
chciej niemożliwego Marii Zmarz- 
-Koczanowicz i jedyną fabułę na 
festiwalu, głośną Mediterraneę 
Jonasa Carpignano.

Do przeszłości festiwalu nawią-
zywała wystawa „Człowiek w nie-
skończoności zapisu”, której kura-
torem jest Andrzej Różycki (zwy-
cięzca pierwszej edycji festiwalu 
za film Nieskończoność dalekich 
dróg. Podpatrzona i podsłuchana 
Zofia Rydet A.D. 1989). Na ekspo-
zycję składają się fotografie Zofii 
Rydet pochodzące z cykli: „Zapis 
socjologiczny”, „Nieskończoność 
dalekich dróg” oraz „Świat uczuć 
i wyobraźni”, a także podejmujące 
z nimi dialog prace Andrzeja Ró-
życkiego. Wystawę można oglą-
dać w Muzeum Kinematografii 
w Łodzi do końca roku. 

W dniach 25-28 listopada odbyła się w łódzkim Muzeum Kinema-
tografii 25. edycja Festiwalu Mediów „Człowiek w Zagrożeniu”, jed-
nego z najstarszych polskich wydarzeń filmowych, poświęconych 
kinu dokumentalnemu. Tegoroczny festiwal należał do kobiet. 
Grand Prix otrzymała Vita Maria Drygas za Piano, nagrodę SFP – 
Karolina Bielawska za Mów mi Marianna, a nagrodą im. Kazimierza 
Karabasza uhonorowano Koniec świata Moniki Pawluczuk.

Czego się 
boisz?

Anna Michalska

Karolina Bielawska, Vita Maria 
Drygas i Monika Pawluczuk 
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czego chcę Damiana Kocura czy 
zawsze bawiący odbiorców Kac 
Macieja Buchwalda). Choć… może 
faktycznie zabrakło naszych wiel-
kich mistrzów? Prestiżowa nagro-
da Specjalnego Złotego Dinozau-
ra dla Macieja Drygasa i Mirosła-
wa Dembińskiego nie zaspokoiła 
„apetytu” na obecność naszych 
autorów na festiwalu.

ASIFA Prize
Czekając na kolejne dzieła tego-
rocznych laureatów Specjalnego 
Złotego Dinozaura czy też Jerzego 
Kuci lub Witolda Giersza, w Kra-
kowie mogliśmy jednak – już poza 
konkursem – poznać innego ge-
niusza sztuki – Williama Kentrid-
ge’a. Uwielbiany przez największe 
galerie świata animator i malarz, 
z rąk Kuci, odebrał prestiżową na-
grodę ASIFA za całokształt twór-
czości. W czasie krótkiej uroczy-
stości laureat przyznał, że jedną 
z jego inspiracji jest poezja Wisła-
wy Szymborskiej, Czesława Miło-
sza i Adama Zagajewskiego. W je-
go szkicowanych węglem filmach, 
których wybór zaprezentowany 
został na Etiudzie&Animie, łączy 
się to, co lokalne, związane z poli-
tyką, kulturą i tradycją RPA, gdzie 
artysta się urodził, z tym, co uni-

wersalne, zrozumiałe pod każdą 
szerokością geograficzną.

Sekretny język braci 
Quay
Tym przekraczającym granice ję-
zykiem posługują się też inni mi-
strzowie obecni na festiwalu – po 
raz kolejny Etiuda&Anima zaprosi-
ła na spotkania pod tytułem „Auto-
portrety twórców animacji”. W tym 
cyklu wyjątkowym wydarzeniem 
była premiera dokumentu Quay 
Christophera Nolana (pochłonięci 
pracą nad nowym projektem twór-
cy nie mogli tym razem przyjechać 
do Polski). Reżyser znany z wiel-
kich hollywoodzkich superproduk-
cji nie kryje fascynacji genialnym 
duetem animatorów i postanowił 
złożyć im hołd w postaci 8-minu-
towej, nakręconej na taśmie 35mm 
impresji z ich studia – warsztatu-ru-
pieciarni. Przed kamerą stają cha-
rakterystyczne figurki, dekoracje. 
„By uzyskać błysk w oku, najlep-
sza jest oliwa z oliwek, woda zbyt 
szybko paruje w cieple oświetlenia. 
A twarz najlepiej rozpromieniać 
refleksami z lusterka, wcześniej 
zmoczonego w pianie z detergen-
tu do prania bielizny” – zdradzają 
wchodzący sobie w słowo bracia. 
„Nie chcemy odtwarzać tego, co 

widać za oknem” – mówią i ten 
charakterystyczny dla twórczości 
Quayów oniryczny klimat udaje 
się Nolanowi uchwycić.

W zupełnie innej atmosferze 
upłynęły „Autoportrety…” obec-
nych w Krakowie: Kaspara Jancisa 
z Estonii i Signe Baumane z Ło-
twy. Jancis, wychowanek Priita 
Pärna, artysta, który w młodości 
nie tylko studiował animację, ale 
i grał w zespole punkowym, swoje 
szalone pomysły, często inspiro-
wane własnym życiem i obserwa-
cją społeczną, zderza z humorem 
i buntem. Baumane również moż-
na określić mianem buntowniczki. 
Po studiach filozoficznych nieco 
przez przypadek trafiła do świa-
ta animacji, w który wniosła we-
rwę i przekorę. W swoich dziełach 
opowiada m.in. o kobiecej seksu-
alności czy macierzyństwie (warto 
zwrócić uwagę m.in. na cykl Treat 
Beat of Sex oraz pełnometrażową 
animację Rocks in my Pockets). 
Charyzmatycznym, pełnym dy-
stansu do samej siebie i swojej 
twórczości warsztatem artystka 
porwała krakowską publiczność. 
Za pomocą prostej zabawy przed-
stawiła swoją metodę pracy. „Nie 
potrafię rysować. Moją mocną stro-
ną jest umiejętność tworzenia hi-

storii” – mówiła. Poprosiła zebra-
nych o podrzucenie kilku słów: 
rzeczownika, czasownika i przy-
miotnika określającego nastrój 
sceny. Po usłyszeniu haseł: „wy-
sokie obcasy/modlić się/oczeki-
wanie” oraz „orzeł/płakać/ekscy-
tacja” szybko naszkicowała i opo-
wiedziała sympatyczne anegdotki.

Nie sposób było uczestniczyć 
we wszystkich wydarzeniach festi-
walu. Łącznie na 22. Etiudzie&A-
nimie przygotowano 55 bloków 
projekcyjnych, na których zapre-
zentowano 268 filmów. Master- 
classom i retrospektywom towa-
rzyszyły przeglądy najlepszych 
etiud Nowej Fali (wybór Tadeusza 
Lubelskiego), panorama anima-
cji kolumbijskich, francuskich 
i szwedzkich, pokazy dzieł peł-
nometrażowych (m.in. laureatów 
minionych lat – Marcina Wrony 
i Kuby Czekaja) i wiele, wiele in-
nych. Wisienką na torcie różno-
rakich atrakcji był seans… reklam 
Roya Anderssona. Na festiwalu 
znalazł się również czas na spo-
tkania branżowe – specjalistyczne 
warsztaty, a także Forum Anima-
cji, o którym szerzej pisaliśmy na 
stronach serwisu sfp.org.pl. Kolej-
na, 23. edycja Etiudy&Animy za 
rok – w dniach 22-27 listopada. 

W poszukiwaniu 
humanizmu i formy
W tym roku w konkursie etiud 
w szranki stanęły 34 filmy z 12 kra-
jów, a w konkursie animacji – 69 
projektów z 24 państw. Przy takich 
liczbach trudno o jakiś wspólny 
mianownik – konkursowy pro-
gram Etiudy&Animy zaoferował 
bardzo szerokie spectrum tego, co 
dzieje się obecnie w szkołach fil-
mowych i wśród realizatorów ani-
macji nastawionych na dorosłego 
odbiorcę. Konkursowe projekcje 
obfitowały w różne techniki, wraż-
liwości, tematy. Gremia jurorów 
w obu „starciach” postawiły na 
poszukiwanie wartości humani-
stycznych. „Za odnalezienie inte-
resującego i artystycznego sposo-

bu na mówienie o dialektyce życia 
i śmierci” – napisano w uzasadnie-
niu dla statuetki Złotego Jabber-
wocky’ego (Król olch w reżyserii 
Georgesa Schwizgebela). „Za bez-
pretensjonalne humanistyczne 
przesłanie. Film ukazuje problemy 
społeczne mieszkańców biednego 
kraju, którzy ryzykując wszystko, 
wyruszają w poszukiwaniu lep-
szego życia. Atmosferę opowie-
ści podkreśla sugestywna ścieżka 
dźwiękowa” – stwierdzono w uza-
sadnieniu do Złotego Dinozau-
ra (400 toreb Fernandy Valadez). 
W to humanistyczne zaintereso-
wanie jurorów nie mógł nie wpi-
sać się uhonorowany Srebrnym 
Jabberwockym, znany już rodzi-
mej i zagranicznej publiczności 

festiwalowej, Niebieski pokój To-
masza Siwińskiego. Na Etiudzie& 
Animie animację przedstawiającą 
myśli i uczucia mężczyzny, który 
zapada w śpiączkę po wypadku 
samochodowym jurorzy docenili 
za to, że skłoniła ich do „głębokiej 
refleksji nad pracą pamięci w mo-
mencie traumy”.

Kolejnym istotnym dla jurorów 
aspektem przedstawionych prac 
była strona formalna. Srebrnym 
Dinozaurem uhonorowano bar-
dzo hermetyczną – minimalistycz-
ną i surową, abstrakcyjną w treści 
Historię przedmiotu (reż. Carlo-
ta Castells Puig, w uzasadnieniu 
werdyktu napisano: „za wyrafino-
wanie formalne oraz inteligentny 
humor”). Brązowy Jabberwocky 

powędrował zaś do równie abs-
trakcyjnej, zderzającej obrazy i mu-
zykę współczesnego holenderskie-
go kompozytora Maartena Alteny 
animacji Bokus Mang (reż. Sasha 
Svirsky, uzasadnienie: „za genial-
ną intuicję plastyczną”).

Werdykt w żaden sposób nie 
przekreśla jakości i bogactwa resz-
ty konkursowych filmów. Każdy 
z widzów mógł tu znaleźć coś dla 
siebie – humor, dramat, smutek, 
wielkie i małe pytania, ciepło. 
Na festiwalu obejrzeć można by-
ło szereg produkcji nagradzanych 
wcześniej m.in. na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym, Festiwalu 
Filmowym w Gdyni czy koszaliń-
skim „Młodzi i Film” (m.in. Dzień 
babci Miłosza Sakowskiego, To, 

Oba Grand Prix festiwalu Etiuda&Anima 2015 – Złoty Dinozaur dla najlepszej 
etiudy oraz Złoty Jabberwocky dla najlepszej animacji – powędrowały do produkcji 
zagranicznych. Czy oznacza to spadek formy polskich filmów? Nic bardziej mylnego, 
acz werdykt międzynarodowego jury przypomina o tym, jak wielka konkurencja panuje 
w tej dziedzinie kina.

Spectrum europejskiej

sztuki
krótkiego metrażu

oraz animacji

(i nie tylko) 

Dagmara Romanowska 

William Kentridge odbiera nagrodę 
ASIFA z rąk Jerzego Kuci 
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Festiwale w Polsce: Off Cinema

Każda z tych myśli w cieka-
wy sposób składa się na ob-
raz poznańskiego spotka-

nia z dokumentem. Po pierwsze, 
faktem jest (dosłowna) niepowta-
rzalność spotkania z 25 konkur-
sowymi filmami z całego świata, 
układającymi się w repertuaro-
wą mozaikę tematów, konwencji 
i nastrojów. Niepowtarzalne – już 
bardziej w metaforycznym sen-
sie – okazało się też retrospektyw-
ne spotkanie z bogatą reprezen-
tacją krótkich metraży Andrzeja 
Barańskiego, nagrodzonego Pla-
tynowym Zamkiem za całokształt 
swych dokonań. Niesłusznie ginąc 
w cieniu jego dzieł pełnometrażo-
wych (Wypracowanie czy Strumił-
ło to perły polskiego kina), mi-
niatury te przekonująco ilustru-
ją, czym jest filmowa wyobraźnia, 
z brawurą zamazująca granicę 
między autentykiem i zmyśle-
niem. Dodajmy do tego przegląd 
filmów i słuchowisk Macieja Dry-
gasa, spotkanie z dokumentem 
koreańskim (opowiedziała o nim 
członkini jury, Hyerim Pak), lite-
rackim (festiwal odwiedzili repor-
tażyści – Michał Olszewski i Dio-
nisos Sturis) czy fotograficznym 

(warsztaty pozwoliły zmierzyć się 
z archaiczną, dającą jednak jakże 
piękne efekty, techniką mokrego 
kolodionu), a wyjdzie z tego coś – 
powtórzę po raz ostatni – niepo-
wtarzalnego.

Po drugie, sprzęt sprzętem, 
zaś sztuki docierania do rzeczy-
wistości ciągle trzeba się uczyć 
z takim samym zapałem. Ale 
przecież warto, bo efekty, czego 
dowodem choćby nagrody na Off 
Cinema, ciągle bywają zdumiewa-
jące. Słusznie podoba się w Polsce 
i za granicą Casa Blanca (Złoty 
Zamek dla Aleksandry Maciu-

więźniarka składa schorowanej 
od dziecka mieszkance domu 
spokojnej starości. Jak w Casa 
Blance, wszystko, co najważniejsze, 
rozgrywa się w tu w kameralnej 
przestrzeni między ludźmi, wzno-
szącymi się w rozmowach ponad 
najprostsze etykiety: kobiety z wię-
zienia i kobiety na wózku. Brą-
zowy Zamek powędrował do Bia-
łorusina Andreia Kutsili, który 
w filmie Tam, gdzie twoje miejsce, 
osią obserwacji czyniąc dom kul-
tury, przyjrzał się małemu światu 
białoruskiej prowincji – i „przej-
rzał” go jednocześnie. Najprościej 
zatrzymać się na wymiarze tragi-
komicznym: bezradne z powodu 
braku prądu kobiety siedzą przy 
wyłączonych komputerach, ze 
zbioru instrumentów ostała się 
tylko rozstrojona gitara, a obraz na 
ścianie przedstawia w realistycz-
nym kluczu akcję żniwną. Andrei 
Kutsila, podążając ścieżkami jed-
nego z pracowników wspomnia-
nego domu kultury, sięga głębiej, 
by ostatecznie nakręcić film o kra-
jobrazie nie kuriozalnym, tylko – 
bliskim, oswojonym.    

W jury zasiadał też Tadeusz 
Sobolewski. Odbyło się z nim spo-
tkanie, w czasie którego w nie-
zmąconej ciszy przeczytał trzy 
własne teksty. Sięgam teraz po 
ich książkowe źródło („Kino swo-
imi słowami”) i na jednej ze stron 
znajduję refleksję, iż oddziaływa-
nie filmu Przed wschodem słońca 
Richarda Linklatera „ma związek 
ze zdolnością odbierania rzeczy-
wistości jako dzieła sztuki”. 

Tegoroczny repertuar Off 
Cinema dowiódł, że nie jest Lin-
klater w swym talencie osamot-
niony.   

Dwa głosy z biuletynu 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych Off Cinema. Najpierw jego dyrektor, Mikołaj 
Jazdon: „Już nigdy i nigdzie nie zostanie powtórzony taki sam 
program, nie spotkają się w jednym miejscu ci sami twórcy”. Teraz 
Maciej Drygas, szef jury: „Dzisiaj sprzęt rzeczywiście pozwala 
być bardzo blisko człowieka. Trzeba »tylko« wyrobić w sobie 
umiejętność obserwowania świata i kontaktowania się z nim”.

Już nigdy
tak samo

Piotr Pławuszewski

szek), nazwana przez jurorów „nie-
zwykle subtelnym obrazem bez-
granicznej miłości”, uosabianej 
tu przez parę kubańskich boha-
terów: starą matkę i jej dorosłego 
syna z zespołem Downa. Udało 
się reżyserce coś pięknego: sporo 
między postaciami scen pełnych 
złości i wzajemnej pretensji, a i tak 
nie sposób nawet na moment 
zwątpić, że oglądamy ludzi bez-
granicznie się kochających. Nie 
mniej ciekawy duet sportreto-
wał Michał Szcześniak w Punk-
cie wyjścia (Srebrny Zamek), opo-
wiadając o wizytach, jakie młoda 
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Nagrody: Platynowy Zamek

Podczas gali zamykającej 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Off 
Cinema, 22 listopada, Andrzej Barański odebrał Platynowy Zamek, przyznany mu za 
oryginalne kreacyjne filmy dokumentalne. Ten mniej znany nurt twórczości reżysera 
kojarzonego głównie z filmami fabularnymi stanowi jeden z najbardziej niezwykłych 
fenomenów polskiego kina. Mistrzowskie miniatury Barańskiego nie poddają się łatwemu 
przyporządkowaniu gatunkowemu. Konwencja dokumentalna splata się w nich z narracją 
fabularną, obok portretów pojawiają się krótkie eseje o sztuce i filmy z fotografii, a tuż za 
nimi w całkiem osobny zbiór układają się krótkometrażowe animacje.

Miniatury filmowe 
Andrzeja

Barańskiego
– dzieła wybrane i wyborne
Mikołaj Jazdon

Nagrody: Platynowy Zamek

Robienie filmów jest dla 
mnie rodzajem modelar-
stwa” – wyznał przed laty 

reżyser. – „Tak jak modelarz bu-
duje okręty, samoloty na wzór już 
istniejących, tak reżyser buduje 
modele ( jak się uda »latające«) 
świata. Pożytek społeczny z te-
go jest taki sam, jak np. korzyść 
jaką mają uczniowie z modeli – 
pomocy naukowych w pracowni 
fizycznej, biologicznej, geograficz-
nej. Na modelu po prostu lepiej 
widać, dlatego łatwiej jest zrozu-
mieć, uświadomić sobie, odczuć”. 
Krótkie filmy Barańskiego mają 
w sobie istotnie coś z modeli od-
dających w mikroskali strukturę 
i charakter jakiegoś zjawiska, fe-
nomenu, ludzkiego losu czy zda-

rzenia. Ich modelarska struktura 
przejawia się także w prostocie 
środków, którymi operuje autor 
filmu, umieszczając przed kame-
rą przedmioty, książki, fotografie, 
architekturę, by za ich pomocą 
prosto i dobitnie oddać najważ-
niejszy sens wydobyty z podję-
tego tematu. 

W rozmowie przeprowadzo-
nej przez Marka Bochniarza – tuż 
przed poznańskim festiwalem – 
Barański powiedział: „Debiutowa-
łem filmem fabularnym, a dopiero 
potem pojawił się krótki metraż, 
i przez całe lata pomiędzy filmami 
fabularnymi realizowałem filmy 
krótkie. Bardzo tego potrzebo-
wałem. Prawdziwy film krótki 
powinien być filmem niestandar-

dowym, filmem w jednym egzem-
plarzu. (...) Dla reżysera autorski 
film krótki to fantastyczna przy-
goda. W krótkim czasie można 
zrobić coś skończonego. Nasi 
architekci często robili też pla-
katy; zrealizowany projekt archi-
tektoniczny świat zobaczy za 
kilka lat, natomiast plakat już po 
kilku dniach. Tą swoją dwutoro-
wość nazywałem w ten sposób: 
realizując film krótki »pisałem« 
wiersz, realizując fabułę »pisa-
łem« opowiadanie”.

Oglądając filmy Barańskiego, 
można niejednokrotnie odnieść 
wrażenie, że opisują one świat 
dostępny na wyciągnięcie ręki, 
jakby wydobyty „z otchłani bli-
skości”. Dobrym przykładem jest 

tu Strumiłło (1977), dokumen-
talny portret artysty, oparty pra-
wie wyłącznie na ujęciach dłoni, 
w których bohater trzyma najróż-
niejsze przedmioty i trofea, snując 
wokół nich zajmującą opowieść. 
Jest tu cedrowa szyszka, włosy 
hinduskiej dziewczyny i skromny 
katalog dokumentujący osiągnię-
cia Andrzeja Strumiłły. Jak trafnie 
napisał Piotr Pławuszewski: „Jest 
Strumiłło czymś znacznie wię-
cej niż obrazem jednostkowego 
losu – to bardziej kameralny trak-
tat o losie i wrażliwości artysty, 
o uważnym patrzeniu, o dostrze-
ganiu w malutkiej roślinie odbi-
cia wielkiego świata. A wszystko 
to tym bardziej namacalne, że 
»ujęte« w dłonie bohatera – choć 

zbudowały dom, ciągle potrafią 
zasuszonego motyla trzymać 
z bezpieczną delikatnością”.

Z równą delikatnością Barań-
ski „obraca w dłoniach” historie 
innych bohaterów swoich filmów, 
by ująć je w ramy prostych, a zara-
zem wyrafinowanych opowiadań. 
Wystarczy uważnie, może wię-
cej niż raz, obejrzeć Dzień pracy 
(1971) o zatrudnionym na czte-
rech etatach palaczu z kotłowni 
łódzkiego akademika, Drugi 
dom (1978), portret znakomitego 
artysty, dłuta Augusta Zamoy-
skiego czy Przemijanie (1985), 
film o innym rzeźbiarzu, Józefie 
Łukomskim.

Krótkie formy Barańskiego 
urzekają swym niejednoznacz-
nym charakterem. Bo jak okre-
ślić Wiersz (1976)? Czy to film 
dokumentalny opisujący żmudną 

nej dawki »kreacji« – nazwał swe 
dzieło »inscenizowanym filmem 
dokumentalnym (…) dokumen-
tem z drugiej ręki«, bo przetwa-
rzającym zarówno własne, jak 
i wspólne dla wielu doświadcze-
nia czasu młodości”.

Zaaferowanie reżysera fotogra-
fią, jej zdolnością do mumifikowa-
nia czasu i możliwościami budo-
wania z nich filmowych narracji 
widać nie tylko w średniometra-
żowym dokumencie Fotografia 
jest sztuką trudną (1998), ale może 
przede wszystkim w krótkich fil-
mach w całości opartych na archi-
walnych fotografiach: Historii żoł-
nierza (1982), Kabarecie (1983), 
Cudzych dzieciach (1984). Każdy 
z nich podejmuje inny temat zwią-
zany z kataklizmem wojennym. 
W Biografii (1988) oglądamy 
fotografie grupowe z początku 

XX wieku ułożone w opowieść 
o kolejnych etapach czyjegoś 
losu – od dorastania, poprzez 
naukę w szkole, aż po podjęcie 
pierwszej pracy. Na każdej z nich 
pojawia się strzałka wskazująca 
na anonimową postać w tłumie. 
Kim jest ten człowiek? Nieroz-
poznana twarz z szeregu innych 
przybiera kształt równie anonimo-
wej sylwetki poległego na jednym 
z pół bitewnych pierwszej wojny 
światowej. Nieznany żołnierz bez 
grobu wzrusza w swej bezimien-
ności bardziej niż niejedna opo-
wieść biograficzna o znanych 
herosach historii. 

To „współgranie zwyczajności 
i niezwykłości”, by posłużyć się 
określeniem Waldemara Frąca, 
zdaje się być cechą łączącą 
filmy dokumentalne, animo-
wane i fabularne Barańskiego. 
Niezwykłość drzemie w całkiem 
zwyczajnych przedmiotach – 
z pomocą sfilmowanych zdań 
i słów z różnych przedwojennych 
książek i dokumentów udaje się 
zbudować opowieść o jeszcze 
jednym anonimie XX wieku, 
bezrobotnym mężczyźnie, po któ-
rym pozostał scyzoryk i guzik 
(Podróż sentymentalna, 1986). 
Jeśli tylko skierować kamerę na 
kilka haseł ze starego niemiec-
kiego leksykonu z 1932 roku, 
można z niego odczytać kształt 
świata na rok przed dojściem 
Hitlera do władzy (Lexicon 32, 
1980). W podobny sposób opo-
wiada o świecie Barański w tak 
różnych formalnie filmach jak: 
Konstrukcja (krótkometrażowy 
film ze zdjęć, 1980), Poczta lotni-
cza (animacja, 1989) czy Książka 
skarg i wniosków (dokument tele-
wizyjny, 2000). W nich to ujawnia 
się szczególne zainteresowanie 
reżysera przedmiotami, historią, 
którą niosą w sobie, ich potencja-
łem narracyjnym, czekającym na 
ujawnienie w filmie.

 Filmy twórcy Lustra (1976) 
zawierają jakieś zwielokrotnione 
odbicie światów najbliższych, 
łatwych do przeoczenia, uważa-
nych za dobrze poznane, oswo-
jone, ot, zwyczajne, a tymczasem 
zdolne – w tym powiększeniu, 
czy po prostu w uważnym oglą-
dzie – ujawnić prawdy, w których 
poszukiwaniu wyruszamy często 
na dalekie wyprawy. 

pracę aktorki, Małgorzaty Rogac-
kiej, nagrywającej postsynchrony 
do filmowej sceny, w której recy-
tuje wiersz Marii Pawlikowskiej- 
-Jasnorzewskiej „Miłość”? Czy 
raczej wyrafinowana adapta-
cja utworu poetyckiego, w któ-
rej aktorka wciela się w postać 
dziewczyny wciąż rozmyślającej 
„uparcie i skrycie” o kochanku, 
w którego stałość uczuć zwątpiła?

Jeszcze bardziej intrygują-
cym utworem jest Wypraco-
wanie (1978), jak napisał Piotr 
Pławuszewski, film „do wielo-
krotnej projekcji – tylko wtedy 
dostrzega się rozbite na drobne 
epizody kreacyjne zdolności 
Barańskiego, połączone jedno-
cześnie jakimś niezwykłym auten-
tyzmem psychologicznym ekra-
nowych zdarzeń i wyznań. Sam 
reżyser – mimo niezaprzeczal-

Andrzej Barański
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kobiet, uzależnieniu od narkotyków i alko-
holu, a także o tym, czego doświadczają 
teraz, gdy siedzą w więzieniu. Osadzone 
udają się w podróż w głąb siebie, podczas 
której każda na swój sposób podsumo-
wuje własne życie.

Proszę słonia

film animowany
premiera: 4 grudnia
reżyseria: Witold Giersz
scenariusz: Witold Giersz, Ludwik Jerzy Kern, 
Roman Huszczo, Alina Maliszewska, Bogdan 
Nowicki, Ryszard Słapczyński, Stefan Szwakopf
dialogi: Ludwik Jerzy Kern
zdjęcia: Maria Niedźwiecka-Szybisz
opracowanie plastyczne: Bogdan Nowicki, 
Ryszard Słapczyński
muzyka: Waldemar Kazanecki
montaż: Hanna Michalewicz
dźwięk: Zbigniew Wolski
głosy postaci animowanych: Ludwik Benoit, 
Danuta Przesmycka, Irena Kwiatkowska, 
Wiesław Michnikowski, Krystyna Sienkiewicz, 
Jerzy Bielenia, Mieczysław Czechowicz, Edward 
Dziewoński, Wojciech Duriasz, Bronisław Pawlik
produkcja: Studio Miniatur Filmowych 
w Warszawie
czas projekcji: 63 min
dystrybucja: Żółty Szalik

Pinio odnalazł Dominika na strychu, 
karmił go witaminami, dzięki którym 
słoń urósł i ożył. Choć „mały przyja-
ciel jest wygodniejszy”, z dużym można 
przeżyć wiele fascynujących przygód. 
Pinio i Dominik radzą sobie z urzęd-

sity), John Guare (dramaturg), Robert 
Brustein (założyciel Yale Repertory The-
atre), Barbara Ungeheuer (dziennikarka). 
Spotkanie z Czyżewską wspomina także 
aktorka Meryl Streep. Tłem filmu jest 
impresyjnie pokazany Nowy Jork, miasto, 
które Czyżewska uważała za swoją drugą 
ojczyznę. 

Autorki
film dokumentalny
koprodukcja polsko-francuska
premiera: 4 grudnia
reżyseria: Janusz Mrozowski
scenariusz: Janusz Mrozowski
zdjęcia: Janusz Mrozowski
muzyka: Der Father
montaż: Aleksander Krzanowski
dźwięk: Kamil Sajewicz
producent: Janusz Mrozowski
produkcja: Filmogene
czas projekcji: 73 min
dystrybucja: Spectator

Opowieść o czterech kobietach, które 
odsiadując wyrok w zakładzie karnym 
w Krzywańcu, postanowiły wziąć udział 
w nietypowym projekcie. Pod opieką 
grupy teatralnej napisały sztukę, której są 
nie tylko bohaterkami, ale przede wszyst-
kim autorkami. Uważna kamera blisko, 
lecz z wyczuciem, portretuje osadzone, 
które nie bacząc na konsekwencje, zdecy-
dowały się opowiedzieć swoją własną, czę-
sto bardzo intymną i traumatyczną histo-
rię. Ujęcia z teatru i więzienia przeplatane 
są zdjęciami z rozmów na trawie, podczas 
których bohaterki Autorek mówią o swojej 
przeszłości, rodzinie, o miłości do innych 

Aktorka
film dokumentalny
premiera: 4 grudnia
reżyseria: Kinga Dębska, Maria Konwicka
scenariusz: Maria Konwicka
zdjęcia: Radosław Ładczuk, Jan Paweł Trzaska, 
Maciej Kozłowski
opracowanie muzyczne: Teresa Kruczek 
montaż: Bartosz Karczyński
dźwięk: Leszek Freund, Jacek Stępiński
bohater: Elżbieta Czyżewska
producent: Zbigniew Domagalski, Janusz 
Skałkowski
produkcja: Studio Filmowe Kalejdoskop
czas projekcji: 71 min
dystrybucja: Solopan

Dokument biograficzny o zmarłej w 2010 
roku Elżbiecie Czyżewskiej, jednej z naj-
większych polskich aktorek, ikonie urody 
lat 60. Odniosła wielką karierę w Polsce, 
ale reżyserki bardziej skupiają uwagę 
na jej próbach zaistnienia jako aktorka 
w Ameryce, po nagłej emigracji do Sta-
nów Zjednoczonych wraz z mężem, ame-
rykańskim dziennikarzem Davidem Hal-
berstamem. To opowieść o losach aktorki 
na różnych etapach kariery: na szczycie, 
na dnie i pomiędzy. W filmie występują 
między innymi: Andrzej Wajda, Beata 
Tyszkiewicz, Małgorzata Potocka, Liliana 
Komorowska, Daniel Olbrychski, Michał 
Urbaniak, Adam Holender, Gay Talese 
(pisarz), Nancy Weber (pisarka), Hanna 
Kosińska-Hartowicz (założycielka i dyrek-
tor Nowojorskiego Festiwalu Filmów Pol-
skich), Annette Insdorf (krytyk i profesor 
studiów filmowych na Columbia Univer-
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zapominają o swojej prawdziwej natu-
rze. Ale wystarczy jedno złamane 
serce, by sytuacja wymknęła się spod 
kontroli…

Czas niedokończony. 
Wiersze księdza 
Jana Twardowskiego *

film dokumentalny
premiera: 27 listopada
reżyseria: Dariusz Gajewski
scenariusz: Dariusz Gajewski
zdjęcia: Wojciech Staroń
montaż: Jan Mikołaj Mironowicz
dźwięk: Małgorzata Staroń, Damian Kostrzewa, 
Tomasz Kamiński
występują: ks. Aleksander Seniuk, Katarzyna 
Nieckula, Ricardo de Zordo, Tomasz Rogoziński, 
Michał Rogoziński, Sylwia Rogozińska, Julia 
Rocka, Jakub Malczewski
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych
czas projekcji: 38 min
dystrybucja: Kino Świat

Czas niedokończony… prezentuje twór-
czość ks. Jana Twardowskiego – jed-
nego z najbardziej cenionych i lubia-
nych polskich poetów, uznawanego za 
autorytet moralny i duchowego prze-
wodnika wielu pokoleń. Film portretuje 
kolejne osoby, które odnajdują w jego 
tekstach komentarz do własnego życia 
i otaczającego ich świata. Jedną z nich 
jest ks. Aleksander Seniuk – obecny 
rektor kościoła sióstr Wizytek w War-
szawie, wieloletni współpracownik ks. 
Jana Twardowskiego. Jak mówi reżyser, 
Dariusz Gajewski: „Wiersze Twardow-
skiego afirmują ciszę, wielką ciszę. Świat, 
w którym żyjemy jest zaprzeczeniem 
ciszy. Otacza nas zgiełkliwy chaos. Może 
dlatego czytelnicy tak często sięgają po 
jego wiersze, znajdując to, czego potrze-
bują, a nie mogą odnaleźć w swoim wła-
snym otoczeniu”.

* Uzupełnienie repertuaru listopadowego.

ostatecznie zniszczył większość swo-
ich dzieł. Antykomunista, opuścił 
Polskę w 1965 roku. Z Paryża, dokąd 
wyemigrował, po inwazji Sowietów na 
Afganistan, wyjechał tam, dołączając 
do oddziałów Ahmada Szacha Mas-
suda. Zaakceptowany przez mudża-
hedinów, otrzymał tytuł Adam Khan 
(Król Adam). Zginął rok po zamachu 
na Massuda, podczas samotnej wspi-
naczki na Mount Maudit (Przeklętą 
Górę).

Rozmowę o filmie z reżyserką Ancą Damian 
opublikowaliśmy w październikowym 

„Magazynie Filmowym”.

Córki Dancingu
film fabularny
premiera: 25 grudnia
reżyseria: Agnieszka Smoczyńska
scenariusz: Robert Bolesto
zdjęcia: Jakub Kijowski
muzyka i teksty piosenek: Ballady i Romanse 
(zespół)
scenografia: Joanna Macha
montaż: Jarosław Kamiński
dźwięk: Maria Chilarecka, Marcin Lenarczyk
wykonawcy: Marta Mazurek, Michalina 
Olszańska, Kinga Preis, Magdalena Cielecka, 
Katarzyna Herman, Jakub Gierszał, Marcin 
Kowalczyk, Andrzej Konopka, Zygmunt 
Malanowicz, Katarzyna Sawczuk, Iwona Bielska, 
Roma Gąsiorowska, Zbigniew Buczkowski
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych
czas projekcji: 92 min
dystrybucja: Kino Świat

Dwie syreny – Srebrna i Złota – lądują 
w środku świata warszawskich dan-
cingów lat 80., tętniącego muzyką, 
mieniącego się światłami neonów 
i blaskiem cekinów. Dołączają do 
muzyków zespołu Figi i Daktyle, z dnia 
na dzień stając się sensacją nocnego 
życia stolicy. Pochłonięte przez miłość 
i rodzące się namiętności, na chwilę 

nikami, jadą na wycieczkę za miasto, 
pokonują bandytów, zmieniają oblicze 
miejscowego zoo oraz uciekają właści-
cielowi cyrku. Wszystko im się udaje, 
ponieważ doskonale się rozumieją. Ten 
film z 1978 roku wraca do kin w dosko-
nałej jakości. Uzyskał nowe życie 
dzięki cyfrowej rekonstrukcji obrazu 
i dźwięku, którą współfinansowali: PISF 
i NInA. W pracach – wraz z reżyse-
rem Witoldem Gierszem – brały udział 
firmy: TPS (rekonstrukcja obrazu), Skło-
dowski Studio Dźwiękowe (rekonstruk-
cja dźwięku) oraz all DOTS i Chimney 
Poland. 

Czarodziejska Góra

dokument animowany
koprodukcja rumuńsko-polsko-francuska
premiera: 11 grudnia
reżyseria: Anca Damian
scenariusz: Anca Damian
animacja: Tomek Ducki
zdjęcia: Anca Damian
muzyka: Alexander Bălănescu
scenografia: Raluca Popa
montaż: Ioana Staiculescu
dźwięk: Sebastian Włodarczyk
wykonawcy: Jerzy Radziwiłowicz, Julia Kijowska
producent: Joanna Ronikier
produkcja: Aparte Film, Studio Miniatur 
Filmowych 
czas projekcji: 80 min
dystrybucja: Solopan

Bohater filmu, Adam Jacek Winkler 
(1937-2002), to artysta malarz, który 

oprac. j.m.
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do intelektualistów i artystów” 
mocno krytykujący „pustelnię 
kulturową” w więzieniach fran-
cuskich był zaadresowany do 
mnie osobiście. Zaproponowa-
łem dyrekcji utworzenie „warsz-
tatów filmowych”. Kilka tygo-
dni później zaproszono mnie 
na spotkanie ze skazanymi. To 
było moje pierwsze wejście do 
więzienia. Wprowadzała mnie 
młoda wychowawczyni. W trak-
cie kolejnych wizyt policzyłem, 
że od skazanych dzieliło nas 
osiemnaście krat. Czułem się 
malutkim i byłem onieśmie-
lony, tak jak przed spotkaniem 
z innymi ludźmi z wyjątkowym 
przeznaczeniem, np. szefami 
państw i przywódcami reli-
gijnymi w Afryce... Powietrze 
wydało mi się gęste, nasycone 
cierpieniem i skondensowaną 
ludzkością... Trzymałem w ręku 
kasetę VHS ze swoim ostat-
nim, afrykańskim filmem, który 
miałem pokazać więźniom, 
i pomyślałem, że jeśli ją wypusz-
czę z ręki, to ona nie spadnie, 
tylko pozostanie zawieszona 
w powietrzu! 

Teraz jest łatwiej?
Z każdym miejscem w jakiś 
sposób się oswajasz. Ale nadal 
potrzebuję kilku dni, żeby przy-
zwyczaić się do więzienia. Nie 
podchodzę już do sytuacji tak 
emocjonalnie jak za pierwszym 
razem. Trochę się już przyzwy-
czaiłem do krat i panującej 
wewnątrz atmosfery. Pomaga 
mi również to, że wiem, że idę 
na spotkanie z drugim człowie-
kiem – więźniów zostawiam 
Służbie Więziennej.

Ciągle wracasz za kratki. 
Więzienia uzależniają?
Może… Moja fascyna-
cja zamkniętym światem ma 
chyba swoje korzenie w epoce 
PRL-u. Jakoś szybko zdałem 
sobie sprawę, że mieszkam 
w kraju totalitarnym. W wieku 
siedemnastu lat dostałem sty-
pendium i wyjechałem do 
Włoch. Od tego czasu zacząłem 
wyjeżdżać regularnie, ale kiedy 
wracałem, nigdy nie miałem 
pewności, czy uda mi się wyje-
chać kolejny raz. Czułem się 
uwięziony. Bardziej niepoko-

jące wydaje mi się uzależnienie 
od więzienia samych więźniów. 
Ponad połowa to recydywiści. 
Jest w tym dużo winy samego 
społeczeństwa, które nie potrafi 
przebaczać i przyjmować 
na swoje łono byłych skaza-
nych. Zastanawiam się też, jak 

powinno wyglądać więzienie 
XXI wieku, żeby kara miała 
sens. Siłą nie uda się nigdy 
tego osiągnąć. Może warto 
byłoby spróbować „załatwić” 
więźniów miłością…?

Mówi się, że sztuka to 
narzędzie zmiany, ale często 
to puste słowa. Powiedziałbyś, 
że wśród więźniów sztuka 
ma siłę, której brak jej na co 
dzień?
Niedawno czytałem artykuł 
o więzieniu Rebibbia znajdu-
jącym się na przedmieściach 
Rzymu. Jest to zakład karny 
o zaostrzonym rygorze, gdzie 
planuję nakręcić swój kolejny 
dokument – Prison Match. Ska-
zani na pojednanie. Od lat jest 
tam bardzo rozwinięta działal-
ność teatralna. Inicjator tego 
projektu teatralnego twier-
dzi, że wśród uczestników jego 
zajęć jest bardzo mało recydy-
wistów, około 3 czy 4 proc. Jak 
utrzymać więź osób uwięzio-
nych ze społeczeństwem…? 
Jak zresocjalizować, izolując…? 
Wydaje mi się, że należy rozwi-

jać w więzieniach wszelkiego 
rodzaju projekty związane z kul-
turą. Polskie więzienia mogą 
świecić tu przykładem swoją 
otwartością na tego rodzaju 
inicjatywy, czego dowodem są 
moje filmy oraz eksperyment 
moich kolegów z teatru.

Masz poczucie, że udaje ci się 
osiągać swoje cele?
Żeby działać, muszę mieć 
poczucie, że to, co robię, jest 
użyteczne. Daję głos ludziom, 
którzy na co dzień są go pozba-
wieni. Miałem sporo spotkań 
z publicznością po projekcjach 
swoich filmów. Kiedyś w Polsce 
podeszły do mnie dwie młode 
dziewczyny i powiedziały: 
„Dziękujemy panu za resocja-
lizację NAS”. Moim wielkim 
marzeniem jest doprowadzenie 
do tego, by stworzyć Europejski 
Dzień Godności Osób Pozba-
wionych Wolności.

„Pokażcie mi swoje 
więzienia, a powiem wam, 
kim jesteście”. To twoje 
słowa. Jaki obraz polskiego 
społeczeństwa wyłania się 
z obrazu polskiego więzienia?
Nastawienie Polaków do ska-
zanych jest bardzo negatywne, 
czasami wręcz pałające niena-
wiścią. Jesteśmy katolickim, 
żeby nie powiedzieć bogoboj-
nym społeczeństwem. Wydaje 
się, że zapomnieliśmy kto był 

ukrzyżowany obok Jezusa, kto 
pierwszy poszedł do raju; zapo-
mnieliśmy również o przyka-
zaniu: kochaj bliźniego swego. 
W ogóle mam wrażenie, że 
Polacy Polskę kochają, a siebie 
nawzajem nie lubią. Brakuje mi 
w Polsce serdeczności, gratiso-

wego uśmiechu. Często powta-
rzam, że wolę Polskę więzienną 
od Polski z tej strony murów. 
W tej pierwszej stosunki mię-
dzyludzkie – między funkcjo-
nariuszami i więźniami – są 
w miarę normalne, a czasem 
wręcz serdeczne. Polska Służba 
Więzienna robi co może, żeby 
pomóc skazanym w odnalezie-
niu siebie samych, w udanym 
powrocie do społeczeństwa. 
Osobiście jestem jej głęboko 
wdzięczny za to, że pozwala mi 
realizować filmy w warunkach 
pełnej wolności, co jest na przy-
kład nie do wyobrażenia we 
Francji.

Z czego to wynika?
Wydaje mi się, że w Polsce 
funkcja jeszcze nie zjadła czło-
wieka. Jestem pełen podziwu 
dla funkcjonariuszy Służby 
Więziennej, ich zaangażowa-
nia i ich wiary w to, co nazwał-
bym misją: pomóc tym, którzy 
zbłądzili, w powrocie na dobrą 
drogę… Dobrze by było zain-
spirować tą postawą społeczeń-
stwo.  

Anna Bielak: Jakie są 
kobiety, które spotykasz 
w więzieniach? Zanim 
w Krzywańcu powstały 
Autorki miałeś już przed kilku 
laty kontakt z więźniarkami, 
podczas pracy nad 
dokumentem Bad Girls. 
Cela 77.
Janusz Mrozowski: Kiedy 
patrzę na swoje bohaterki, 
widzę wolne kobiety, które 
oddają się kamerze tak, jak 
piękna kobieta oddaje się męż-
czyźnie – bez żadnych kom-
pleksów. Jak podkreśla Łukasz 
Chotkowski, reżyser sztuki 
teatralnej (do której więźniarki 
z zakładu karnego w Krzy-
wańcu napisały teksty – przyp. 
A.B.), te kobiety są arystokrat-
kami życia. Niosą swój los 
w godny sposób. 

Czym różnią się więźniarki od 
więźniów?
Za kratki trafiają te kobiety, któ-
rym naprawdę się nie udało. 
Źle znoszą więzienie. Fatalnie 
reagują na rozłąkę z dziećmi. 
Dużo gorzej niż mężczyźni 
znoszą brak ciepła i intymno-
ści. Niektóre szukają jej mię-
dzy sobą i wchodzą w związki 
homoseksualne, do czego 
otwarcie się przyznają. Zasad-
nicza różnica polega może na 
tym, że dla niektórych męż-
czyzn pobyt w zakładzie kar-
nym jest czymś w rodzaju ini-
cjacji, podczas gdy dla kobiet 
więzienie chyba nigdy nie 
jest doświadczeniem dowar-
tościowującym. W stosunku 
do ilości wszystkich osób ska-
zanych, ilość kobiet w więzie-
niach jest bardzo mała – oscy-
luje wokół 4 proc. W trakcie 
pracy nad dokumentem Bad 
Girls. Cela 77 zapytałem swoje 
bohaterki, dlaczego tak jest. 
Czy ich zdaniem kobiety są lep-
sze? W odpowiedzi usłyszałem: 
„Nie, ale my nie potrzebujemy 

mów z kobietami dołączyłem 
materiał nakręcony przez Tele-
wizję Polską podczas spektaklu 
i zdjęcia zrobione przez inicja-
torów projektu w trakcie warsz-
tatów teatralnych. Wszystko 
potoczyło się bardzo szybko. 
Ale wydaje mi się, że film nie 
mógłby powstać, bez moich 
piętnastu lat „więziennych tuła-
czek”, bez których nie potrafił-
bym nawiązać tak szybko, tak 
intymnej, relacji z tymi kobie-
tami…

Jak to zrobiłeś?
Bohaterowie moich filmów 
dosyć szybko rozumieją, że nie 
chodzi mi o wzbudzanie sensa-
cji. Nie interesuje mnie, za co 
trafili do więzień. Wytłumaczyli 
się z tego przed sądami. Chciał-
bym, żeby udział w moich 
filmach pomógł im trochę 
w odnalezieniu siebie samych, 
w udanym powrocie do spo-
łeczeństwa. Społeczeństwu 
z kolei chcę pokazać, że za krat-
kami nie siedzą wyłącznie ban-
dyci. W większości przypadków 
spotykamy tam ludzi, którym 

kabrioletów, żeby uprawiać 
seks”. Wydaje mi się, że jest 
w tym dużo prawdy. Mężczyźni 
często popełniają przestępstwa, 
wyobrażając sobie scenariusz 
na lepsze, bogatsze życie, choć 
to się zwykle kończy kiepskim 
filmem za kratami. 

W swoim najnowszym 
dokumencie portretujesz 
nie tylko cztery kobiety 
z Krzywańca – Ewę, Mariolę, 
Kreta i Żmiję, ale i spektakl 
wyreżyserowany przez 
wspomnianego Łukasza 
Chotkowskiego i Magdę 
Fertacz.
Zupełnie przypadkowo dowie-
działem się o autorkach-więź-
niarkach, odwiedzając zakład 
karny w Krzywańcu. Czekały 
na premierę sztuki, którą napi-
sały w Lubuskim Teatrze w Zie-
lonej Górze („Nikt nie byłby 
mną lepiej. Koncert” – przyp. 
A.B.). Pojechałem tam z nimi. 
Nie planowałem kręcić filmu. 
Autorki powstały spontanicz-
nie, zdjęcia trwały dwa dni, film 
montowaliśmy tydzień. Do roz-

powinęła się noga. Są to czę-
sto ofiary – swoich słabości lub 
okoliczności. Nie jestem pod-
glądaczem. Chcę się utożsamić 
z moimi bohaterami. Pragnę, 
żeby moja kamera stała się 
jednym czy jedną z nich… Od 
dziecka jestem zafascynowany 
innością. Jako sześciolatek 
marzyłem o tym, żeby zostać 
cudzoziemcem. Dziś mam trzy 
paszporty, w tym jeden z czar-
nej Afryki, i zastanawiam się, 
czy udało mi się, czy nie, speł-
nić to dziecięce marzenie, bo 
gdziekolwiek bym nie był, czuję 
się jak u siebie w domu – nawet 
w więzieniu. A to, że mogę być 
widziany jako cudzoziemiec, to 
już nie moja sprawa.

Jak wspominasz swoją 
pierwszą wizytę w więzieniu?
Moja przygoda z zakładami kar-
nymi zaczęła się od lektury listu 
„kolektywu długowyrokowców” 
odsiadujących kary w więzieniu 
w Lannemezan w Pirenejach, 
który pod koniec 1999 roku uka-
zał się w dzienniku „Libération”. 
Miałem wrażenie, że ten „apel 

Z Januszem 
Mrozowskim 
o AutorkAch 

rozmawia 
Anna Bielak

Arystokratki

Fo
t.

 R
af

ał
 O

le
ks

ie
w

ic
z/

R
ep

or
te

r

Fo
t.

 S
pe

ct
at

or

Janusz Mrozowski Autorki, reż. Janusz Mrozowski 
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Od początku chciałaś zrealizo-
wać film w takiej stylistyce? 
Najpierw wyszliśmy od boha-
tera i od historii, a dopiero sty-
listyka i cała narracja wizu-
alna – kostiumy, scenografia – to 
wszystko się wyklarowało po 
drodze, przy pracy nad samym 
tekstem. Pracując nad pomy-
słem, szukałam różnych historii 
o syrenach. Prawdziwe mitolo-
giczne syreny zagryzają ludzi 
i wcale nie są milutkie, jak je 
przedstawił Disney. I takie są 
właśnie nasze bohaterki. Pierw-
szą inspiracją były dla mnie 
zdjęcia Diane Arbus i Nan Gol-
din. Arbus fotografowała bied-
nych, pokracznych ludzi. Dla 
mnie takimi istotami były też 
syreny ze swoimi ogonami. Od 
strony wizualnej dużą inspiracją 
była dla mnie Aleksandra Wali-
szewska. Malując swoje syreny, 
wysyłała nam obrazy innych 
artystów, którzy od średniowie-
cza przedstawiali syreny. Ich 
ogony były podobne do smo-
czych, jaszczurczych. Dopiero 
na przełomie XVIII i XIX wieku 
zaczęły być coraz bardziej 
kształtne i seksowne. 

Brakuje takich odważnych 
formalnie filmów w polskiej 
kinematografii. W Córkach 
Dancingu zmieniasz 
standardowe myślenie o kinie. 
To jest film dla młodego poko-
lenia, które dorastało w epoce 
kaset wideo. Flirtujemy 
z popem – nie tylko poprzez 
kampową stylistykę, ale i pio-
senki. Dancing jako idea flirto-
wał z zachodnim popem. Bawiąc 
się muzyką i kinem, dekonstru-

ując pewną stylistykę, można 
znaleźć coś bardzo wartościo-
wego. Formalna strona filmu, 
przekroczenie pewnych granic 
do jakich jesteśmy przyzwycza-
jeni jako widzowie – wyrasta 
z historii bohaterek, które prze-
chodząc inicjację, pokonują próg 
dojrzałości.

Czy można tutaj mówić o jed-
nym gatunku? To nie jest tylko 
musical, ale coś na kształt 
muzycznej bajki dla dorosłych.
Nasz film nie jest typowym 
musicalem – staraliśmy się tę 
konwencję łamać i dekonstru-
ować jako gatunek. Kluczowe są 
elementy grozy. Musical połą-
czony z horrorem znamy m.in. 
ze Sweeney Todd Tima Burtona 
i The Rocky Horror Picture Show 
Jima Sharmana. Pracując nad 
filmem, mówiliśmy sobie, że 
musimy stworzyć nowy gatu-
nek. Nie możemy przyłączać do 
tego obrazu tylko elementów 
musicalu, bo musical jest sam 
w sobie prostą konwencją.

Wręcz już wypraną. To są już 
klisze. 
Dlatego dużo jest tragikomedii 
i horroru. Starałam się połączyć 
te konwencje – pozornie do sie-
bie nie przystające. Nie tylko 
bohaterki są tutaj hybrydą, ale 
sam film jest hybrydą gatun-
kową. 

Postmodernistyczna hybryda 
zanurzona w wielu gatunkach. 
Nie brakuje ci odwagi 
w tworzeniu nowej jakości. 
Jak patrzysz na historię sztuki, 
na malarstwo – najbardziej są 

zapamiętane te dzieła, które 
tworzą nową formę. Szukają 
nowej formy wyrazu do tego, co 
już znamy. Nie szukałam samej 
formy, ale poszłam za tymi syre-
nami, za bohaterkami, które 
mają przecież ogony (fantasy) 
i zęby (horror). Generalnie boję 
się horrorów – ale tu wiedzia-
łam, że nie mogę schować tych 
zębów, nie mogę schować krwi. 
Syreny nie chowają zębów – jak 
trzeba to zagryzają.

Wiernie odtwarzasz taką 
swojskość dancingu z lat 80. 
Te zdezelowane siodełka przy 
barze, hucząca lodówka…
Pracując nad tym tekstem, cią-
gle chcieliśmy wejść do war-
szawskiej Adrii. Mówili nam, 
że to niemożliwe, bo obiekt od 
dawna jest zamknięty. W końcu 
się udało. W Adrii już przed 
wojną odbywały się dancingi. 
To była niesamowicie wielka 
knajpa. Kiedy wreszcie weszli-
śmy, okazało się, że tam nie 
było nikogo od sześciu lat. To 
zamknięty pustostan w samym 
centrum. I do tego nie ruszony 
przez te lata. Musieliśmy tylko 
donieść meble. Na dole była 
sala z obracanym parkietem. To 
miejsce jakby na nas czekało. 
Adria idzie na sprzedaż, więc 
mieliśmy niesamowite poczu-
cie, że ocalamy i przywołujemy 
świat, którego za chwilę już 
nie będzie. Warszawski Sezam 
został wyburzony po naszych 
zdjęciach.

Warstwa dźwiękowa filmu jest 
bardzo bogata – i nie chodzi tu 
tylko o piosenki.

Dźwięk tworzony przez Mar-
cina Lenarczyka jest bardzo 
kreacyjny. Chcieliśmy, żeby 
powstała nowa wersja scena-
riusza po przejściu jej z dźwię-
kowcem, właśnie sound desi-
gnerem. Sound design to jest 
tworzenie całej przestrzeni 
i narracji dźwiękowej, wręcz 
konstruowanie dramatur-
gii dźwiękiem. Dla mnie to 
było niesamowicie inspirujące 
i odkrywcze. Kiedy masz już 
złożoną muzykę ilustracyjną – 
dużo miejsca pozostaje jeszcze 
na dźwięk kreacyjny. On miał 
dookreślać całą konwencję 
filmu. Sound design pozwolił 
nam przechodzić z konwencji 
w konwencję. W scenie zamiany 
w ogony, najpierw wszystko sły-
szysz. Czyli przechodzisz z tego 
świata nierealnego w realny, 
nie tylko poprzez obraz, ale 
poprzez dźwięk. I tak samo jest 
z zejściem z piosenki w realizm. 
W momencie, kiedy syrena 
zaczyna śpiewać, w filmie 
zmienia się światło. Dlaczego? 
Głos syreni zmienia świat. 
Wampiry hipnotyzują oczami, 
a syreny – głosem. Długo szuka-
liśmy odpowiednich dźwięków, 
jakie będą wydawały syreny. 
To też tworzy konwencję. Nie 
chodziło tylko o ogony, ale 
również o sposób ich komu-
nikacji, w tym wypadku tele-
patię. W musicalu percepcja 
widza jest bardzo wyczulona 
na dźwięk. Zależało mi, żeby 
ten świat nierealny mocno się 
poprzez dźwięk wybijał. Żeby 
widz nie tylko zobaczył współ-
czesne syreny, ale też po raz 
pierwszy je usłyszał.  

Albert Kiciński: Musical 
grozy w kampowej stylistyce 
lat 80. Do tego z syrenami. 
Czegoś takiego jeszcze 
w Polsce nie było.
Agnieszka Smoczyńska: Jak 
chodziliśmy z naszym pomy-
słem do różnych producentów, 
to dokładnie tak reagowali – że 
to jest film niemożliwy do zre-
alizowania, a już na pewno nie 
w Polsce. Kiedy naciskałam, 
odsyłali mnie mówiąc, że jak 
zrobię kilka filmów, to może 
kiedyś… Ja się tak zakocha-
łam w tym projekcie, że bar-
dzo chciałam zrobić go jako 
pierwszy film. Nie spuszczać tej 
energii, którą byliśmy nakrę-

pałam z mojego dzieciństwa. 
Wiele z tych scen pozwoliło 
zbudować ten świat. Chciałam 
opowiedzieć historię dwóch 
dziewczynek, które wychowują 
się w knajpie dancingowej. 
Siostry Wrońskie, które zro-
biły muzykę do tego filmu nie 
zgodziły się, żeby to były małe 
dziewczynki. To było zbyt bli-
sko ich emocji i przeżyć. Stąd 
właśnie wziął się pomysł syren, 
które mają być metaforą dojrze-
wających dziewczyn. Bohaterki 
starają się zrozumieć własną 
tożsamość i przechodzą drogę 
od zwierzęcości do człowieka. 
To pozwoliło nam bardziej 
pokazać, jak mocne i brutalne 
może być przepoczwarzanie się 
młodej, dojrzewającej dziew-
czynki w kobietę. W filmie 
pojawiają się doświadczenia 
pierwszej miłości, bo wtedy dla 
ukochanego zrobisz wszystko. 

ceni. Czułam, że to właśnie w tej 
energii jest siła. Siła pierwszego 
razu.

Wręcz parodiujesz tę 
stylistykę. Przerysowujesz 
obraz tamtych czasów.
Dla nas punktem wyjścia 
było przywołanie tego świata 
z pamięci. Nie odtwarzamy 
świata dancingów jeden do jed-
nego – tylko bierzemy to, co jest 
dla niego charakterystyczne, co 
oddaje jego styl i smak. Pokazu-
jemy, co jest nam bliskie i filtru-
jemy to przez naszą wyobraźnię 
i wspólną wrażliwość.

Inspirowałaś się życiem sióstr 
Wrońskich?
Sceny bezpośrednio zaczerp-
nięte z życia sióstr Wrońskich 
były w pierwszej wersji sce-
nariusza, ale ostatecznie nie 
weszły do filmu. Sporo czer-

Pierwsze doświadczenie miłości 
jest często brutalne, bo wcho-
dzisz w to na sto procent i odda-
jesz całego siebie. Potem jest 
się dużo bardziej ostrożnym 
i dojrzałym.

Piosenki w dużej 
mierze opowiadają nam 
o problemach bohaterek 
z zaklimatyzowaniem się 
w ludzkim społeczeństwie.
Niektóre piosenki zostały napi-
sane jeszcze przed powstaniem 
scenariusza. Siostry Wrońskie 
już pracowały z nami, kiedy 
historia była na etapie treat-
mentu. Robert Bolesto, idąc za 
emocjami zawartymi w piosen-
kach, starał się tworzyć posta-
cie. Nasze piosenki nie stresz-
czają i nie opowiadają akcji, nie 
popychają jej do przodu – one 
opowiadają o emocjach boha-
terów.

– jak trzeba
to zagryzają

nie chowają zębów
Syreny 

Z Agnieszką Smoczyńską, reżyserką 
filmu córki DAncingu, rozmawia Albert 
Kiciński
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Agnieszka Smoczyńska 

Marta Mazurek, Kinga Preis i Michalina 
Olszańska w filmie Córki Dancingu, 
reż. Agnieszka Smoczyńska 
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inscenizowanych scen. To była 
klasyczna obserwacja filmowa. 
Podobnie, wspólnie z Wojcie-
chem Staroniem, kręciliśmy 
także nasz drugi dokument, jaki 
poświęciliśmy Twardowskiemu. 

Czas niedokończony. Wiersze 
księdza Twardowskiego 
zrealizowaliście specjalnie na 
100-lecie jego urodzin. Już 
w samym tytule świadomie 
odwołujecie się do jednego 
z utworów poety.   
To jest film o człowieku, który 
już nie żyje. Wiersz, do którego 
nawiązuje pierwsza część tytułu 
naszego dokumentu, stanowi 
swoisty komentarz nie tylko 
do biografii Twardowskiego, 
ale także do życia każdego 
z nas. Nie sposób dokończyć 
w swoim życiu wszystkiego, co 
się zaczęło. „Niedokończenie” 
jest jedyną stałą i uniwersalną 
ludzką cechą. 

W filmie dokumentalnym Tak 
ks. Twardowski jest obecny 
na ekranie przez większość 
czasu, ale bardzo niewiele 
mówi. Jeżeli już to robi, to 
głównie czyta swoje wiersze. 
Wbrew pozorom nie ma w tym 
nic zaskakującego. Malarze 
wyrażają się poprzez swoje 
obrazy, filmowcy poprzez wła-
sne filmy, a Twardowski-po-
eta poprzez poezję. Nie sądzę, 
żeby jego codzienne życie było 
fascynujące czy też szczególnie 
barwne. Było zwyczajne. Nato-
miast jego wiersze, które nota-
bene powstawały głównie pod-
czas wakacji, spędzanych pod 
Warszawą, były i są niesamowi-
cie barwne i fascynujące. To one 
stworzyły intymny portret księ-
dza-poety w filmie. 

W Czasie niedokończonym... 
poezję ks. Twardowskiego 
czytają ludzie z różnych 
warstw społecznych: od 
motorniczego po profesora 
uniwersyteckiego. 
Pomyślałem sobie, że to byłby 
dobry sposób na dokończenie 
mojego poprzedniego filmu – 
Tak, który miał być portretem 
Twardowskiego – poety. Na 
drodze do zrealizowania tego 
pomysłu stanęła wówczas jego 

śmierć. Czas niedokończony… 
stał się kontynuacją poprzedniej 
historii, opowieścią o tym, jak 
poezja Twardowskiego istnieje 
mimo śmierci autora. Poeta nie 
żyje, ale jego wiersze tak. We 
współczesnej sztuce niezwykle 
rzadko zdarzają się artyści, któ-
rzy po swojej śmierci tak inten-
sywnie żyją.

Jak dobierane były postaci do 
Czasu niedokończonego…? 
Szukaliśmy ich w różnych miej-
scach. Pytaliśmy ludzi, znajo-
mych etc. Na przykład jeden 
z bohaterów, notabene młody 
karateka, jest regularnym 
uczestnikiem konkursu recy-
tatorskiego poezji ks. Twar-
dowskiego. Wiersze, które sły-
szymy w filmie, są własnymi 
autorskimi wyborami boha-
terów. Wybrali je, bo one ich 
w jakiś sposób dotykają i kore-
spondują z tymi momentami 
ich życia, w jakich sfilmowali-
śmy bohaterów filmu. Poezja 
Twardowskiego ma w sobie 
uniwersalność. Jego wiersze 
czytają wierzący i niewierzący, 
wykształceni i niewykształceni. 
I tacy są też bohaterowie tego 
dokumentu. 

Pod koniec lat 70. Jan Zbi-
gniew Słojewski napisał, że 
„poezja księdza Twardow-
skiego uchodzi za religijną, 
gdy w rzeczywistości jest 
przeciwieństwem religijno-
ści mimo religijnego rynsz-
tunku”. Zgodziłbyś się z tym?
Pewne jest to, że te wiersze napi-
sał człowiek religijny, ale two-

rząc je nie był katechetą czy 
księdzem. W tym konkretnym 
momencie był przede wszyst-
kim poetą, który intensywnie 
przeżywa chrześcijaństwo i z tej 
perspektywy opisuje świat. 
Jego poezja to zapis wahań, nie-
pokojów i zwątpień. 

Ks. Aleksander Seniuk, 
jeden z bohaterów Czasu 
niedokończonego…, 
przywołuje w tym filmie 
słowa ks. Twardowskiego, 
mówiącego że „jest najpierw 
człowiekiem, następnie 
chrześcijaninem, a dopiero 
potem księdzem”. 
Ks. Seniuk znał ks. Twardow-
skiego przez ostatnie ćwierć 
wieku jego życia. Objął po nim 
funkcję rektora kościoła ss. 
Wizytek. Jest właściwą osobą 
do cytowania słów Twardow-
skiego.

W Tak jest taka scena: ks. 
Twardowski leży w swoim 
domowym łóżku i ogląda tele-
wizję. W tle słyszymy infor-
mację, że podczas zamachu 
terrorystycznego na wyspie 
Bali zginęła dziennikarka 
Beata Pawlak. Dekadę póź-
niej, w Czasie niedokończo-
nym... idziesz jeszcze dalej. 
Zderzasz wiersze ks. Twar-
dowskiego ze współczesnym 
światem, który jest jeszcze 
bardziej niebezpieczny niż 
wtedy. 
Ks. Twardowski był przedstawi-
cielem pokolenia wojennego, 
generacji Gajcego i Baczyń-
skiego. Dzisiaj znów „nad hory-

zontem błyska się i słychać 
szczęk żelaza” jak to z wdzię-
kiem wyraził Świetlicki. Temat 
wojny, wszechogarniającego 
nas chaosu bardzo Twardow-
skiego niepokoił. Doskonale to 
widać w jego twórczości. 

Ciebie chyba także to 
niepokoi. Powiedziałeś 
niedawno: „Wiersze 
Twardowskiego afirmują 
ciszę, wielką ciszę. Świat, 
w którym żyjemy, jest 
zaprzeczeniem ciszy. Otacza 
nas zgiełkliwy chaos”. 
Żyjemy w świecie, w którym 
nie ma równowagi. Na dodatek 
nie ma jej coraz bardziej. Nawet 
mądrzy ludzie przestali używać 
słowa „zrównoważony”. 

W poezji ks. Twardowskiego 
wyraża się jego niezwykła 
mądrość życiowa. Czy 
był również człowiekiem 
wewnętrznie spokojnym? 
Był potwornie niespokojny! Nie 
był też specjalnie zrównowa-
żony, ale był sobą. Nie udawał 
kogoś kim nie był. 

Czym dla ciebie osobiście jest 
jego twórczość? 
Jego poezja jest dla mnie oso-
bistym łącznikiem z moim 
nieżyjącym dziadkiem, oraz – 
szerzej – z pokoleniem ludzi, 
urodzonych w latach 20. ubie-
głego wieku. To jest genera-
cja, której przedstawicieli już 
wśród nas prawie nie ma. Wier-
sze Twardowskiego wypełniają 
pustkę, która po nich pozo-
stała.  

Marcin Zawiśliński: Do 
swojego pierwszego filmu 
o ks. Janie Twardowskim 
przymierzałeś się już w 2005 
roku. 
Dariusz Gajewski: Zorien-
towałem się, że odchodzi nie-
zwykły artysta, który jest de 
facto niesfilmowany. Istnieje 
trochę dobrych zdjęć, kilka 
wywiadów telewizyjnych, ale 
to by było na tyle. Pomyśla-
łem sobie, że fajnie byłoby go 
wreszcie sportretować. 

Ks. Twardowski uchodził 
za osobę nieśmiałą, raczej 

stroniącą od mediów. Trudno 
było go wtedy namówić na 
film o nim samym? 
Rzeczywiście, Twardowski nie-
chętnie wpuszczał kamerę do 
swojego życia. To był bardzo 
prywatny człowiek. Nie lubił 
występować publicznie, a już 
tym bardziej przed kamerą. 
Dość długo oswajałem go z pla-
nem filmowym. W filmie, zaty-
tułowanym Tak, jest nawet taka 
scena, w której Twardowski 
patrzy w obiektyw i pyta: „A to, 
co to jest?”. To kawałek takiego 
oswajania bohatera z kamerą. 
W tym filmie w ogóle nie ma 

Z Dariuszem Gajewskim, 
reżyserem filmu 
dokumentalnego czAs 
nieDokończony. Wiersze 
księDzA tWArDoWskiego, 
rozmawia Marcin 
Zawiśliński

Jego poezja
to zapis wahań,

niepokojów
i zwątpień
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Dariusz Gajewski 

Czas niedokończony. 
Wiersze księdza Twardowskiego, 
reż. Dariusz Gajewski 
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Premiery po latach: Yesterday
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W produkcji

Pełnometrażowe 
filmy fabularne

oprac. j.m.   

Powidoki
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Andrzej Wajda
scenariusz: Andrzej Mularczyk
zdjęcia: Paweł Edelman
scenografia: Marek Warszewski
montaż: Grażyna Gradoń
dźwięk: Maria Chilarecka
wykonawcy: Bogusław Linda, Bronisława 
Zamachowska, Zofia Wichłacz, Paulina 
Gałązka, Irena Melcer, Mateusz Rusin, Tomasz 
Włosok, Adrian Zaręba, Mateusz Rzeźniczak, 
Tomasz Chodorowski, Filip Gurłacz, Krzysztof 
Pieczyński, Szymon Bobrowski, Mariusz 
Bonaszewski, Aleksandra Justa, Maria 
Semotiuk
producent: Michał Kwieciński
produkcja: Akson Studio
planowane zakończenie produkcji: 2016
dystrybucja: Vue Movie Distribution
premiera: 2016

Historia życia wybitnego polskiego 
malarza Władysława Strzemińskiego 
(Bogusław Linda), twórcy unizmu 
i podwalin nowoczesnej sztuki. 
Strzemiński był wizjonerem 
i autorem wyprzedzającym swoje 
czasy. Jego bogate doświadczenie 
życiowe i nietuzinkowa osobowość 
fascynowały reżysera od dawna. 
„Będzie to portret człowieka 
niezłomnego, pewnego drogi, 
po której kroczy. Przez całe 
życie oddanego sztuce nie dla 
wszystkich” – mówi o bohaterze 
filmu Andrzej Wajda. To film o tym 
jak socjalistyczna władza zniszczyła 
charyzmatycznego, niepokornego 
człowieka.  
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Prosta historia 
o morderstwie
etap produkcji: okres zdjęciowy
reżyseria: Arkadiusz Jakubik
scenariusz: Arkadiusz Jakubik, Igor Brejdygant, 
Grzegorz Stefaniak
zdjęcia: Witold Płóciennik
scenografia: Joanna Macha
montaż: Paweł Laskowski
dźwięk: Jarosław Bajdowski, Mateusz 
Adamczyk
wykonawcy: Andrzej Chyra, Kinga Preis, Filip 
Pławiak, Mateusz Więcławek, Eryk Lubos, 
Przemek Strojkowski, Anna Smołowik, 
Ireneusz Czop, Andrzej Konopka, Marek 
Kasprzyk, Michał Czernecki, Zbigniew Stryj, 
Piotr Nowak
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych
planowane zakończenie produkcji: 2016
dystrybucja: Kino Świat
premiera: 2016-2017

Trzymająca w napięciu, pełna 
zaskakujących zwrotów akcji historia 
policyjnej rodziny, której losami 
wstrząsa tajemnicza zbrodnia. Jacek, 
młody policjant (Filip Pławiak), za 
wszelką cenę próbuje chronić matkę 
(Kinga Preis) i braci przed porywczym 
i despotycznym ojcem – również 
funkcjonariuszem (Andrzej Chyra) – 
zamieszanym w nielegalne interesy. 
Gdy ten zostaje zamordowany, syn 
staje się głównym podejrzanym. 
Próbując udowodnić swoją 
niewinność, Jacek z przerażeniem 
odkrywa, że stopniowo zaczyna 
upodabniać się do ojca… 

Sługi boże
etap produkcji: okres zdjęciowy
reżyseria: Mariusz Gawryś
scenariusz: Mariusz Gawryś, Maciej 
Strzembosz
zdjęcia: Mikołaj Łebkowski
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Janusz Sosnowski
montaż: Milenia Fiedler
wykonawcy: Bartłomiej Topa, Julia Kijowska, 
Małgorzata Foremniak, Henryk Talar, 
Zbigniew Stryj, Krzysztof Stelmaszyk, 
Adam Woronowicz, Andrzej Konopka, Kamil 
Szeptycki, Monika Dryl
producent: Maciej Strzembosz
produkcja: Prasa i Film
planowane zakończenie produkcji: 2016
czas projekcji: ok. 120 min
dystrybucja: NEXT FILM
premiera: jesień 2016

Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca 
się młoda Niemka. Śledztwo prowa-
dzi doświadczony komisarz Warski. Ku 
jego niezadowoleniu do sprawy zostaje 
przydzielona także Ana Wittesch – nie-
miecka policjantka o polskich korze-
niach. Warski nie wie, że Ana przyje-
chała do Wrocławia prowadzić jeszcze 
inne, tajne dochodzenie. Wkrótce oka-
zuje się że do Wrocławia przybywa 
także wysłannik Watykańskiego Banku 
dr Kuntz. Co łączy samobójstwo nie-
mieckiej studentki, tajne śledztwo 
Any Wittesch i przyjazd wysłannika 
z Watykanu? Zanim zagadka zostanie 
rozwiązana, komisarz Warski i Ana Wit-
tesch muszą nauczyć się współpracować 
i wzajemnie sobie zaufać. Tymczasem 
z wieży wrocławskiego kościoła rzuca 
się kolejna dziewczyna... 
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To jest film debiutów. De-
biutowaliśmy wszyscy. 
Ja, Piotr Siwkiewicz, An-

drzej Zieliński, Anna Kazimier-
czak oraz dwóch pozostałych »Be-
atlesów« – Waldemar Ignaczak 
i Robert Piechota. Jaka wtedy 
była fajna odwaga w kinemato-
grafii, żeby tak ludziom zaufać” – 
wspominał Radosław Piwowar-
ski. To ryzyko bardzo się opłaciło. 
Film Yesterday zebrał mnóstwo 
nagród, począwszy od Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabularnych, 
poprzez Wenecję, San Sebastian 
i Istambuł, a na Złotej Kaczce ma-
gazynu „Film” skończywszy.

Dla Piotra Siwkiewicza występ 
w Yesterday wiązał się z bar-
dzo poważną decyzją. „Piotrek 
zadzwonił do mnie wieczorem 
i mówi: »Wezwał mnie rektor 
i powiedział: wybieraj, albo grasz 
w filmie i cię wypier… ze szkoły, 
albo zrezygnuj z filmu. Co ja mam 
robić?«. A co ja miałem powie-
dzieć w takim momencie mło-
demu chłopakowi. Nie mogłem 
wziąć na siebie tak dużej odpo-
wiedzialności, żeby namawiać 

problem, bo obiecała babci, że się 
nigdy nie rozbierze na ekranie. 
Jak wyszło, to zobaczycie sami”.

„W Yesterday zagrałem księ-
dza. Czekając w kościele na zdję-
cia z moim udziałem, zdążyłem 
się zapoznać z jego historią oraz 
topografią. W pewnym momencie 
do środka wszedł jeden z pracow-
ników technicznych planu i zapy-
tał, gdzie może nabrać wodę do 
schłodzenia agregatora. Widzę, 
że mnie nie poznał i traktuje jak 

go do rzucenia szkoły. Nie mia-
łem przecież pewności, że film 
okaże się sukcesem. Powiedzia-
łem mu, że ma czas na decyzję 
do rana. Piotrek zadzwonił bla-
dym świtem i wymęczonym gło-
sem powiedział: »Gram w filmie«. 
Dodał, że tak mu doradził dzia-
dek” – uzupełnił Radosław Piwo-
warski. „Skoro jesteśmy już przy 
dziadkach – ciągnął reżyser – to 
Anna Kazimierczak powiedziała 
mi, że zagra w tym filmie, ale ma 

miejscowego księdza, więc mu 
mówię tak: »Synu, pójdziesz do 
przewodniczącego Rady Narodo-
wej, powołaj się na mnie, on ci da 
klucze od studni, tam nabierzesz 
sobie wody«. Chłopak miał prze-
chlapane do końca zdjęć” – opo-
wiadał Stanisław Brudny, aktor, 
który zagrał we wszystkich fil-
mach Radosława Piwowarskiego.

„W czasie, kiedy mój mąż reali-
zował zdjęcia do Yesterday, nasz 
pierwszy syn Kordian rozpo-
czynał swoją przygodę z desko-
rolką. Tata, który wrócił z planu 
na jeden dzień do domu, widząc 
jego nieporadność, postanowił 
pokazać synowi jak się jeździ na 
desce. Efekt był taki, że złamał 
nogę i resztę filmu robił, poru-
szając się o kulach” – wspominała 
Halina Piwowarska.

Witold Adamek, autor zdjęć do 
Yesterday, zachęcał Radosława 
Piwowarskiego do zrealizowa-
nia sequela, który pokazywałby 
jak bohaterowie Yesterday odna-
leźli się w dzisiejszych czasach. 
„Na sali jest Włodzimierz Nider-
haus z WFDiF, który ma prawa do 
filmu. Jeśli by nas zaangażował, 
to kto wie. Włodek, jesteśmy do 
twojej dyspozycji” – rzucił w kie-
runku Niderhausa Piwowarski.

Premiera zrekonstruowanego 
cyfrowo filmu Yesterday odbyła 
się 23 listopada  w warszawskim 
kinie Kultura, prowadzonym 
przez Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich.. 

O debiucie realizowanym ze złamaną nogą, wyrzuceniu ze 
szkoły teatralnej odtwórcy głównej roli oraz szansie na realizację 
sequela opowiadali twórcy Yesterday podczas cyfrowej premiery 
filmu Radosława Piwowarskiego. Organizatorem pokazu było 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Grzegorz Wojtowicz

Wczoraj
Yesterday.

Jutro... Yesterday 2?
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Radosław Piwowarski, 
Piotr Siwkiewicz i Stanisław Brudny
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Niebieski nie jest kolorem, który w sposób jednoznaczny kojarzy 
się z Europą Środkowo-Wschodnią, a już na pewno nie z terenem 
byłej NRD. Jednakże ten, zapożyczony być może z południa 
naszego kontynentu, kolor na trwałe wpisał się w pejzaż Cottbus, 
gdzie od 25 lat odbywa się najważniejszy dla Europy Środkowej 
festiwal filmowy. Jego konsekwentna identyfikacja kolorystyczna 
sprawia, że nawet latarnie na rynku Starego Miasta świecą 
w listopadzie na niebiesko, a symboliczny dywan rozłożony 
podczas ceremonii zamknięcia ma barwę nieba... 

Na błękitnym 
„czerwonym dywanie”
Anita Skwara 

Festiwale za granicą: Cottbus Festiwale za granicą: Praga

25.
edycja festiwalu, która 
odbywała się w tym 
roku od 3 do 8 listo-

pada potwierdziła międzynaro-
dową rangę, prestiż i znaczenie 
tej imprezy, która jest wydarze-
niem tak wielowymiarowym, jak 
złożony jest pejzaż Wschodniej 
i Środkowej Europy. Święto kina 
w Cottbus, powołane do życia 
wkrótce po upadku muru berliń-
skiego, od samego początku swo-
jego istnienia konsekwentnie bu-
duje wizerunek – wydarzenia od-
ległego od festiwalowej celebry, 
fajerwerków i  „gwiezdnych spo-
tkań”. To raczej solidna dawka 
dobrych filmów, roboczych mi-
tyngów, merytorycznych dysku-
sji w atmosferze refleksji nad zło-
żonym fenomenem kulturowym 
tej części Europy. Najważniejszy 
z gości – István Szabó pełniący 
funkcję Honorowego Prezydenta 
festiwalu ujmował swoją skrom-
nością i przystępnością. W tym 
roku na ekranach obiektów festi-
walowych zagościło ponad 200 
produkcji filmowych – pokazywa-
nych w trzech konkursach i dzie-
sięciu sekcjach tematycznych. 
Z uwagą i skupieniem została 

przyjęta sekcja Islam in Osteu-
ropa (Islam w Europie Wschod-
niej), korespondująca z najbar-
dziej palącym zagadnieniem 
europejskiej polityki międzyna-
rodowej. Gdyby jednak pozycjo-
nować konkretne kinematografie 
narodowe i wielkie tematy mają-
ce szczególną rangę na tym festi-
walu, to na plan pierwszy wysu-
nęłyby się obrazy wyprodukowa-
ne przez kinematografie krajów 
bałkańskich, a dotyczące wciąż, 
jak się okazuje aktualnego dra-
matu bałkańskiej wojny domo-
wej. Niewątpliwie główną przy-
czyną takiego stanu rzeczy jest 

fakt, że były to po prostu świet-
nie zrealizowane filmy – zarów-
no pod względem formalnym, jak 
i w zakresie historiozoficznej re-
fleksji. Bezkonkurencyjny okazał 
się chorwacko-słoweńsko-serb-
ski Zvizdan  w reżyserii Dalibo-
ra Matanića. Film otrzymał festi-
walową Nagrodę Główną w ka-
tegorii: najlepszy film, nagrodę 
jury FIPRESCI (w którym niżej 
podpisana miała zaszczyt zasia-
dać), a odtwórczyni głównej roli 
żeńskiej Tihana Ladović została 
uhonorowana w kategorii: naj-
lepsza aktorka. Obraz Matanića 
obok wielu festiwalowych lau-

rów ma na koncie nagrodę jury 
na ostatnim festiwalu w Cannes. 
Te sukcesy niewątpliwie są źró-
dłem satysfakcji także dla ani-
matorów programu Connecting 
Cottbus – ten znakomity obraz 
miał bowiem swój pitching pod-
czas jednej z poprzednich edycji 
festiwalu. Z dobrym przyjęciem 
ze strony jurorów i publiczności 
spotkały się także filmy węgier-
skie (przede wszystkim The Wed- 
nesday Child  Lili Horvath). 

Polskie produkcje, znacząco 
obecne pod względem ilościo-
wym (Chemia Bartosza Proko-
powicza i Demon Marcina Wrony 
w Konkursie Głównym, osobna 
sekcja Polskie Horyzonty, trzy 
obrazy w Konkursie Krótkiego 
Metrażu, polsko-niemiecki Kon-
kurs U 18, polskie tytuły w sekcji 
Focus, niemiecko-polska kopro-
dukcja Polizeiruf 110: Grenzgän-
ger Jakoba Ziemnickiego i wresz-
cie Disco Polo Macieja Bochniaka 
(jako film zamknięcia) powróciły 
z festiwalu ze skromnym dorob-
kiem nagród. Demon, pomimo 
entuzjastycznego przyjęcia ze 
strony części publiczności i części 
jury, otrzymał jedynie honorowe 
wyróżnienie w Konkursie Głów-
nym. Najbardziej utytułowanym 
polskim obrazem został Dzień 
babci, dyplomowy film w reżyse-
rii absolwenta Gdyńskiej Szkoły 
Filmowej Miłosza Sakowskiego, 
który dostał Nagrodę Specjalną 
w Konkursie Filmów Krótkome-
trażowych. Obraz doceniono za 
scenariusz, świetne aktorstwo 
(Anna Dymna, Łukasz Simlat) 
i sprawną reżyserię. Pozostaje 
więc życzyć polskiemu kinu, 
aby z równą skutecznością jak 
do rodzimej publiczności, tra-
fiało w gusta i emocje widzów 
„zza miedzy”. 

Zastanawialiśmy się z pol-
skimi widzami, czy podob-
ny spot promocyjny mógł-

by powstać w naszym kraju. Czy 
nadwiślańscy dyrektorzy imprez 
filmowych znaleźliby w sobie tyle 
dystansu i odwagi, czy jednak je-
steśmy krajem ponuraków, w któ-
rym o jakości imprezy mają świad-
czyć idealnie skrojony garnitur 
i posępna mina? Spot powstał po-
noć z inspiracji materiałami pro-
mującymi inne, znacznie większe 
festiwale w Czechach. Czeski hu-
mor i zdrowe podejście do siebie 
dały w rezultacie udaną imprezę, 
która ukontentowała widzów ze 
Słowacji, Czech i Polski, czyli kra-
jów, którym jest poświęcona.

W programie najwięcej filmów 
znalazło się z Polski, co wydaje się 
o tyle naturalne, że u nas powstaje 
ich więcej niż u sąsiadów, a mimo 
to, niewiele z nich trafia w Cze-
chach do dystrybucji. Organiza-
torzy pracują więc nad zacieka-
wieniem rodaków tym, co u nas 
interesujące. Z tym, że nie próbuje 
się tu fałszować rzeczywistości 
i pokazywać wyłącznie kina arty-
stycznego wysokiej próby. Swoje 
miejsce w programie znalazły te 
obrazy, którym bliżej do komer-
cji jak Chemia Bartosza Proko-
powicza otwierająca festiwal, jak 
i te, których twórcy nie podpo-
rządkowują się prawom rynku 
jak Onirica Lecha Majewskiego.

Jak tłumaczył mi Máca, 
przy prezentacji wymagającej 
sztuki z Polski istotne było dla 
nich wprowadzenie festiwalo-
wej publiczności w jej arkana. 
Zorganizowano więc warsztaty 

oraz wykłady. I faktycznie – widzo-
wie, z którymi rozmawiałem po 
projekcji filmu Majewskiego, 
powiedzieli mi, że nie doceniliby 
dzieła, nie znając jego odwołań 
czy to do tragedii smoleńskiej, 
czy do osobistej traumy reżysera. 
Dobra sztuka broni się sama, więc 
nawet bez tego wprowadzenia 
Majewskiego doceniono by za 

estetykę zdjęć, przepięknie skom-
ponowane kadry czy zapadające 
w pamięci sceny – oniryzm super-
marketu i wodospadu w kościele – 
to je Czesi wyliczali w rozmowie. 
Organizatorom 3Kino bardziej 
zależy jednak na poszerzaniu 
horyzontów, edukowaniu przez 
film, wzbudzaniu wzajemnego 
zainteresowania naszymi kultu-

rami, które choć mają tyle wspól-
nego, wydają się coraz bardziej 
odległe. „I Polacy, i Czesi lubią 
piwo i kino. O swoich wyrobach 
piwnych trochę wiemy. Teraz czas 
dowiedzieć się czegoś o kinie” – 
żartowano w dniu otwarcia.

Prezentacja dokonań nadwi-
ślańskich twórców wychodzi poza 
filmy z dystrybucji kinowej dzięki 
współpracy 3Kino z festiwalami 
w Polsce. Jak choćby z Solani-
nem, którego dyrektorzy Grze-
gorz Potęga i Konrad Paszkowski 
przywieźli do Pragi nagrodzony 
w Nowej Soli film Piotra Balic-
kiego Tam, gdzie świeci słońce, 
poruszający kwestię homosek-
sualizmu w kraju nad Wisłą. 
Pod tym kątem Polskę i Czechy 
wciąż dzieli przepaść. Po projek-
cji zagadnięci przeze mnie cze-
scy widzowie pytali, czy akcja 
filmu realistycznie oddaje sytu-
ację mniejszości w Polsce, i czy 
obraz opisuje współczesność czy 
przeszłość naszego kraju.

I choćby dla takich rozmów 
warto było do Pragi zawitać. Bo 
choć w opiniowaniu naszych fil-
mów Czesi nie zawsze byli zgodni 
(publiczność podzieliło zwłasz-
cza Zabić bobra Jana Jakuba Kol-
skiego, ale obecny po projekcji 
Eryk Lubos zatarł negatywne wra-
żenia), można było odczuć satys-
fakcję, słysząc dyskusje sprowo-
kowane właśnie przez polskie 
filmy. Miejmy nadzieję, że na 
3Kino obecni byli także przed-
stawiciele czeskich dystrybutorów 
i festiwal przypomniał im o sensie 
wprowadzania do kin nadwiślań-
skich obrazów. 

W opublikowanym na YouTube’ie trailerze 
2. edycji festiwalu 3Kino w Pradze 
jego organizatorzy i pomysłodawcy – 
Miloš Máca i Vavřinec Menšl – stoją na 
dachu kina Atlas, gdzie odbywały się 
festiwalowe projekcje. W rękach dzierżą 
butelki z piwem, w ustach mają zatknięte 
nonszalancko papierosy, a obok nich leży 
przepastna torba z Ikei. Kto wie, co się 
w niej ukrywa.

Artur Zaborski

Szerząc polską
kulturę filmową 
– z pomysłem i dystansem

Fo
t.

 K
ac

pe
r Z

ie
liń

sk
i

Fo
t.

 K
in

o 
Św

ia
t

Anna Dymna w filmie 
Dzień babci, reż. Miłosz Sakowski 

Eryk Lubos w filmie 
Zabić bobra, reż. Jan Jakub Kolski 
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Festiwale za granicą: Lipsk

         W W W. T E L E P R O. C O M . P L

         W W W. T E L E P R O. C O M . P L

Rzeczywiście – już podczas 
uroczystości otwarcia poka-
zano etiudę szkolną Mar-

cina Podolca Dokument, star-
tującą w kategorii animadoc 
(animowanych dokumentów), 
ale prawdziwym polskim świę-
tem okazał się dzień następny, 
kiedy to w głównej sali festiwalo-
wej wyświetlono dwa dokumenty: 
Budzik Piotra Małeckiego, bio-
rący udział w Konkursie Krót-
kometrażowym oraz Braci Woj-
ciecha Staronia, pokazywanych 
w Konkursie Głównym (pełnych 
metraży). Nieco później w tym 
samym miejscu obejrzeć można 
było rumuńsko-polsko-francuską 
animowaną Czarodziejską Górę 
Ancy Damian (również Konkurs 
Główny), a w innych salach jesz-
cze trzy filmy pozakonkursowe: 
animowane Płoty Natalii Kraw-
czuk i dwa dokumenty – Dybuk. 
Rzecz o wędrówce dusz Krzysz-
tofa Kopczyńskiego oraz Ślimaki 
Grzegorza Szczepaniaka.

Ukoronowaniem polskiej obec-
ności na festiwalu w Lipsku była 
ceremonia rozdania nagród. 
Czarodziejska Góra otrzymała 
nagrodę Mitteldeutscher Rund-
funk (środkowoniemieckiego 
nadawcy publicznego) dla „wybit-
nego filmu wschodnioeuropej-
skiego”, a Bracia nagrodę jury 
ekumenicznego oraz Grand Prix – 
Złotego Gołębia. Odznaczenia te 
przypadły dziełu Staronia niewąt-
pliwie zasłużenie. Był to na pewno 
jeden z najlepszych, najbardziej 
dojrzałych pod każdym wzglę-
dem – profesjonalnym i zwyczaj-
nie ludzkim – filmów festiwalu. 
Ta opowieść o braciach Mieczy-
sławie i Alfonsie Kułakowskich –  
repatriantach ze Wschodu, którzy 
po wywiezieniu do łagru i póź-

Marcin Giżycki 

Mocna obecność 
polskiego kina

niejszym przymusowym osie-
dleniu się w Kazachstanie wra-
cają po kilkudziesięciu latach do 
kraju – opowiedziana została dys-
kretnie, elegancko, co nie znaczy, 
że nie przejmująco. Łatwa była 
zapewne pokusa, żeby z życio-
rysu tych osiemdziesięciolat-
ków zrobić film martyrologiczny, 
opowiedzieć o horrorze zesłania, 
głodzie, doświadczeniu totalita-
ryzmu w najgorszym stalinow-
skim wydaniu. Ale Kułakowscy 

o tym nie mówią. W ogóle nie-
wiele rozmawiają. Ich czas wypeł-
niają spacery, nasłuchiwania treli 
ptaków i sztuka (Alfons jest mala-
rzem). Zamiast wspomnień z cza-
sów poniewierki, mamy filmy 
wąskotaśmowe, kręcone przez 
Mieczysława. Ale one też utrwa-
liły raczej pogodniejsze strony 
życia. W rezultacie otrzymujemy 
wspaniały portret ludzi, z których 
promieniuje wewnętrzne piękno 
i pogoda ducha. Po tym co prze-

szli, nie ma znaczenia nawet pożar 
ich nowego domu, który pochła-
nia niemal cały dorobek malarski 
Alfonsa. Jeszcze nie jest za późno, 
by wszystko zacząć od nowa. 

Nagradzana już wcześniej 
(podobnie jak film Staronia) Cza-
rodziejska Góra Ancy Damian, 
nie ma tej siły, co poprzedni film 
reżyserki Droga na drugą stronę. 
Niemniej jest to dzieło o skom-
plikowanej narracji, interesująco 
mieszające poetyki i style. Wydaje 
się, że główną słabością filmu jest 
jego bohater, Adam Jacek Win-
kler, polski artysta i dysydent 
zamieszkały we Francji, który 
przyłączył się do mudżahedi-
nów w Afganistanie, by walczyć 
z radzieckim najeźdźcą. Niestety, 
ani przez moment nie czujemy tej 
samej sympatii do bohatera, jak 
to było w wypadku protagonisty 
Drogi na drugą stronę. Fanatyzm 
w każdej formie jest groźny. 

Jednym z największych tego-
rocznych celebrytów (chociaż on 
sam zaprotestowałby przeciwko 
takiej etykietce) DOK Leipzig był 
Witold Giersz, który otrzymał 
tutaj nagrodę już w 1961 roku pod-
czas pierwszej edycji festiwalu. 
Nasz zasłużony Mistrz poprowa-
dził klasę mistrzowską, przedsta-
wił swoją retrospektywę, a jego 
najnowszy film Signum poka-
zany został w jednym z progra-
mów pozakonkursowych. 

Ta lista nie wyczerpuje wszyst-
kich filmów „made in Poland” 
pokazanych w Lipsku, bo w róż-
nych programach pozakonkurso-
wych znalazły się jeszcze anima-
cja Nie trać głowy (etiuda Karoliny 
Specht) i irlandzko-polsko-a-
merykański dokument Shoul- 
der The Lion (reż. Patryk i Erin-
nisse Rebisz).  

Po dwóch dniach 58. DOK Leipzig – 
Międzynarodowego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych i Animowanych – 
znajomi dziennikarze i filmowcy pytali, 
czy to aby nie jest festiwal polskiego kina. 

Fo
t.

  J
on

at
ha

n 
Sk

or
up

a/
D

O
K 

Le
ip

zi
g 

20
15

Małgorzata i Wojciech  Staroniowie
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Kinoteka w Szwecji
Już po raz siódmy odbył się 
Festiwal Polskich Filmów Ki-
noteka w Sztokholmie (14 
października – 8 listopada). 
Szwedzcy widzowie zobaczyli 
m.in. Papuszę Joanny Kos- 
-Krauze i Krzysztofa Krauze-
go, Obietnicę Anny Kazejak, 
Miasto 44 oraz Powstanie 
Warszawskie Jana Komasy, 
Hiszpankę Łukasza Barczyka, 
Bogów Łukasza Palkowskiego 
oraz Między nami dobrze jest 
Grzegorza Jarzyny. Program 
festiwalu został uzupełniony 
o pokaz polskich animacji zor-
ganizowany we współpracy 
z festiwalem Etiuda&Anima. 
Widzowie mogli m.in. obej-
rzeć filmy klasyków: Witolda 
Giersza, Daniela Szczechury, 
Jana Lenicy, Waleriana Bo-
rowczyka i Ryszarda Czekały. 
Kinoteka jest szwedzką edycją, 
odbywającego się w Wielkiej 
Brytanii, festiwalu pod tą sa-
mą nazwą, koordynowanego 
przez Instytut Kultury Polskiej 
w Londynie. Organizatorem 
wydarzenia w Szwecji jest In-
stytut Polski w Sztokholmie. 
W ramach festiwalu Kinoteka 
on Tour polskie filmy zoba-
czyli także mieszkańcy innych 
szwedzkich miast.

 

Demon nagrodzony 
za zdjęcia
Paweł Flis otrzymał nagro-
dę za zdjęcia do filmu Demon 
Marcina Wrony na 48. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Fil-
mów Fantastycznych w Sitges 
w Hiszpanii (9-18 październi-
ka). To już kolejna zagraniczna 
nagroda dla tego obrazu, który 
swą światową premierę miał 
na 40. MFF w Toronto, a na-
stępnie został uhonorowany 
na festiwalach w Austin (na-
groda dla najlepszego fabular-
nego horroru) i w Hajfie (na-
groda dla najlepszego filmu 
w ramach konkursu Between 
Judaism and Israelism). Pa-

weł Flis pracował również przy 
wcześniejszych filmach i spek-
taklach telewizyjnych Marcina 
Wrony. Jest autorem zdjęć do 
takich obrazów jak: Człowiek 
magnes, Moja krew, Chrzest.

 

Film Polski on Tour 4
W dniach 15 października – 16 
listopada odbył się przegląd 
polskich filmów w Niemczech 
i Belgii – Film Polski on Tour 
4. To kolejna edycja przeglądu 
współczesnej polskiej kinema-
tografii, zainicjowanego przez 
Instytut Polski w Düsseldorfie. 
Coroczne pokazy odbywają się 
w renomowanych kinach stu-
dyjnych na terenie Zachod-
nich Niemiec, w miastach 
Nadrenii Północnej Westfalii, 
w Akwizgranie, Düsseldorfie 
i Münster, a w tym roku dodat-
kowo projekcje odbyły się też 
w St. Vith, niemieckojęzycz-
nej części Belgii. Miejscowi 
kinomanii mieli okazję zoba-
czyć najciekawsze produkcje 
ostatnich dwóch lat, uhono-
rowane licznymi nagrodami 
w kraju i na międzynarodo-

wych festiwalach. W progra-
mie wydarzenia znalazły się 
filmy: Body/Ciało Małgorzaty 
Szumowskiej, Bogowie Łuka-
sza Palkowskiego, Ida Pawła 
Pawlikowskiego, Jack Strong 
Władysława Pasikowskiego, 
Powstanie Warszawskie oraz 
Miasto 44 Jana Komasy, Ziar-
no prawdy Borysa Lankosza 
i Wałęsa. Człowiek z nadziei 
Andrzeja Wajdy.

 

Ślimaki i Casa Blanca 
triumfują na East Silver 
Market
Polacy zgarnęli dwa główne 
laury na czeskim East Silver 
Market. Nagroda „Srebrnego 
Oka” przyznawana na targach 
filmowych została ogłoszona 
na ceremonii zamknięcia 19. 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Filmów Dokumentalnych 
w Jihlavie (27 października – 1 
listopada), który jest jednym 
z najważniejszych festiwali do-
kumentu na świecie. Nagro-
dę za Najlepszy Film Krótko-
metrażowy otrzymał obraz 
Ślimaki Grzegorza Szczepa-

niaka, a Najlepszym Filmem 
Średniometrażowym zosta-
ła Casa Blanca Aleksandry 
Maciuszek. Nominowanych 
do nagród Silver Eye 2015 wy-
selekcjonowano spośród 600 
zgłoszeń. Wybrane filmy przez 
rok mogą brać udział w East 
Silver Caravan, zapewnia-
jącym dostęp do blisko 120 
międzynarodowych festiwali 
filmowych, targów, międzyna-
rodowych nadawców telewizyj-
nych. Zwycięzcą pierwszych 
nagród Silver Eye w 2009 roku 
był Królik po berlińsku Barto-
sza Konopki, a w 2013 roku no-
minowana do Oscara Joanna 
Anety Kopacz. 

 

Sukcesy Polek 
w Hot Springs
24. Festiwal Filmów Dokumen-
talnych Hot Springs (9-18 paź-
dziernika) okazał się szczę-
śliwy dla polskich reżyserek. 
Nagrodę za Najlepszy Krót-
kometrażowy Film Dokumen-
talny otrzymał Koniec świata 
Moniki Pawluczuk. Natomiast 
słynny już dokument Hanny 

Yorgosa Lanthimosa (Homar), 
Nanniego Morettiego (Moja 
matka), Sebastiana Schippera 
(Victoria) oraz Paola Sorrenti-
no (Młodość). 3000 członków 
Akademii wybierze najlep-
szych europejskich filmowców 
i ich filmy. Zwycięzców pozna-
my 12 grudnia w Berlinie.

 

Polskie filmy w Rzymie
Moje córki krowy Kingi Dęb-
skiej (uhonorowane na ostat-
nim festiwalu w Gdyni Nagro-
dami: Dziennikarzy, Kiniarzy 
i Publiczności) oraz Znam 
kogoś, kto cię szuka Julii Ko-
walski zaprezentowano na 10. 
Rzymskim Festiwalu Filmo-
wym (16-24 października). 
W oficjalnej selekcji znala-
zło się 37 filmów fabularnych, 
dokumentalnych oraz serii 
telewizyjnych, w tym właśnie 
najnowszy obraz Kingi Dęb-
skiej (który do polskich kin 
trafi w styczniu 2016). Jed-
nocześnie podczas festiwalu 
w ramach „Alice nella città” 
odbyły się pokazy filmów dla 
młodzieży oraz familijnych. 
W jednej z sekcji – Alice/Pa-
norama – pokazano polsko- 
-francuską koprodukcję Znam 
kogoś, kto cię szuka Julii Ko-
walski. Debiut fabularny reży-
serki polskiego pochodzenia 
miał swoją światową premierę 
w ramach sekcji ACID pod-
czas 68. MFF w Cannes.

 

Polskie filmy 
w europejskich kinach
Coraz więcej polskich filmów 
jest kupowanych przez za-
granicznych dystrybutorów 
i pojawia się na europejskich 
ekranach. Hiszpanie od 9 paź-
dziernika mogą oglądać Chce 
się żyć Macieja Pieprzycy. 
Hiszpańskim dystrybutorem 
obrazu jest Paco Poch Cine-
ma. Wcześniej film był dys-
trybuowany m.in. w Japonii, 

na Węgrzech i we Włoszech. 
9 października rozpoczęła 
się również kinowa dystrybu-
cja filmu Czarodziejska Gó-
ra Ancy Damian w Rumunii. 
Jego dystrybucją zajmuje się 
firma Aparte Film. Na ekra-
nach francuskich film pojawi 
się 23 grudnia. We Francji za 
dystrybucję odpowiada fir-
ma Arizona Films Distribu-
tion, która zajmuje się także 
sprzedażą tego tytułu. Obraz 
Letnie przesilenie w reżyserii 
Michała Rogalskiego wszedł 
22 października na ekrany kin 
niemieckich. Dystrybutorem 
filmu na tym rynku jest ber-
lińska firma farbfilm verleih. 
Z kolei we Włoszech, 5 listo-
pada, rozpoczęła się dystry-
bucja Body/Ciała Małgorzaty 
Szumowskiej przez firmę Cine 
Club Internazionale. 

 

11 minut najlepszym 
filmem w Lizbonie
Najnowszy film Jerzego Sko-
limowskiego otrzymał główną 
nagrodę podczas 9. edycji Lis-
bon & Estoril Film Festival. Ju-

ry Konkursu Głównego w uza-
sadnieniu werdyktu podało, 
że obraz Skolimowskiego: „to 
znakomity film, który wno-
si innowacyjne rozwiązania 
do języka kina”. W konkursie 
o Jaeger-LeCoulture Best Film 
Award obok polsko-irlandzkiej 
koprodukcji brało udział 13 
tytułów, m.in. The Room Len-
ny’ego Abrahamsona i 7 chi-
nese brothers Boba Byingtona. 
Obraz 11 minut jest polskim 
kandydatem do Oscara w ka-
tegorii Najlepszy Film Niean-
glojęzyczny.

 

Polski dokument 
z nominacją 
do nagrody EDA
Film dokumentalny Alisa 
w krainie wojny, zrealizowany 
przez Liubow Durakową i Ali-
sę Kowalenko, został nomi-
nowany do nagrody Alliance 
of Women Film Journalists 
EDA. Jest to bardzo presti-
żowe wyróżnienie przyzna-
wane, przez międzynarodo-
we stowarzyszenie krytyków 
filmowych, kobietom reżyser-

Polak Nadejdą lepsze czasy 
zdobył wyróżnienie. Warto 
jeszcze dodać jeden polski ak-
cent, gdyż jak się okazało, film 
uznany za Najlepszy Doku-
ment z USA – Shoulder The 
Lion – został wyreżyserowa-
ny przez Erinnisse Heuer oraz 
przez Polaka, Patryka Rebisza. 
Dokument ten na 55. Krakow-
skim Festiwalu Filmowym 
otrzymał nagrodę FIPRESCI. 
Hot Springs Documentary 
Film Festival jest najstarszym 
festiwalem filmów pozafabu-
larnych w Ameryce Północnej. 
Co roku prezentuje około 100 
produkcji z całego świata. 

 

Małgorzata Szumowska 
nominowana 
do nagrody EFA

Na festiwalu w Sewilli Euro-
pejska Akademia Filmowa 
(FEA) ogłosiła nominacje do 
28. Europejskich Nagród Fil-
mowych. Nominację dla naj-
lepszego reżysera otrzyma-
ła Małgorzata Szumowska za 
Body/Ciało – film nagrodzony 
Srebrnym Niedźwiedziem za 
reżyserię na tegorocznym Ber-
linale oraz będącym laureatem 
Złotych Lwów w Gdyni. Polska 
reżyserka znalazła się w zna-
komitym towarzystwie: Roya 
Anderssona (Gołąb usiadł na 
gałęzi i rozmyśla o istnieniu), 

Polscy filmowcy    na świecie
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Agnieszka Żulewska 
i Itay Tiran w filmie Demon, 

reż. Marcin Wrona

Wojciech Mecwaldowski w filmie 
11 minut, reż. Jerzy Skolimowski

Małgorzata Szumowska
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kom lub bohaterkom filmów 
dokumentalnych. Na początku 
października Alisa w krainie 
wojny została zakwalifikowa-
na do pokazów konkurso-
wych największego na świecie 
festiwalu dokumentalnego 
IDFA 2015 w Amsterdamie 
(wybrano tylko 15 spośród 
kilkuset zgłoszonych tytu-
łów). Producentem obrazu jest 
Fundacja Dokument i Świat, 
która specjalizuje się w dzia-
łaniach edukacyjnych dla 
młodych filmowców. W 2014 
zorganizowała projekt „Mło-
dzi o młodych”, dający szansę 
najzdolniejszym ukraińskim, 
białoruskim i polskim filmow-
com na realizację ich wyma-
rzonych dokumentów. Czas 
realizacji projektu zbiegł się 
z historycznymi wydarzeniami 
Euromajdanu, a owocem było 
15 scenariuszy i zwiastunów 
filmowych, głównie o aktual-
nej ukraińskiej rzeczywistości. 
Pięć z nich jest już w trakcie 
realizacji jako europejskie ko-
produkcje. Dwa ukończone już 
zdobywają nagrody na mię-
dzynarodowych festiwalach, 
a zakwalifikowanie filmu Alisa 
w krainie wojny (którego tytu-
łową bohaterką jest studentka 
szkoły filmowej w Kijowie) do 
konkursu IDFA 2015 jest naj-
większym sukcesem młodych 
dokumentalistów w ukraiń-
skiej kinematografii. 

 

Jacek Drosio 
Najlepszym 
Europejskim 
Montażystą
Europejska Akademia Filmo-
wa (European Film Academy) 
przyznała pierwsze Europej-
skie Nagrody Filmowe za rok 
2015. Jacek Drosio zdobył 
nagrodę w kategorii Najlep-
szy Europejski Montażysta 
za film Body/Ciało w reżyse-
rii Małgorzaty Szumowskiej. 
Obchodzący w tym roku swo-
je 50. urodziny Jacek Drosio 

jest montażystą i producen-
tem filmowym. Zmontował po-
nad 20 obrazów. Wśród nich 
prawie wszystkie Małgorza-
ty Szumowskiej (Body/Ciało, 
W imię…, Sponsoring, 33 sceny 
z życia, Ono, Szczęśliwy czło-
wiek, Mój tata Maciek). Za 33 
sceny z życia zdobył Orła (Pol-
ską Nagrodę Filmową) w kate-
gorii Najlepszy Montaż za rok 
2008. Gala wręczenia wszyst-
kich nagród EFA odbędzie się 
12 grudnia w Berlinie. 

 

Młody kompozytor 
nagrodzony 
w Los Angeles
Na 16. Festiwalu Filmów Pol-
skich w Los Angeles (13-22 
października) po raz pierwszy 
w historii imprezy przyznano 
Nagrodę za Debiut Muzycz-
ny. Music Debut Award nosi 
imię Adama Bratchera – tra-
gicznie zmarłego w wieku 
26 lat muzyka i aktora. Jury 
w składzie: Christian Arming, 
Daniel Allan Carlin i Bartło-
miej Gliniak zdecydowało, 
by nagrodę otrzymał Aleksan-
der Gruz za muzykę do filmu 
Warsaw by Night w reżyserii 
Natalii Korynckiej-Gruz. O po-
zostałych nagrodach festiwalu 
w Los Angeles, które jurorzy 

przyznają wcześniej, oglądając 
filmy zanim zobaczy je amery-
kańska publiczność, napisali-
śmy w listopadowym numerze 
„Magazynu…”.

 

Miejsce docenione 
w Nowym Jorku
W tym roku odbyła się 8. edy-
cja Imagine Science Film Fe-
stival w Nowym Jorku (16-24 
października). Zakwalifikowa-
ne do udziału w festiwalu pro-
dukcje zmierzyły się ze sobą 
w kilku konkursowych katego-
riach. W sekcji The Science/
AAAS Scientist Award drugie 
miejsce zajął dokument Miej-
sce Julii Popławskiej. W tej 
kategorii nagrodzono filmy, 
które szczegółowo, ale i ory-
ginalnie przedstawiają pracę 
naukowców. Miejsce pokazu-
je najwyżej położone miejsce 
pracy w Polsce, gdzie trwa nie-
przerwanie nocna obserwacja 
otaczającego świata. 

 

Laureaci O!PLA na 
Tajwanie i w Kolumbii 
28 października, podczas 5. 
edycji KuanDu International 
Animation Festival – KDIAF 
(24 października – 1 listopa-

da) w Tajpej na Tajwanie oraz 
w ramach obchodów Między-
narodowego Dnia Animacji 
w stolicy Kolumbii – Bogocie, 
zaprezentowani zostali laure-
aci III Ogólnopolskiego Festi-
walu Polskiej Animacji O!PLA. 
Projekcję w Taipei National 
University of the Arts na Taj-
wanie uzupełnił wykład Piotra 
Kardasa „Jak Polska wróciła 
na Olimp animacji”. Gościem 
festiwalu był również niezwy-
kle ceniony na świecie twórca 
filmów animowanych – prof. 
Jerzy Kucia. Były to kolej-
ne odsłony projektu O!PLA 
Across The Borders 2015 po 
Bośni i Hercegowinie, Libanie, 
Argentynie, Rumunii, Jawie 
Zachodniej, Indonezji, Szkocji, 
Włoszech, Grecji, Norwegii, 
Kanadzie i Finlandii. 

 

Jarosław Kamiński 
w Amerykańskiej 
Akademii Filmowej
Polski montażysta – Jaro-
sław Kamiński został oficjal-
nie członkiem Amerykańskiej 
Akademii Filmowej, która co 
roku przyznaje Oscary. Kamiń-
ski jest pierwszym polskim 
montażystą, który znalazł się 
w gronie członków Amerykań-
skiej Akademii Sztuki i Wie-
dzy Filmowej. Członkostwo 
w Akademii można uzyskać 
tylko i wyłącznie poprzez za-
proszenie wystosowane przez 
zarząd tej organizacji. Otrzy-
mują je osoby nominowane 
do Oscara lub te, które zostały 
zaproponowane przez aktual-
nego członka za ich znaczący 
wkład w rozwój kina. Jarosław 
Kamiński to jeden z najwybit-
niejszych polskich twórców 
montażu. Zmontował takie fil-
my jak: Żurek, Z odzysku, Jesz-
cze nie wieczór, Moja krew, Ki, 
Pokłosie, Jesteś Bogiem, Dzień 
kobiet, Ida, Jack Strong, Mur, 
Hiszpanka, a ostatnio Córki 
Dancingu. Obecnie montuje 
musical Wszystko gra, który 

znalazło się ponad 90 filmów 
z 48 krajów, a w ramach Kon-
kursu Międzynarodowego za-
prezentowano 57 obrazów. Hi-
popotamy otrzymały pierwszą 
nagrodę dla najlepszej anima-
cji. Jury uzasadniło swój wy-
bór słowami: „Poza doskonałą 
umiejętnością posługiwania 
się językiem filmowym, Duma-
ła w swoim filmie przekształ-
ca brutalny konflikt sił w ob-
raz o wymiarze poetyckim”. 
Oprócz dzieła Dumały w Kon-
kursie Międzynarodowym po-
kazano także krótką anima-
cję Trzej królowie w reżyserii 
Anny Błaszczyk. Festiwalowi 
co roku towarzyszą także tar-
gi filmowe, w ramach których 
goście mogą oglądać filmy 
w wideotece oraz odwiedzać 
stoiska różnych firm produ-
cenckich. 

 

Czerwony Pająk 
uhonorowany w Arras
Film Marcina Koszałki otrzy-
mał prestiżową nagrodę 
Francuskiego Stowarzysze-
nia Krytyków Filmowych na 
Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym we francuskim Ar-
ras (6-15 listopada). Czerwo-
ny Pająk brał udział w Kon-
kursie Europejskim. Warto 

przypomnieć, że ten festiwal 
jest wyjątkowo szczęśliwy dla 
polskich filmowców i tak, dwa 
lata temu, film Bodo Koxa 
Dziewczyna z szafy otrzymał 
na tym festiwalu II Nagrodę 
Srebrny Atlas oraz nagrodę 
Jury Młodzieżowego, a w 2011 
roku Nagrodę Publiczności 
oraz Nagrodę Francuskiego 
Stowarzyszenia Krytyków Fil-
mowych zdobył Kret Rafaela 
Lewandowskiego. W progra-
mie wydarzenia była również 
obecna rumuńsko-polsko-fran-
cuska koprodukcja Czaro-
dziejska Góra Ancy Damian 
(sekcja Visions de l’Est). W ra-
mach sekcji Odkrycia Europej-
skie publiczność miała okazję 
zobaczyć islandzko-duńsko- 
-polską koprodukcję Barany. 
Islandzka opowieść w reży-
serii Grímura Hákonarsona. 
Jednym z koproducentów fil-
mu jest polska firma Aeroplan 
Film.

 

Carte Blanche 
z wyróżnieniem 
w São Paulo
Obraz Jacka Lusińskiego był 
pokazywany w sekcji New Di-
rectors Competition podczas 
39. Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego Mostra w São 

Paulo. Najlepsze filmy w tej 
kategorii wybierane są dwu-
etapowo. W pierwszym etapie 
publiczność w głosowaniu wy-
biera 14 tytułów, które w dru-
giej turze oceniane są przez 
międzynarodowe jury. W tym 
roku, nagrodę Bandeira Pauli-
sta, jury w składzie: Geraldine 
Chaplin, Iván Wyszogrod, Lu-
is Miñarro, Nathanaël Karmitz 
i Paulo Machline postanowi-
ło przyznać filmowi Sparrows 
w reżyserii Rúnara Rúnarsso-
na. Carte Blanche Lusińskie-
go otrzymało wyróżnienie 
specjalne jury. W sekcji New 
Directors Competition poza 
Carte Blanche prezentowa-
ne były także: Moje córki kro-
wy Kingi Dębskiej oraz Intruz 
Magnusa von Horna. Wśród 
pozostałych polskich filmów 
zaprezentowanych w progra-
mie brazylijskiego festiwalu 
widownia miała również oka-
zję zobaczyć: Body/Ciało Mał-
gorzaty Szumowskiej, Bogów 
Łukasza Palkowskiego, Oby-
watela Jerzego Stuhra, Mur 
Dariusza Glazera oraz kopro-
dukcje: Czarodziejską Górę 
Ancy Damian i Pod elektrycz-
nymi chmurami Aleksieja Ger-
mana jr.

 

Polskie filmy w Denver
W programie 38. Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego 
w Denver (4-15 listopada) pol-
skie kino miało wyjątkowo sil-
ną reprezentację. W tym roku, 
w sekcji przedstawiającej na-
rodowe kinematografie, w ra-
mach „Focus on a National 
Cinema: Poland”, zaprezento-
wano amerykańskiej publicz-
ności siedem filmów fabular-
nych, dwa dokumenty, dwa 
filmy nieme i krótki metraż. 
Tegoroczna obecność pol-
skiej kinematografii w Denver 
przypadła na 10-lecie Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmo-
wej i zbiegła się z 20. rocznicą 
przyznawanej na festiwalu na-

jest pełnometrażowym de-
biutem fabularnym znanej re-
żyserki teatralnej Agnieszki 
Glińskiej. Od 1992 roku wykła-
da na Wydziale Reżyserii łódz-
kiej Szkoły Filmowej, w latach 
1996-99 był prodziekanem te-
go Wydziału. Trzykrotny zdo-
bywca Orłów – Polskich Na-
gród Filmowych oraz nagrody 
za najlepszy montaż na Festi-
walu Filmowym w Gdyni. Jest 
członkiem-założycielem Pol-
skiego Stowarzyszenia Mon-
tażystów, w latach 2011-2013 
był jego prezesem. Jest także 
członkiem Polskiej Akademii 
Filmowej i Europejskiej Aka-
demii Filmowej (EFA).

 

Zmysły prysły 
nagrodzone 
w Los Angeles
Animacja w reżyserii Marcina 
Wasilewskiego zdobyła nagro-
dę amerykańskiego festiwalu 
World Animation Celebration 
(23-25 października). W tym 
roku organizatorzy otrzymali 
ponad 250 zgłoszeń z 45 kra-
jów. Festiwalowe jury przyzna-
ło laury w 10 konkursowych 
kategoriach zarówno studenc-
kich, jak i profesjonalnych. 
Nagroda w kategorii najlep-
szego filmu profesjonalnego 
zrealizowanego w technolo-
gii 3D trafiła do obrazu Zmy-
sły prysły. Od premiery latem 
2013 roku, w sekcji pozakon-
kursowej festiwalu Annecy, 
film Marcina Wasilewskiego, 
wyprodukowany przez Grupę 
Smacznego, był pokazywany 
na ponad 50 zagranicznych fe-
stiwalach. 

 

Hipopotamy 
z nagrodą w Chile
Animację Piotra Dumały do-
ceniło jury 23. festiwalu Fe-
SanCor w Santiago de Chile 
(19-25 października). W tym 
roku, w programie festiwalu, 
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grody Krzysztofa Kieślowskie-
go w konkursie na najlepszy 
pełnometrażowy film fabular-
ny. W Denver pokazano: Body/
Ciało Małgorzaty Szumow-
skiej, Bogów Łukasza Palkow-
skiego, Moje córki krowy Kingi 
Dębskiej, Demona Marcina 
Wrony, Karbalę Krzysztofa 
Łukaszewicza, Strefę nagości 
Urszuli Antoniak oraz Warsaw 
by Night Natalii Korynckiej- 
-Gruz. Wśród dokumentów 
w programie polskiej sekcji 
znalazły się: Mów mi Marian-
na Karoliny Bielawskiej oraz 
Dotknięcie Anioła Marka To-
masza Pawłowskiego. Pokazno 
też krótkometrażowy Las cieni 
Andrzeja Cichockiego oraz fil-
my nieme: Bestię Aleksandra 
Hertza i Mocnego człowieka 
Henryka Szaro. 

 

Demon 
w amerykańskich 
kinach w 2016 
Prawa do dystrybucji ostatnie-
go filmu Marcina Wrony De-
mon nabyła firma The Orchard. 
Film wejdzie na ekrany kin 
w Ameryce Północnej w przy-
szłym roku. Światowa premiera 
Demona odbyła się podczas 40. 
MFF w Toronto. Obraz został 
doceniony przez zagraniczne 
festiwale w Austin (nagroda dla 
najlepszego fabularnego horro-
ru) i Hajfie (nagroda dla najlep-
szego filmu w ramach konkur-
su Between Judaism and 
Israelism). Na festiwalu Sitges 
film otrzymał nagrodę za 
najlepsze zdjęcia autorstwa 
Pawła Flisa.

 

Jerzy Kucia 
z nagrodami 
Gold Panda
Najnowszy film Jerzego Kuci 
Fuga na wiolonczelę, trąbkę 
i pejzaż otrzymał prestiżowe 
nagrody Gold Panda podczas 
13. Syczuańskiego Festiwalu 
Telewizyjnego (29 paździer-
nika – 6 listopada). Animacja 
zdobyła nagrody Gold Panda 
dla najlepszego zagraniczne-
go krótkiego filmu animowa-

nego oraz za najlepsze efekty 
wizualne. Wśród filmów ani-
mowanych do nagród Gold 
Panda nominowana była rów-
nież animacja Joanny Jasiń-
skiej-Koronkiewicz To pewna 
wiadomość, która otrzymała 
nominację do nagrody specjal-
nej jury. Nagrody Gold Panda 
przyznawane są co dwa lata 
od 1991 roku, podczas Syczu-
ańskiego Festiwalu Telewizyj-
nego.

 

Festiwal Polskich 
Filmów w Toronto
W dniach 11-15 listopada odby-
ła się 7. edycja Toronto Polish 
Film Festival. Polonijna i ka-
nadyjska publiczność mogła 
obejrzeć najnowsze polskie 
produkcje, w tym Body/Cia-
ło Małgorzaty Szumowskiej, 
Anatomię zła Jacka Bromskie-
go, Disco Polo Macieja Boch-
niaka, Ziarno prawdy Borysa 
Lankosza, Letnie przesilenie 
Michała Rogalskiego czy do-
kumentalnego Jurka Pawła 
Wysoczańskiego. W progra-
mie zaprezentowano też m.in. 
krótkie metraże zrealizowane 
w Gdyńskiej Szkole Filmowej. 
Widzowie w Toronto mogli 
również podziwiać zrekonstru-
owane cyfrowo dzieło Jerzego 
Hoffmana, w wersji skróco-
nej i przemontowanej, czyli 
Potop Redivivus. Rok temu na 
festiwalu pokazano fabulary-
zowany dokument Jana Ko-
masy Powstanie Warszawskie, 

a w tym roku reżyser przyje-
chał na spotkanie z widzami 
po projekcji swojego Miasta 
44. Festiwal, jak co roku, cie-
szył się dużym zainteresowa-
niem i frekwencją na sean-
sach. Od lat wydarzenie to 
wspiera SFP.

 

Festiwal CiakPolska 
w Rzymie
W dniach 13-19 listopada od-
była się w Rzymie 3. edycja 
Festiwalu Filmów Polskich 
CiakPolska. Widzowie mogli 
obejrzeć m.in. Bogów Łukasza 
Palkowskiego, Ziarno praw-
dy Borysa Lankosza, Obce 
ciało Krzysztofa Zanussiego, 
Pod Mocnym Aniołem Wojt-
ka Smarzowskiego, Body/
Ciało Małgorzaty Szumow-
skiej, Powstanie Warszawskie 
Jana Komasy oraz animo-
wane: Kamienicę Agniesz-
ki Bruszewskiej, Hipopotamy 
Piotra Dumały, Łaźnię Tomka 
Duckiego czy Fugę na wiolon-
czelę, trąbkę i pejzaż Jerzego 
Kuci. W programie wydarze-
nia znalazły się również pro-
dukcje ze Szkoły Wajdy oraz 
sekcja poświęcona Michało-
wi Waszyńskiemu, w ramach 
której widzowie mieli szansę 
obejrzeć jego trzy filmy zreali-
zowane we Włoszech: Lo sco-
nosciuto di San Marino (1948), 
La grande strada. L’odissea di 
Montecassino (1948), Fiamme 
sul mare (1947). W tym roku 
gościem specjalnym Ciak-

Polska był Krzysztof Zanussi, 
a organizatorzy przypomnieli 
jego wcześniejsze filmy: Impe-
ratyw, Paradygmat, Rok spo-
kojnego słońca, Personę non 
gratę oraz Iluminację. Pod-
czas festiwalu odbyło się też 
specjalne spotkanie, podczas 
którego wspominano zmar-
łego w 2014 roku reżysera 
Krzysztofa Krauzego. 

 

Niewidzialne 
z nagrodą w Albanii
Obraz Zofii Pręgowskiej zo-
stał uznany za Najlepszy 
Dokument Krótkometrażo-
wy na 13. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Tira-
nie (28 października – 5 listo-
pada). Jury doceniło go za 
subtelne, ale i pełne emocji 
ukazanie osobowości, pasji 
i determinacji 90-letniej poet-
ki. Bohaterką filmu jest niewi-
doma poetka, pani Krystyna. 
Akcja rozgrywa się w malu-
teńkim warszawskim miesz-
kaniu, którego pani Krystyna 
z racji swojego stanu zdrowia 
nie jest już w stanie samo-
dzielnie opuszczać. Zdana na 
innych, nieustannie komentu-
je otaczający ją świat, pisząc 
poezję. 

 

Gorzko! docenione 
w Bułgarii
Fabularna etiuda Michała 
Wawrzeckiego zdobyła Na-
grodę za Najlepsze Zdjęcia na 
11. Festiwalu Filmów Studenc-
kich Early Bird w Sofii (4-8 li-
stopada). Autorem zdjęć do 
filmu jest Cezary Stolecki. Fe-
stiwal Early Bird jest najwięk-
szą i najważniejszą tego typu 
imprezą w Bułgarii. Gorzko! 
to jak zdradza opis filmu: „Hi-
storia pewnej nocy poślubnej, 
nocy w hotelu, nocy na ulicy, 
nocy na tylnym siedzeniu ka-
brioletu, w piekarni i restaura-
cji, nocy ze strzelbą, która mu-
si wypalić. Jedna para, jedna 
noc, dwa napady”. 

oprac. j.m.
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Rynek filmowy: Gdyńskie Centrum Filmowe

tuje się on ambitnie i różnorod-
nie. Dużo filmów polskich, euro-
pejskich, obrazów nagradzanych 
na zagranicznych festiwalach. 
I to nie tylko fabuły, ale i głośne, 
ważne dokumenty. Do tego bywają 
seanse przedpremierowe, łączone 
ze spotkaniami autorskimi. Taką 
idę projekcji, po których odbywają 
się rozmowy z twórcami dzieła, 
prowadzi z sukcesami Klub Gdyń-
skiej Szkoły Filmowej. 

Po zakończeniu pokazów i spo-
tkań, ich uczestnicy oraz goście 
nie muszą opuszczać budynku 
Centrum, bo pomysłodawcy 
obiektu pomyśleli też o innych 
formach aktywności. Można się 
zatem udać do kawiarni FaBuła 
albo restauracji Vertigo (która 
letnią porą zyskuje dodatkową 
przestrzeń pod gołym niebem, co 
bardzo docenili chociażby goście 
wrześniowego 40. FFG). Świet-
nym pomysłem było też uloko-
wanie w Centrum księgarni bran-
żowej, do której trafiają wszelkie 
nowości wydawnicze. Tutaj można 
przepaść na dobre, tracąc poczu-

cie czasu w trakcie przeglądania 
najnowszych książek i albumów 
filmowych. Tak fachowo spro-
filowane księgarnie to wielka 
rzadkość. Na swoje uruchomie-
nie czeka też czytelnia scenariu-
szy – miejsce niezwykle użyteczne 
i potrzebne młodym filmowcom. 

Przestrzeń wystawienniczą 
w GCF otrzymały też sztuki 
plastyczne i fotografia. Galeria 
Gdyńskiego Centrum Filmowego 
(stworzona przy księgarni), od 
momentu inauguracji obiektu, 
zdążyła już zaprezentować kilka 
wystaw fotograficznych oraz gra-
fiki – w tym przede wszystkim pla-
katu filmowego. Ponadto surowe 
ściany w ciekawym kolorystycznie 
wnętrzu Centrum, przy odpowied-
nio zaaranżowanym oświetleniu, 
również okazały się bardzo trafio-
nym miejscem ekspozycyjnym (co 
można było docenić m.in. podczas 
40. FFG). 

Przekraczając próg Gdyńskiego 
Centrum Filmowego, wchodzimy 
zatem i do kina, i do galerii, i do 
instytucji kultury, i do kawiarni i… 

o czym szerzej wypada napisać – 
do uczelni artystycznej.

Na pierwszym piętrze znaj-
dziemy Studio Filmowe, które 
swą kubaturą sięga drugiej kon-
dygnacji, na której siedzibę zna-
lazła Gdyńska Szkoła Filmowa 
(przestronne pokoje, z obłędnym 
widokiem za oknem, zyskała też 
w GCF Pomorska Fundacja Fil-
mowa wraz z Festiwalem Filmo-
wym w Gdyni). Ciekawe, czy 
schody w Centrum prowadzące 
do GSF będą w przyszłości rów-
nie legendarne jak schody w słyn-
nej Szkole Filmowej w Łodzi, na 
których niegdyś przesiadywali, 
żartując i dyskutując o filmach 
tacy studenci jak: Andrzej Wajda, 
Roman Polański, Jerzy Skolimow-
ski… Szkoła w Gdyni choć jeszcze 
bardzo młoda, ma już znaczące 
sukcesy. I nie są to historie jed-
nostkowe, ale powtarzające się 
nagrody dla coraz to nowych stu-
denckich obrazów z tej właśnie 
uczelni. Świadczy to o trafnej 
rekrutacji adeptów sztuki filmo-
wej, jak i efektywnym systemie 

śniowego FFG. Zaraz po nim 
ugościł NNW – Festiwal Filmów 
Dokumentalnych Niepokorni, 
Niezłomni, Wyklęci, a następnie 
udostępnił swoje sale na projek-
cje i spotkania podczas Festiwalu 
Gdynia Classica Nova, będącego 
nową formułą Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Sakralnej, który 
w 2014 otworzył się na inne kie-
runki muzyki klasycznej i sztuki. 
W grudniu z kolei do Centrum 
przyjeżdżają dystrybutorzy, właści-
ciele i operatorzy kin na doroczne, 
tym razem już 40., Forum Wokół 
Kina. GCF ma bowiem idealne 
warunki do organizowania tego 
typu imprez. Posiada fantastyczne 
kino studyjne dysponujące trzema 
salami: Morskie Oko (45 miejsc), 
Goplana (96) i Warszawa (227), 
których nazwy zdradzają sen-
tyment do dawnych gdyńskich 
kin sprzed epoki multipleksów. 
Wszystkie sale wyposażono 
w wysokiej klasy projektory 4K 
oraz nagłośnienie 7.1. Przygląda-
jąc się codziennemu repertuarowi 
kina, trzeba przyznać, że prezen-
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Rynek filmowy: Gdyńskie Centrum Filmowe

Filmowe serce
Polski
bije na Północy

Mówią o niej – miasto z morza, miasto z marzeń. Gdynia była 
jedną z największych inwestycji narodowych w dwudziestoleciu 

międzywojennym, wyzwalając ogromną przedsiębiorczość. W ciągu 
zaledwie kilkunastu lat, z małej wioski rybackiej zmieniła się w prawie 

100-tysięczne miasto (dzisiaj blisko ćwierćmilionowe) i największy 
port nad Bałtykiem. Nic zatem dziwnego, że Gdyńskie Centrum 

Filmowe (GCF) powstało w rok! A jaka była droga do stworzenia tego 
nowoczesnego i kompleksowego przybytku X muzy?

Julia Michałowska

Gdynia ze swoją prze-
myślaną infrastrukturą 
i piękną naturą wkoło 

wydaje się miastem bardzo przyja-
znym mieszkańcom, atrakcyjnym 
dla inwestorów i inspirującym dla 
artystów. To tutaj przedwojenni 
architekci wykreowali oryginalny 
w skali europejskiej – gdyński 
modernizm. Artyści plastycy, 
ludzie teatru i muzycy również 
z upływem lat odkryli Gdynię dla 
siebie. Aż wreszcie przyszedł czas 
na sztukę kina. Kiedy w głębo-
kim PRL-u, z przyczyn głównie 
politycznych, Festiwal Polskich 
Filmów Fabularnych przenie-
siono z Gdańska do Gdyni, nikt 

nie podejrzewał, że to miasto tak 
pokocha film, i to ze wzajemno-
ścią. Wraz z rozwojem polskiej 
kinematografii, zwiększeniem 
produkcji w ostatnich dziesięciu 
latach, oczywistym stał się roz-
wój programowy festiwalu, ale 
też innych inicjatyw filmowych 
w mieście. Naturalną konsekwen-
cją było powstanie Pomorskich 
Warsztatów Filmowych, a następ-
nie Gdyńskiej Szkoły Filmowej 
(GSF). Dla niej i dla rozwijającego 
się największego festiwalu naro-
dowego zaczęło brakować prze-
strzeni…

Tutaj, trzeba zaznaczyć, że 
wyzwolona w dwudziestoleciu 

przedsiębiorczość Gdyni wynikała 
nie tylko ze swoistego genius loci, 
ale i ludzi tu działających. To mia-
sto od początku miało i nadal ma 
szczęście do włodarzy i dobrych 
menedżerów. I tak wieloletni pre-
zydent miasta – Wojciech Szczu-
rek – postanowił sprostać rosną-
cym potrzebom filmowej Gdyni 
i podjął wyzwanie stworzenia 
nowej miejskiej instytucji kul-
tury. Wyzwaniu temu przykla-
snął, dodając swoją wizję Leszek 
Kopeć – prezes Pomorskiej Funda-
cji Filmowej oraz wieloletni dyrek-
tor Festiwalu Filmowego w Gdyni 
(FFG) i dyrektor GSF. W takim 
sił połączeniu powstało Gdyń-

skie Centrum Filmowe (według 
projektu z gdyńskiej pracowni 
architektonicznej Arch-Deco). 
Hucznie otwarte w dniu poprze-
dzającym 40. FFG (13 września) na 
tyle zdążyło wpisać się w tkankę 
miasta, że trudno już wyobrazić 
sobie plac Grunwaldzki bez tego 
nowoczesnego budynku. GCF 
jest kwintesencją Gdyni, łącząc 
wszystko to, co dla niej charakte-
rystyczne: tempo rozwoju, dyna-
mizm, odwagę w realizowaniu 
marzeń i śmiałych idei. 

Obiekt funkcjonuje zaledwie 
od trzech miesięcy, a już zdążył 
być najważniejszą obok Teatru 
Muzycznego lokalizacją dla  wrze-
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szkolenia, który przynosi etiudy 
doceniane na różnych festiwalach 
krajowych i zagranicznych. Pierw-
szym polskim filmem w historii, 
który zakwalifikował się do Kon-
kursu Głównego Filmów Krótkich 
najbardziej prestiżowego festiwalu 
na świecie – w Cannes – była wła-
śnie produkcja GSF – Olena (2013) 
w reżyserii Elżbiety Benkowskiej. 
W obecnym roku szereg laurów 
zdobył np. obraz Miłosza Sakow-
skiego Dzień babci. Wiele tytu-
łów zaistniało już w świadomości 
widzów i krytyków, a może być 
tylko lepiej, skoro wraz ze zmianą 
siedziby na Gdyńskie Centrum 

Filmowe, Szkoła otrzymała tak 
profesjonalne zaplecze i warunki 
do kształcenia. Obecny rocznik 
Wydziału Reżyserii to drugi rok 
na tym kierunku, a więc stu-
denci zaczynali naukę jeszcze 
w poprzedniej siedzibie GSF, 
w dzielnicy Orłowo, (rekrutacja 
na Reżyserię odbywa się co dwa 
lata). Mają więc skalę porównaw-
czą, doświadczając zmian i profi-
tów, które dało Centrum. „Zmiana 
jest ogromna. Wreszcie mamy 
salę projekcyjną z prawdziwego 
zdarzenia, gdzie razem z profe-
sorami oglądamy nasze prace. 
Wcześniej musieliśmy sobie 
radzić w salce urządzonej w daw-
nym garażu, gdzie obraz mieliśmy 
z rzutnika” – mówi Urszula Morga. 
Studentka dodaje, że w proce-
sie nauki wiele zmieniło Studio 

Filmowe. – „Jest fantastyczne! 
Wszystko mamy na miejscu. Jeżeli 
odbywają się np. zajęcia z oświe-
tlenia, to nabytą wiedzę możemy 
zaraz weryfikować i sprawdzać 
w praktyce. Możemy przesuwać 
ściany, zmieniać światło – odpo-
wiednie warunki i sprzęt nam 
na to pozwalają”. Dawna sie-
dziba Szkoły w Orłowie była 
urokliwa, ale nieco „odcięta od 
świata”. To mogło sprzyjać sku-
pieniu i twórczej pracy. Gdyń-
skie Centrum Filmowe blisko 
morza, plaży, w centrum miej-
skiego życia, wydaje się z jednej 
strony miejscem inspirującym, 

z drugiej nieco rozpraszającym. 
Ale Urszula Morga z przekona-
niem stwierdza, że wielość atrak-
cji wokół dodaje tylko nowych 
bodźców. – „Tutaj jesteśmy w sercu 
miasta i przede wszystkim mamy 
kontakt z ludźmi, naszymi przy-
szłymi widzami. W Orłowie żyli-
śmy w »enklawie«, tutaj wycho-
dzimy do świata”. 

Wydaje się, że edukacja to 
dominujący temat w Gdyńskim 
Centrum Filmowym, zwłasz-
cza że oprócz regularnej Szkoły, 
Pomorska Fundacja Filmowa po 
raz pierwszy uruchomiła (wraz 
z Gdańską Fundacją Kształcenia 
Menedżerów) Studium Produ-
centów Form Audiowizualnych. 
Po raz kolejny ruszyły Pomor-
skie Warsztaty Filmowe, a po 
raz pierwszy z kolei odbywają 

się Gdyńskie Warsztaty Scena-
riuszowe. Na swój start czekają też 
warsztaty operatorskie. Centrum 
nie zapomina również o młod-
szych odbiorcach, oferując zajęcia 
dla uczniów klas gimnazjalnych 
i średnich pod hasłem: Akcja! 
Szkolne Warsztaty Filmowe. 

Leszek Kopeć, pytany czy 
w Gdyńskim Centrum Filmowym 
dominującą dyscypliną jest edu-
kacja, przyznaje rację, ale zaraz też 
dodaje, że równie ważną rolą jest 
otwarcie się Centrum na miesz-
kańców miasta. Nie do przece-
nienia jest, jak mówi, atrakcyjna 
oferta trzysalowego kina studyj-

nego, która zapewnia repertu-
arową różnorodność. Program 
jest tak układany, by spełniał 
oczekiwania widzów najbardziej 
wymagających, wielbicieli kina 
rodzimego, fanów kinematogra-
fii europejskich, znawców doku-
mentów, jak również by docierał 
do widowni dziecięcej z filmami 
animowanymi i kinem familij-
nym. Tutaj znajdą dla siebie tytuły 
ludzie starsi, młodzi, jak również 
całe rodziny. Publiczność docenia 
też takie miejsca jak księgarnia 
z galerią, kawiarnia czy restaura-
cja. Te mniej formalne przybytki 
często budują atmosferę danego 
obiektu, „oswajają” go, przycią-
gając ludzi, by zbyt szybko nie 
opuszczali gościnnych murów 
(przybyli samochodem nie mają 
problemu z miejscem do parko-

wania, bo Centrum ma swój par-
king podziemny). 

Kiedyś gdynianie cieszyli się na 
wrześniowy tydzień festiwalowy, 
by zobaczyć swoich ulubionych 
aktorów, spotkać cenionych reży-
serów. Dzisiaj, dzięki Centrum 
i jego działalności, znani filmowcy 
są obecni na co dzień w życiu 
miasta. Hasło promocyjne miej-
scowego magistratu, czyli: Gdy-
nia kocha film, film kocha Gdy-
nię – wypełniło się do końca wraz 
z powstaniem Centrum. Kiedyś 
najbardziej filmowym miastem 
w Polsce była Łódź, ze słynną 
szkołą, wytwórnią, ludźmi filmu. 

Łódzka Szkoła Filmowa nadal 
jest godna swojej tradycji i bar-
dzo wysoko liczy się w świato-
wych rankingach, ale Hollyłodź to 
już raczej historia… Gdynia nato-
miast w pełni praw może używać 
określenia „filmowa”. Zasłużyła 
na to miano, organizując najwięk-
szy narodowy festiwal, rozwijając 
edukację z profesjonalną uczel-
nią na czele, aż wreszcie powo-
łując do życia najbardziej kom-
pleksową instytucję służącą X 
muzie, jaką można sobie wyobra-
zić, czyli Gdyńskie Centrum Fil-
mowe. Można tylko pozazdrościć 
dobrej energii i optymizmu, który 
tutaj panuje. Podobno Gdynia jest 
miastem o największej w Polsce 
liczbie dni słonecznych w roku. 
Tak dobra ekspozycja wiele tłu-
maczy…  

Rynek filmowy: Gdyńskie Centrum Filmowe
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Plan zdjęciowy etiudy podczas 
warsztatów realizowanych przez 

Gdyńską Szkołę Filmową
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Rynek filmowy: Rozmowa z Piotrem Chrzanem

Klezmer to debiut totalny. Dla 
mnie, ale też dla Oli Zakrzew-
skiej jako producentki. Ten film 
zrealizowany został poza insty-
tucjami, bez wsparcia publicz-
nego. To wszystko sprawia, że 
nie było to łatwe. Taki model 
produkcji raczej rzadko się 
zdarza. Choć z drugiej strony 
ostatnio i tak chyba trochę czę-
ściej niż jeszcze parę lat temu, 
bo umożliwia to zaawanso-
wana technika. Naprawdę dobrą 
kamerę można kupić za stosun-
kowo niewielkie pieniądze.  

Masz także pewne doświad-
czenie teatralne. Oglądając 
Klezmera, mam wrażenie, że 
równie dobrze mógłby rozgry-
wać się on na scenie.
Zgadzam się, że stosunkowo 
łatwo można by go zaadapto-
wać do potrzeb scenicznych. 
Oprócz jedności czasu, miejsca 
i akcji Klezmer bardzo mocno 
skupiony jest na bohaterach. 
Kolejna wspólna cecha to dia-
log, który ma dla mnie kapi-
talne i podstawowe znaczenie. 
Od niego wychodzę, budując 
postaci, tworząc sytuacje. Mam 
wrażenie, że w polskim kinie to 
rzadkość, bo dialog pełni raczej 
funkcje użytkowe. To dokładnie 
odwrotnie niż u mnie. Starałem 
się budować postaci podobnie 
jak dramaturdzy, którzy mają do 
dyspozycji tylko to, co postać 
wyrazi i powie.

Podjąłeś temat, który 
w naszym kraju jest dość deli-
katny, by nie powiedzieć draż-
liwy. Nie miałeś żadnych obaw 
z tym związanych?
Być może dopiero zacznę 
odczuwać, że podjąłem jakieś 
ryzyko. W swoim odczuciu 
przedstawiam sytuację, która 

mogła się zdarzyć. Nie opo-
wiadam żadnej konkretnej, 
zrelacjonowanej przez kogoś 
historii. Raczej wymyśliłem 
ją na podstawie wielu lektur, 
materiałów źródłowych, swo-
ich przemyśleń. A czy wywoła 
to kontrowersje? Ciężko mi 
powiedzieć, na pewno nie mia-
łem takiej intencji i nie o to 
mi chodziło. Chciałem jak naj-
uczciwiej opowiedzieć pewną 
historię.

Spodziewasz się konkretnego 
odbioru?
W zasadzie jeszcze nawet 
o tym nie myślę. Rozmawiamy 
w Wenecji, gdzie Klezmer ma 
dopiero pierwszy pokaz. Film 
zgłosiliśmy na ten festiwal 
ostatniego dnia naboru, kiedy 
obraz nie był jeszcze ukończony. 
Dwa czy trzy tygodnie przed 
imprezą robiliśmy dopiero zgra-
nie dźwięku. Tutaj mam pierw-
sze doświadczenia z odbiorem 
i są one pozytywne. Sam jestem 
ciekaw, jak będzie w Polsce. 

Natychmiast przypomina się 
sytuacja Pokłosia i dyskusji, 
która się wtedy rozpętała.
Zgoda, choć Pokłosie było fil-
mem rozliczeniowym. U nas 
jest trochę inaczej. Dla mnie 
podstawą jest to, by zrobić coś 
dobrze, uczciwie, rzetelnie. Na 
tym de facto kończy się moja 
rola. A że opowiadana przeze 
mnie historia może wywołać 
jakieś skojarzenia czy kontro-
wersje? To już jest trochę poza 
mną. Mam zresztą wrażenie, że 
to też jest niezależne od filmu. 
Wystarczy popatrzeć, jak w pew-
nych kręgach potraktowano Idę. 
Żeby odnaleźć tam rzeczy, o któ-
rych pisano, naprawdę trzeba 
było się solidnie nagłowić. 

W Klezmerze swoich bohate-
rów jednak nie oszczędzasz. 
Trudno uświadczyć tu bezin-
teresowną pomoc.
To też nie wynikało z preme-
dytacji, że chciałem dołożyć 
Polakom. To raczej konsekwen-
cja budowania postaci i pew-
nej relacji. Zważywszy na oko-
liczności, rzadkie były wtedy 
przypadki bezinteresownej 
pomocy. Jestem w stanie to 
zrozumieć, bo to zwykły ludzki 
odruch. Chciałem pokazać, jak 
trudno zdecydować się cza-
sem na bohaterski czyn, biorąc 
pod uwagę sytuację społeczną 
czy osobistą. To, że ktoś może 
dostać coś w zamian za urato-
wanie innej osoby, nie podważa 
wartości tego czynu. Zależało 
mi na tym, by pokazać moich 
bohaterów w skomplikowanej, 
niejednoznacznej sytuacji.

Okoliczności mogą wiele 
usprawiedliwiać?
To kolejne zagadnienie, które 
od dawna mnie fascynowało. 
Jak społeczne oddziaływanie, 
presja, czy to w formie reżimu 
totalitarnego, przemocy czy 
biedy, oddziałuje na jednostkę. 
Jak ją kształtuje. To istotne 
zagadnienie także dzisiaj dla 
nas, którzy mamy jeszcze w spu-
ściźnie doświadczenia komuni-
styczne. Często mówimy o pro-
blemach z przeszłości, które 
jednak ciągle tkwią w naszych 
głowach.

Widzisz pewną paralelę 
pomiędzy problematyką two-
jego filmu, który rozgrywa się 
w konkretnej historycznej rze-
czywistości, a tym, co obecnie 
dzieje się w Europie?
Zawsze miałem nadzieję, że 
choć tworzę film przedstawia-
jący konkretną sytuację, nabiera 
ona uniwersalnej wartości. 
Wszystko to wiąże się z proble-
mem uprzedmiotowienia czło-
wieka. Na dobrą sprawę przez 
całe wieki doświadczenia w tej 
materii były podobne i oba-
wiam się, że dalej mogą być 
równie smutne. Bardzo łatwo 
bowiem doprowadzić do tego, 
żeby inną osobę traktowało 
się tak, jakby nie była człowie-
kiem. 

jest Żydem, może mieć jakiekol-
wiek znaczenie. Posługiwałem 
się dziecięcym rozumowaniem, 
dlaczego człowiek pochowany 
został w ogrodzie, a nie na 
cmentarzu.

W końcu napisałeś scenariusz.
Samo napisanie scenariusza 
nie zajęło mi wiele czasu. Pew-
nie wynikało to też z tego, że 
miałem już pewne podejścia 
do tego tematu. Dużo czyta-
łem, robiłem wiele notatek. 
Można powiedzieć, że byłem 
z nim oswojony. To była inten-
sywna praca, ale płynna. Gdy 
już wystartowałem z pisaniem, 
to zatrzymałem się dopiero 
wtedy, kiedy miałem gotowy 
scenariusz. Później oczywi-
ście przyszedł czas na wprowa-
dzanie zmian. Prowadziliśmy 
castingi, robiliśmy wiele prób. 
Staraliśmy się dobrze przygo-
tować. Pojawiały się też pewne 
skróty, korekty. Scenariusz 
w zasadzie zmieniał się na każ-
dym etapie prac nad filmem. 
Kręciliśmy w Puszczy Bolimow-
skiej i muszę przyznać, że była 
to wielka przygoda. Ale zawsze 
starałem się być otwarty na to, 
co ona ze sobą niesie.

Miałeś wcześniej doświad-
czenie w scenariopisarstwie. 
Ale czy od razu myślałeś 
o tym, żeby samemu stanąć za 
kamerą?
Nie miałem co do tego wąt-
pliwości, bo zawsze docelowo 
chciałem zostać reżyserem fil-
mowym. Choć moje życiowe 
drogi różnie się układały i cały 
czas z tego kierunku zbacza-
łem. W wieku 21 lat bez powo-
dzenia zdawałem do łódzkiej 
Szkoły Filmowej. Nie powiodło 
się także w Katowicach. Wal-
czyłem jednak o tę klasyczną 
drogę i przez kilka miesięcy 
byłem w Szkole Wajdy, choć 
ta edukacja nie została sfina-
lizowana żadnym projektem. 
Wychodzi na to, że po latach 
moje drogi z filmem znowu się 
skrzyżowały.

Przeszedłeś nieco inną drogę 
niż większość twórców. Czy 
trudno było z tej perspektywy 
zadebiutować?

Człowieka 
łatwo

uprzedmiotowić
Kuba Armata: Klezmer to 
twój pełnometrażowy debiut. 
Długo o tym myślałeś, czy była 
to raczej spontaniczna decy-
zja?
Piotr Chrzan: Pomysł na 
film, który porusza się w tym 
obszarze zdarzeń, czyli roz-
grywa na prowincji i dotyczy 
niełatwych stosunków pol-
sko-żydowskich, chodził za 
mną od dawna. Zawsze jednak 
wydawało mi się, że taka reali-
zacja wymaga rozmachu. Że za 
pomocą skromnych środków 
trudno pokazać całą społecz-
ność. Kiedy szykowałem się 
do innego projektu, wpadłem 
na to, że można o tym opowie-
dzieć trochę inaczej, dużo pro-
ściej, przenosząc to w symbo-
liczną sferę. Po głowie chodził 
mi obraz ludzi idących przez 
las i niosących rannego czło-
wieka. To była baza, na której 
zacząłem budować całą histo-
rię. I wtedy ostatecznie poczu-
łem, że można film zrobić 
w ten sposób. Bardziej metafo-
ryczny i kameralny. Choć oczy-
wiście trzymając się realiów 
historycznych, a tę tematykę 
mam bardzo dobrze zbadaną. 
Przeczytałem chyba wszystkie 
dostępne materiały źródłowe. 
Myślałem zatem o tym pro-
jekcie od dawna, ale jak widać, 
impuls odegrał kluczową rolę.

Z Piotrem Chrzanem, reżyserem filmu 
klezmer, rozmawia Kuba Armata

Rynek filmowy: Rozmowa z Piotrem Chrzanem

A skąd w ogóle zainteresowa-
nie tym tematem?
Mógłbym nawet to rozszerzyć. 
Od dawna bowiem interesuję 
się systemami totalitarnymi – 
tym stworzonym przez Stalina, 
ale i nazizmem. Trudno mi 
powiedzieć, kiedy to się zaczęło. 
Od lat czytam poświęcone temu 
książki i mam poczucie, że ten 
temat w jakimś sensie towarzy-
szy mi od zawsze. 

Ponoć wiąże się to, ale i sam 
scenariusz Klezmera, z pewną 
refleksją z dzieciństwa.
Rzeczywiście, wiąże się ze wspo-
mnieniem, które noszę w sobie 
od dzieciństwa. Wychowywa-
łem się na podkarpackiej wsi 
i wraz z innymi dziećmi bawili-
śmy się w ogrodzie. Opiekunka 
powiedziała nam, żebyśmy się 
nie oddalali, bo pochowano tam 
Żyda zamordowanego podczas 
wojny. Ogród znajdował się za 
budynkiem, w którym podczas 
okupacji był posterunek nie-
mieckiej policji. Pamiętam, że 
przez całe moje dzieciństwo na 
drzewie wisiał hak, a na nim 
megafon. Kiedyś przez niego 
ogłaszano zarządzenia oku-
pacyjne. Utkwił mi w pamięci 
kontrast pomiędzy tą histo-
rią a naszą niewinną zabawą. 
Wtedy nie miałem jeszcze poję-
cia, że fakt, iż ów nieboszczyk Fo
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Piotr Chrzan 

Lesław Żurek w filmie Klezmer, 
reż. Piotr Chrzan
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Oscaraobcojęzycznego 
Na naszego pierwszego nie-

anglojęzycznego Oscara 
czekaliśmy od roku 1963, 

gdy nominację otrzymał Nóż 
w wodzie Romana Polańskiego. 
Czy to, że na początku 2015 
nagrodę odebrał Paweł Pawlikow-
ski stanowi dla naszego tegorocz-
nego kandydata ułatwienie czy 
utrudnienie? Czy Oscara dostali-
śmy „tylko” dlatego, że film poru-
szył wątek relacji polsko-żydow-
skich? Czy współczesna, podszyta 
egzystencjalizmem tematyka, po 

którą sięga Jerzy Skolimowski 
(nie) może zainteresować człon-
ków Amerykańskiej Akademii 
Filmowej? Czy naprawdę o wygra-
nych decydują tylko starsi, biali 
mężczyźni z Kalifornii? Choć 
o tym Oscarze w mediach mówi 
się bardzo dużo i bardzo głośno, 
wokół nagrody narosło wiele fał-
szywych wyobrażeń. Poza tym 
w ostatnich latach rywalizacja ta 
uległa  poważnym zmianom.

Historia
Za pierwszego laureata Oscara dla 
filmu nieanglojęzycznego uważa 
się neorealistyczne Dzieci ulicy 
Vittoria De Siki (1947), chociaż 
już wcześniej – sporadycznie – nie-
amerykańskie produkcje (gosz-
czące w amerykańskich kinach) 
pojawiały się wśród laureatów 
nagród Akademii. Statuetka De 
Siki ma jednak niewiele wspól-
nego z dzisiejszym trofeum. Aż 
do 1955 roku wśród oscarowych 
kategorii nie było konkursu kina 
obcojęzycznego. Zarząd Akade-
mii – Board of Governors – przy-
znawał wedle własnego uznania 
jednego Honorowego Oscara dla 
zagranicznej produkcji.

Sama decyzja o utworzeniu tego 
typu nagrody przyszła do Akade-
mii z zewnątrz. Głosy nawołujące 
do docenienia wybitnych niean-
glojęzycznych dzieł pojawiały 
się wśród Akademików już pod 
koniec lat 20. ubiegłego wieku, 
gdy Oscar się rodził. Skuteczny 
okazał się jednak dopiero impuls… 
polityczny. „W roku 1945 dyrektor 
generalny Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do Spraw Pomocy 
i Odbudowy poprosił ówczesnego 
prezydenta Akademii, później-
szego producenta Kleopatry 
Waltera Wangera o ustanowie-
nie nagrody, która honorowałaby 
filmy promujące »wzajemne poro-
zumienie między narodami«” – 
przybliża początki Dawn Hud-

son, obecna dyrektor generalna 
Akademii, która o Oscarach dla 
filmów obcojęzycznych rozma-
wiała z przedstawicielami branży 
w trakcie specjalnego oscarowego 
panelu na 59. Londyńskim Festi-
walu Filmowym (7-18 października 
2015). Pomysł wprowadził w życie 
następca Wangera – Jean Her-
sholt. Odrębną kategorię z syste-
mem konkursowym zaakceptował 
kolejny prezydent Akademii – 
George Seaton. Pierwszy wyścig 
o akademickie złoto wygrała La 
strada Federica Felliniego (1956). 
A potem przyszły lata wspania-
łych laureatów, ale i stereotypów, 
szufladek i „filmu oscarowego”. 

Filmowe 
Mistrzostwa Świata
Największym reformatorem kon-
kursu jest Mark Johnson, który 
z ramienia Zarządu Akademii 
od kilkunastu lat (z krótką prze-
rwą) kieruje pracami Komitetu 
do Spraw Oscara Obcojęzycz-
nego (Foreign Language Film 
Award Committee). W pewnym 
momencie kategoria stała się 
przewidywalna, żeby nie powie-
dzieć wtórna. Nagradzano nie-
koniecznie najlepsze filmy. 
Kraje, wierząc, że przepustką do 
statuetki jest dramat o konkret-
nej tematyce w określonej styli-
styce, nie miały odwagi, by pro-
ponować coś innego. „Pomijano 
wiele dzieł, zwyciężały produkcje 
mniej wymagające. Najmocniej-
szych tytułów brakowało nawet na 
skróconych listach” – komentuje 
Johnson, który również brał udział 
w oscarowej debacie w Londynie. 
„Dziś – mogę to z dumą powie-
dzieć – nasze nominacje nie są już 
przewidywalne i »miękkie«. Choć, 
gdy wśród nominowanych zna-
lazł się Kieł Giorgosa Lanthimosa 
wielu starszych członków Akade-
mii chciało mnie zabić” – dodaje 
pół żartem, pół serio. „Jeżeli był 

jakiś film, któremu nie dawałem 
żadnych oscarowych szans, była 
to Ida” –  komentował w Londy-
nie kolejny uczestnik panelu – 
Paweł Pawlikowski. „Przejrzałem 
listę laureatów z ostatnich lat – 
Michael Haneke, Paolo Sorrentino. 
Wcześniej myślałem, że Oscary to 
naprawdę ckliwe, humanistyczne, 
źle zrobione filmy. Coś się jednak 
w Akademii zmieniło”.

Od początku do teraz obowią-
zują właściwie tylko dwa punkty 
regulaminu: dany kraj może zgło-
sić wyłącznie jednego kandydata. 
Głównym językiem utworu nie 
może być angielski. W odpowie-
dzi na liczne zarzuty o pomijanie 
najwybitniejszych tytułów sezonu, 
produkcji spoza Europy, a także 
w związku ze wzrastającą liczbą 
kandydatów (w pierwszych latach 
funkcjonowania kategorii przy-
chodziły zgłoszenia z niespełna 
8-10 państw, dziś swoje filmy 
typować może aż 96 krajów – 
z komitetami akredytowanymi 
i weryfikowanymi przez Akade-
mię), Johnson zainicjował sze-
reg zmian. „Komitet do Spraw 
Oscara Obcojęzycznego zawsze 
był bardzo zaangażowany, ale 
wiele trudności – m.in. ze wzglę-
dów czasowych – rodziło wcią-
gnięcie w proces ludzi u szczytu 
kariery, poszukujących nowych 
rozwiązań. Głosowali ci, którzy 
mieli czas – owszem, często starsi 
Akademicy” – przyznaje John-
son, zaznaczając jednocześnie, 
że obecnie struktura demogra-
ficzna Akademii bardzo się prze-
kształca, stając się o wiele bardziej 
różnorodną. Jak więc wygląda 
Oscar obcojęzyczny po reformach 
Johnsona?

Krok po kroku
Proces zaczyna się w Kalifornii, 
gdzie – w Samuel Goldwyn The-
ater – od października do połowy 
grudnia trwa „przegląd” wszyst-

Oscarowy regulamin konkursu kina nieanglojęzycznego odpowiada tylko na 
część pytań związanych z nagrodą. Oczekując na ogłoszenie tzw. skróconej 
listy z dziewięcioma tytułami oraz na finalną listę pięciu nominacji do 88. edycji 
rozdania Oscarów (naszym kandydatem jest 11 minut Jerzego Skolimowskiego), 
przybliżamy proces typowania zwycięzcy.

Rynek filmowy: Oscarowe tajemnice

Sekrety 

Dagmara Romanowska
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kich kandydatów – filmów wybra-
nych przez narodowe komisje, 
spełniających wymogi regulami-
nowe (daty, kwestie techniczne, 
wymóg tygodniowej obecności 
w kinach w kraju produkcji – nie 
ma już obowiązku tygodniowej 
komercyjnej prezentacji w USA, 
chyba że utwór ma kandydować 
do innych kategorii). „W etapie 
tym uczestniczy około 400 Aka-
demików z Kalifornii. Kto nie obej-
rzy pewnego minimum, nie może 
oddać swojego głosu. Nie wolno 
też głosować, jeżeli nie oglądało 
się filmu w kinie” – wylicza John-
son. Oceniający Akademik musi 
też obejrzeć przynajmniej 1/3 
utworu. Etap kończy się wybo-
rem sześciu tytułów.

Kolejne trzy – pominięte w gło-
sowaniu ogólnym, a odznacza-
jące się wyjątkowymi walorami 
artystycznymi – dodaje Komitet 
Wykonawczy, złożony z przed-
stawicieli różnych gałęzi branży, 
liczący 25 osób. Zespół ten obra-
duje i głosuje pod nadzorem 
PricewaterhouseCoopers. Cała 
dziewiątka przekłada się na 
tzw. skróconą listę, która zostaje 

publicznie ogłoszona mniej wię-
cej w połowie grudnia. Akademia 
nie ujawnia, które tytuły wybrane 
zostały drogą głosowania ogól-
nego, które poprzez Komitet.

„Szczęśliwa dziewiątka” prze-
chodzi do kolejnego etapu – 
zostaje poddana ocenie przez tzw. 
Komitet Fazy 2. Komitet ten to 20 
osób w Los Angeles, 10 w Nowym 
Jorku i – od niedawna – 10 w Lon-
dynie. Kim są ci ludzie? „Człon-
kowie Komitetu Fazy 2. zmieniani 
są co roku” – odpowiada John-
son. „To powszechnie szanowani 
twórcy. Przed ogłoszeniem nomi-
nacji nie ujawniamy ich nazwisk, 
aby uniknąć wywierania na nich 
nacisków. W minionych latach 
w komitecie zasiadali m.in. Ste-
phen Frears, Jeremy Irons, Meryl 
Streep, Ryan Gosling, Kathryn 
Biegelow, Janusz Kamiński, 
uznani reżyserzy obsady, twórcy 
kostiumów, artyści u szczytu 
kariery” – wymienia przewod-
niczący. Zespół Fazy 2. zawęża 
wybór do pięciu nominacji, które 
świat poznaje – razem z nomi-
nacjami w pozostałych oscaro-
wych kategoriach – w styczniu. 

W tym momencie wybór trafia 
do wszystkich członków Akade-
mii, choć i tu są pewne obostrze-
nia. Podstawowym jest zobowią-
zanie do obejrzenia wszystkich 
nominowanych produkcji. Nie 
ma natomiast obowiązującego 
w minionych latach (i na pierw-
szym etapie) wymogu seansu 
kinowego – Akademia stara się 
dotrzeć do jak największej liczby 
swoich członków na całym świe-
cie, rozsyłając im tzw. screenery. 
Laureat ogłoszony zostaje – przy-
pomnijmy – na przełomie lutego 
i marca. Statuetkę – wedle zapi-
sów regulaminowych – odbiera 
w imieniu twórców reżyser. Jego 
nazwisko widnieje na statuetce – 
po nazwie kraju i tytule filmu.

Znaczenie
O znaczeniu batalii o Oscara dla 
filmu obcojęzycznego można 
napisać odrębny artykuł. Na kilka 
kwestii warto jednak zwrócić 
uwagę już tutaj. Zwycięski tytuł 
ciągle może „promować poro-
zumienie między narodami”, 
ale i nieść wiele innych warto-
ści. Przez lata bardzo wzrósł pre-

stiż statuetki. Co prawda, na co 
zwraca uwagę Johnson: „Oscar 
ciągle nie przekłada się na wyniki 
amerykańskiego box office’u”, 
ale „wzmacnia jednak rynek pro-
dukcji obcojęzycznych w USA”. 
„Zwycięstwo staje się często prze-
pustką do pracy w Hollywood. 
Naszą pracę na bieżąco obser-
wują liczni agenci. Wielokrotnie 
odpowiadamy na pytania: »Kto 
teraz jest na topie?«” – dodaje 
Johnson. – „Ponadto statuetka 
pomaga w rozwoju samego prze-
mysłu filmowego w zwycięskim 
państwie. Zdarza się, że słyszymy 
nawet o zwiększeniu rządowego 
wsparcia finansowego dla całej 
branży w danym kraju po udziale 
w oscarowej rywalizacji”.

Wyzwania
Johnson na pewno nie rozwiązał 
wszystkich „problemów” związa-
nych z obcojęzycznym Oscarem. 
Jednym z wyzwań pozostaje kwe-
stia wzrastającej liczby koproduk-
cji. Regulamin mówi o większo-
ściowym „udziale artystycznym 
obywateli i rezydentów” danego 
państwa, co daje jednak sporo 
i wolności, i trudności. Zdarzały 
się przypadki wybitnych kopro-
dukcji, które nie były typowane 
przez żadną z narodowych komi-
sji oscarowych. Kolejne wyzwanie 
wiąże się z filmami pomijanymi 
przez owe komitety z innych niż 
produkcyjne względów (poli-
tyczne, gospodarcze, promocyjne 
itp.) –  jednym z rozważanych tu 
scenariuszy jest wprowadzenie 
na skróconą listę „bonusowego” 
tytułu –  utworu, który zdobył 
główne trofea przynajmniej pię-
ciu dużych festiwali filmowych. 
„To rozwiązanie ma jednak swoje 
minusy – może doprowadzić do 
sytuacji, w której wśród pięciu 
nominowanych produkcji znaj-
dzie się kilku reprezentantów jed-
nego państwa. A Oscar obcoję-
zyczny to przecież nie rywalizacja 
reżyserów, a krajów” – komentuje 
Johnson.

Jedno jest pewne – tradycyjna 
hegemonia Francji i  Włoch 
w oscarowej rywalizacji należy 
już raczej do przeszłości. Tak jak 
i hasło „oscarowych pewniaków”. 
A za wyborem nie kryje się tajem-
nicza i podejrzana garstka decy-
dentów. 
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Agata Kulesza i Agata Trzebuchowska 
w filmie Ida, reż. Paweł Pawlikowski 
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powstawały w Norwegii, a sce-
nografia w Polsce. Przesyłali-
śmy Norwegom zdjęcia kolej-
nych wykonanych fragmentów 
scenografii, w 95 proc. od razu 
uzyskiwaliśmy akceptację. 
Następnie wysyłaliśmy sceno-
grafie do Norwegii. Po odbiorze 
na miejscu Norwegowie byli 
pod jeszcze większym wraże-
niem niż po obejrzeniu zdjęć. 
Chyba poszło dobrze. 

Po takich doświadczeniach 
wchodzicie we współpracę 
przy Wieży pewnie już bez 
większych obaw?
A.M.: Każdy projekt jest inny, 
a obawy zawsze są potrzebne. 
Nie boimy się o artystyczny 
poziom przedsięwzięcia ani 
nasz wkład, który możemy 
wnieść w projekt. Bardziej nie-
pokoi nas koordynacja działań. 
Tym razem mamy do czynienia 
z koprodukcją czterech krajów: 
Polski, Norwegii, Francji i Szwe-
cji. Głównym producentem jest 
Norwegia, my będziemy odpo-
wiedzialni za 36 minut anima-
cji lalkowej, czyli za dokładnie 
połowę całego projektu. Ciąży 
na nas bardzo duża odpowie-
dzialność, bo cała ta część 
powstanie w naszym kraju.

Ile osób z Polski może liczyć 
na zatrudnienie przy takim 
projekcie?
W.L.: Mamy nadzieję, że wiele – 
artystów plastyków, animato-
rów, członków ekipy realizacyj-
nej i postprodukcji. Mamy do 
czynienia z dużym projektem 
i zależy nam, by dać zatrud-
nienie specjalistom z Polski. 
Wprawdzie autorem scenariu-
sza i reżyserem jest Mats Gro-
rud, ale funkcję II reżysera pełni 
Agata Gorządek, a autorem 
opracowania plastycznego jest 
Paweł Łętowski. 

sobie radzi. Brakuje nam projek-
tów komercyjnych, ale umiemy 
robić autorskie kino.

Możemy się ścigać 
z zagranicą?
W.L.: Na pewno. Mamy wyspe-
cjalizowanych ludzi, nie odbie-
gamy także pod względem 
technologicznym. Przegry-
wamy, jeśli chodzi o ilość – 
i ludzi, i sprzętu. Warsztat 
trzeba cały czas rozwijać i spe-
cjalizować. Dlatego potrzebu-
jemy edukacji w tym zakresie. 
Ale żeby kształcić ludzi pod 
tym kątem, musimy im zapew-
nić rynek pracy po studiach.

Lekarstwem wydają się 
koprodukcje.
A.M.: A także zlecenia komer-
cyjne, które przypływałyby 
do Polski z zagranicy. Jeste-
śmy konkurencyjni cenowo dla 
innych krajów, a robimy pracę 
jakościowo na tak samo wyso-
kim poziomie jak na Zachodzie.

A jeśli chodzi o waszą 
współpracę z Zachodem – jak 
możesz ocenić współpracę 
z Norwegią? Odległość rodzi 
problemy?
J.R.: Spodziewaliśmy się, że tak 
będzie. Jednak okazało się, że 
praca zdalna nie nastręcza tak 
wielu trudności. Kwestie sporne 
udaje się w szybki i przyja-
zny sposób rozwiązać. Mamy 
świadomość wspólnego celu. 
Nie chcemy wchodzić sobie 
w drogę, tylko znajdować przy-
czynę wątpliwości i ją usuwać.

Jak wygląda taka współpraca?
J.R.: Ostatnio mieliśmy przy-
jemność wykonać scenografię 
do pełnometrażowego filmu lal-
kowego Solan i Ludvig – część 
2. Współpraca przebiegała bar-
dzo sprawnie, mimo że projekty 

który od czterech pokoleń 
uchodźców zamieszkuje i nad-
budowuje jej rodzina. Każde 
pokolenie to kolejna kondy-
gnacja. Bohaterka przechodząc 
przez piętra, poznaje historię 
swoich bliskich. Jej pradziadek 
mówi do niej: „Wyobraź sobie, 
że jesteś jak strzała. Im bardzie 
się cofniesz, tym dalej dolecisz. 
Wyciągnij wnioski z przeszło-
ści i napisz nową historię”. Na 
bazie historii swojej rodziny, 
dziewczynka buduje własną 
przyszłość. Dla nas, widzów, nie 
tylko w Polsce, powinno być 
ważne to, że z historii uchodź-
ców z Palestyny trzeba czerpać 
naukę. 

Artyści coraz częściej sięgają 
po realne wydarzenia, wyko-
rzystując do przedstawienia 
ich animowaną formę. Skąd 
popularność tej tendencji?
A.M.: Animacja pozwala na 
zrobienie wszystkiego, co się 
chce, z danym tematem. Nie 
wszystko musi być pokazane 
w skali 1:1, jak w dokumencie. 
Można też wizję bardziej kon-
trolować niż w fabule. Cieszy 
nas ta tendencja, bo wreszcie 
pozwala pogrzebać stereotyp 
mówiący, że animacja jest tylko 
dla dzieci. Bo jest przecież także 
nośnikiem ważkich treści spo-
łecznych.

Sądzicie, że takie myślenie 
wciąż pokutuje?
A.M.: W środowisku filmowym 
nie. Ale wśród sporej liczby 
odbiorców takie przekonanie 
często wychodzi na jaw.

Może wynika to z tego, że nie 
mamy u nas naśladowców 
Marjane Satrapi czy Ariego 
Folmana, którzy ugruntowali 
„dokumentalną” animację na 
świecie?
A.M.: W Polsce mamy coraz 
więcej młodych reżyserów 
i artystów, którzy tworzą ani-
mowane projekty autorskie, 
także dokumentalne. Mamy 
nadzieję, że zaznaczą swoją 
obecność na arenie międzyna-
rodowej. Trzeba tylko stworzyć 
im do tego warunki. Ważną rolę 
odgrywa PISF. Ta instytucja ma 
10 lat i z roku na rok coraz lepiej 

Dlaczego Wieża powstaje 
właśnie w połączeniu tych 
dwóch technik animacji?
J.R.: Powody są dwa: arty-
styczny i ekonomiczny. Kla-
syczna animacja lalkowa to 
technika, która pozwala czuć 
namacalnie wydarzenia, o któ-
rych się opowiada, idealna do 
prezentowania filmowej teraź-
niejszości. Chcemy jej uży-
wać dla pokazania głównej 
bohaterki i jej podróży po obo-
zie i wieży. Animacja lalkowa 
będzie miała charakter doku-
mentalny ze względu na reali-
styczny aspekt dekoracji wyglą-
dającej dokładnie jak oryginał 
obozu w dniu dzisiejszym. Tłem 
dla dekoracji będą autentyczne 
zdjęcia zrobione w obozie 
w Libanie. Natomiast animacja 
2D użyta zostanie do pokazania 
wydarzeń historycznych, jako 
obraz przeszłości. Dzięki temu 
można również obniżyć koszty 
produkcji filmu.

Historia wieży odnosi się do 
wydarzeń z rzeczywistości 
związanych z falą 
palestyńskich uchodźców 
w drugiej połowie ubiegłego 
wieku. Zamierzacie być 
wierni faktom?
J.R.: W podstawowym zamie-
rzeniu Wieża to opowieść o sur-
realizmie życia uchodźców 
w obozach, o tym, z jak absur-
dalnymi problemami się bory-
kają. Ten temat chcemy potrak-
tować uniwersalnie, niezależnie 
od jego korzeni. Przesłanie jest 
jasne: stoimy po stronie czło-
wieka, a efekt ma być w wymo-
wie prohumanistyczny. Nie jest 
to kino umocowane w historii 
politycznej.

Boicie się kontrowersji wokół 
tego projektu w związku 
z żywym teraz tematem 
uchodźców z Bliskiego 
Wschodu?
J.R.: Chcemy zrobić film pro-
humanistyczny. Kontrowersje 
wokół takich tematów są nie-
uniknione, ale podkręcanie ich 
nie jest naszym celem. Przed-
stawiamy historię dziewczynki, 
która ma 11 lat, a jej światem 
jest obóz uchodźców. Mieszka 
w tytułowej wieży, budynku, 

Artur Zaborski: 
O produkowanej przez was 
animacji Wieża słychać już 
od dłuższego czasu.
Anna Mroczek: Rzeczywiście, 
to nie jest nowy projekt. Jakiś 
czas temu dostał wsparcie PISF. 
Niestety, różne kwestie for-
malne sprawiły, że to dofinanso-
wanie przepadło.

Dlaczego?
Wojciech Leszczyński: Pol-
ski producent wycofał się z pro-
jektu, natomiast norweski pro-
ducent Tenk.tv zaczął szukać 
zastępstwa po stronie polskiej. 
My jako firma zajmująca się 
animacją lalkową zostaliśmy 
do tej roli poleceni. Aż połowa 
projektu ma być zrealizowana 

w technice lalkowej. Druga 
połowa to animacja 2D.

Norwegowie łatwo się do 
was przekonali?
Justyna Rucińska: Odbyli-
śmy serię spotkań. Pokazaliśmy 
im nasze projekty i portfolio, 
porozmawialiśmy, omówiliśmy 
szczegóły działań. 

Wojciech Leszczyński: Na 
próbę zrealizowaliśmy krótki 
trailer na potrzeby prezentacji 
projektu w Lyonie. Udało nam 
się w krótkim czasie zorgani-
zować do tego profesjonalną 
ekipę, co ostatecznie prze-
mówiło do Norwegów. To, co 
zobaczyli, bardzo im się spodo-
bało.

W obozie 
uchodźców

Z zespołem producenckim WJTeam 
rozmawia Artur Zaborski

Rynek filmowy: Rozmowa z zespołem producenckim WJTeamRynek filmowy: Rozmowa z zespołem producenckim WJTeam
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Wojciech Leszczyński, 
Justyna Rucińska i Anna Mroczek 

Wieża, reż. Mats Grorud
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Rynek filmowy: Rozmowa z Nikolajem Nikitinem

z perspektywy kogoś innego to 
bardzo cenne i otwierające oczy 
doświadczenie. Między uczest-
nikami warsztatów budują się 
silne relacje, a za ich sprawą 
cementuje się międzynarodowy 
team, w którym nikt nikomu nie 
podcina skrzydeł.

Zgadzasz się z tym, 
że międzynarodowa 
współpraca to przyszłość dla 
europejskich narodowych 
kinematografii?
Oczywiście! Kręcenie filmów to 
był zawsze sport grupowy. To 
różni kino od wszystkich pozo-
stałych form sztuki. Twórcy 
politique des auteurs próbo-
wali temu przeczyć, ale ich idea 
pozostała wyłącznie w sferze 
teorii. Dobrze wiemy, że naj-
więksi reżyserzy byliby nikim 
bez swoich aktorów, operato-
rów, montażystów. Dziś europej-
scy twórcy często nie mogą się 
jednak obyć bez koprodukcji. 
Kino to też biznes – gałąź naro-
dowego przemysłu. Duże rynki 
(Polska do nich należy) radzą 
sobie łatwiej, ale mniejsze bez-
względnie potrzebują wsparcia. 
Nie istnieją bez niego między-
narodowe festiwale filmowe. 
Twórcy z różnych krajów pra-
cują wspólnie nad tworzeniem 
nowych światów. Dzielą się nie 
tylko inspiracjami, ale i wspól-
nie kreują budżetowe i marke-
tingowe strategie. Nowe, inne 
nastawienie daje nowe, inne 
rezultaty. Bogactwo europej-
skiej kultury kryje się w jej róż-
norodności. Ale dzięki istnieniu 
tych różnic jedni od drugich 
wciąż mogą się uczyć nowych 
rzeczy.

Jakie projekty najtrudniej 
wcielać w życie?
Problemy są zwykle z dużymi 
projektami, które na starcie 
wymagają wielkich budżetów 
i gotowych infrastruktur. Roz-
wijają się one wolniej i w dłuż-
szym interwale czasowym. Zna-
czenie mają też kraje, w których 
powstają – obecna sytuacja 
narodowego przemysłu, trady-
cje, nastawienie do podejmo-
wania inwestycji. Weźmy za 
przykład Gruzję – na przeło-
mie lat 50. i 60. było tam 120 

kin i 20 mln kinomanów. Kiedy 
w zeszłym roku na SOFĘ trafił 
gruziński projekt Ketie Daneli 
(Unique Screen, kino wyświetla-
jące filmy artystyczne – przyp. 
A.B.), kin działających w kraju 
było zaledwie trzy. Wszystkie 
pokazywały głównie amery-
kańskie hity i wybrane, głośne 
europejskie produkcje. Projekt 
Katie jest ogromnie ważny dla 
gruzińskiej kultury, ale i bardzo 
kosztowny, więc siłą rzeczy nie 
można go zrealizować w mgnie-
niu oka. Kolejnym wyzwaniem 
dla innowatorów w wielu kra-
jach jest ich polityczna sytuacja. 
Trudno nie wymienić wśród 
nich Ukrainy. Jeden z uczestni-
ków pierwszej edycji warszta-
tów SOFA planował otworzyć 
Narodowe Ukraińskie Muzeum 
Kinematografii, ale jego pracę 
przerwała sytuacja na Majdanie. 

Uważasz, że trzy lata 
istnienia SOFY realnie 
wpłynęły na zmianę kształtu 
europejskiego rynku?
Myślę, że projekty rozwijane 
w czasie warsztatów mają 
szansę zmienić ten rynek. 
Jestem szczególnie dumny 
z realizacji pomysłu na Festival 
Box Office, który jest platformą 
monitorującą obecność widzów 
na filmach podczas ich poka-
zów festiwalowych na całym 
świecie. Tradycyjny box office 
nie zbiera takich informacji 
i nie bierze pod uwagę faktu, 
że film, który średnio sprzedał 
się w regularnej dystrybucji, był 
wcześniej hitem na wielu mię-
dzynarodowych festiwalach. 
FBO może radykalnie zmienić 
rynkowy potencjał arthouso-
wych produkcji. Artyści dostaną 
zbudowaną z obiektywnych 
danych kartę przetargową, którą 
będą mogli się posłużyć w roz-
mowach z producentami, fun-
duszami i narodowymi instytu-
tami filmowymi. 

Rozmawiamy o statystykach. 
Jak zmierzyć sukces?
Kiedy chcę zmierzyć sukces 
SOFY, myślę o projektach, które 
zostały zrealizowane. Zawsze 
zastanawiam się też, czy uczest-
nicy warsztatów rozwinęli się 
nie tylko na poziomie zawodo-

wym, ale i osobistym. Jednym 
z celów SOFY jest tworzenie 
nowych miejsc pracy w sekto-
rze audiowizualnym, ale innym, 
równie ważnym, rozwijanie oso-
bowości i zainteresowań uczest-
ników. Chcę, by każdy wrócił do 
domu pełen inspiracji. Wszyscy 
pracujemy na dosyć abstrak-
cyjnym gruncie. Nie jesteśmy 
atletami, żeby ktoś mógł nam 
zmierzyć szybkość biegu albo 
wysokość, na jaką podskoczy-
liśmy. Z drugiej strony sztuka 
jest jak bieg na długi dystans, 
maraton. Trzeba dać sobie czas 
i znać cel. Trzeba przekonać 
ludzi, że kultura to nie luksus, 
ale konieczność. Jej wartość nie 
ma zaś wyłącznie wymiaru sym-
bolicznego, ale i ekonomiczny. 
Największym problemem 
sztuki jest krótkowzroczność jej 
mecenasów. 

Wróćmy więc jeszcze raz 
do kwestii poruszanej na 
początku. Jakie innowacje 
zamierzasz wprowadzić do 
programu warsztatów, żeby 
w przyszłości przynosiły 
jeszcze większe owoce, niż 
teraz?
Przez ostatnie trzy lata prze-
konałem się, jak ważna jest 
wiara w samego siebie i ufa-
nie w swoje własne racje. To 
pozwala ochronić swoją tożsa-
mość i uczciwość. Nauczyłem 
się, jak ważna jest praca w zgra-
nym zespole. Jestem bardzo 
wdzięczny, że mam wokół siebie 
kreatywnych ludzi. Przekona-
łem się, że dobrze ćwiczyć rano 
na warsztatach jogę, bo kiedy 
w południe „pitchuje” się pro-
jekt, oprócz pasji i treści komu-
nikatu liczy się też mowa ciała, 
właściwe oddychanie i dobra 
postawa. Budowanie kontak-
tów jest kluczowe. Tuż przed 
warsztatami przedstawiamy 
uczestników ich tutorom, żeby 
wspólnie mogli się przygoto-
wać do późniejszej pracy i lepiej 
wykorzystać czas podczas spo-
tkań. SOFA to jednak inkubator. 
Dziś zależy mi na stworzeniu 
drugich, może krótszych warsz-
tatów, podczas których autorzy 
rozwijanych na SOFIE projek-
tów dzieliliby się doświadcze-
niami z pola walki.  

widza. Nie planują zakładania 
typowych portali filmowych, ale 
chcą pokazać, jak kino wpływa 
na różne dziedziny twórczo-
ści. Tworzą miejsca oryginal-
nej ekspresji. W ciągu pierw-
szych dwóch lat istnienia SOFY 
aktywnie szukałem przyszłych 
uczestników warsztatów na 
festiwalach i imprezach bran-
żowych. Od niedawna mnó-
stwo osób samodzielnie zgłasza 
się z chęcią rozwijania idei. Do 
udziału w trzeciej edycji apli-
kowało ponad sto osób z pro-
jektami z dwudziestu pięciu 
krajów. SOFA wzbudza coraz 
większe zainteresowanie, bo 
współczesny rynek potrzebuje 
ludzi, których na niej kształ-
cimy.

Uczestnicy warsztatów 
uczą się, jak ważna jest 
wspólna praca. Jak opisałbyś 
dynamikę grupy i charakter 
zajęć, które mają miejsce na 
SOFIE?
Kiedy byłem studentem, ojciec 
powtarzał mi, że nie chodzę 
na zajęcia, żeby czytać książki, 
ale żeby nauczyć się porozu-
miewać z ludźmi, którzy mają 
podobne zainteresowania 
i plany na przyszłość. SOFA 
uczy szukać wspólnych rozwią-
zań. Wielu uczestników warsz-
tatów, zwłaszcza pochodzących 
z mniejszych krajów, mimo 
dobrej woli i wielkiej ener-
gii zmaga się z poczuciem, że 
ich działania są jak walka Don 
Kichota z wiatrakami. Wydaje 
im się, że nikt ich nie rozumie, 
a idee, w jakie wierzą całym ser-
cem, są zbyt radykalne lub nikt 
nie jest jeszcze na nie gotowy. 
To wszystko sprawia, że rodzi 
się frustracja. SOFA ją redu-
kuje. Uczestnicy warsztatów nie 
tylko dowiadują się od specjali-
stów, jak realnie rozwijać swoje 
projekty, ale i wymieniają się 
doświadczeniami. Dzięki temu, 
że pracują na różnych polach 
sztuki, mają inne wykształce-
nie i pochodzą z różnych krajów 
(w tym roku na SOFIE spotkali 
się autorzy projektów m.in. 
z Tadżykistanu, Polski, Niemiec 
i Serbii) – poszerzają nawza-
jem swoje horyzonty. Podję-
cie próby spojrzenia na siebie 

Anna Bielak: Czym we 
współczesnej kulturze są 
innowacje?
Nikolaj Nikitin: Wiele osób 
twierdzi, że w kulturze nie ma 
już miejsca na nic nowego, ale 
ja w to nie wierzę. Innowacje są 
możliwe – zwłaszcza w sferze 
wciąż bardzo młodych sztuk 
audiowizualnych. Ich autorów 
postrzegam jako ludzi, któ-
rzy znajdują dla siebie niszę, 
w jakiej mogą realizować idee 
do tej pory przez nikogo w ich 
środowisku lub regionie nie-

wcielone w życie. Innowato-
rzy znają rynek, wiedzą, czego 
na nim brakuje i starają się 
wypełnić tę lukę. Bardzo często 
czerpią inspiracje z dziedzin 
pokrewnych swojej specjalno-
ści, przyglądają się dobrym 
rozwiązaniom wprowadza-
nym w innych krajach. Two-
rzą nową jakość. Przemysł tak 
szybko się zmienia, że ludziom 
są potrzebne innowacyjne pro-
dukty, które pomogą im poru-
szać się w świecie nowych 
technologii i je rozumieć. Inno-

wacyjne pomysły służą znaj-
dowaniu nowych kanałów dys-
trybucji i nowych odbiorców 
kultury.

Jak ty znajdujesz uczestni-
ków, których zapraszasz na 
SOFĘ? Każdy przyjeżdża na 
warsztaty z projektem zwią-
zanym z inną dziedziną kul-
tury audiowizualnej, wszy-
scy w trakcie zajęć uczą się 
patrzeć na swoje pomysły 
z nowej perspektywy – zain-
spirowani ideami kolegów.

Kusi mnie, żeby zażartować, 
że szukam ludzi podobnych 
do siebie samego, więc zawsze 
od razu wiem, kogo wybrać! 
I byłoby w tym żarcie trochę 
prawdy, bo na warsztatach 
pojawiają się młodzi, ale już 
doświadczeni w swoich dzie-
dzinach profesjonaliści, któ-
rzy interesują się kinem jako 
sztuką, ale i starają się orygi-
nalnie wykorzystać jego ryn-
kowy potencjał. Nie chcą krę-
cić filmów, ale szukają nowych 
sposobów docierania z nimi do 

Z Nikolajem Nikitinem o warsztatach SOFA 
(School of Film Agents) rozmawia Anna Bielak

grupowe
Sporty 

Rynek filmowy: Rozmowa z Nikolajem Nikitinem

Fo
t.

 S
ch

oo
l o

f F
ilm

 A
ge

nt
s

Nikolaj Nikitin



66 67MAGAZYN FILMOWY        nr 52/grudzień 2015MAGAZYN FILMOWY        nr 52/grudzień 2015

Rynek filmowy: Rozmowa z Andrzejem Romanem Jasiewiczem

Oprócz produkcji polskiej, 
prezentujecie najmłodszym 
wartościowe kino z całego 
świata.
Nie chodzi w tym programie 
o pokazywanie tylko polskich 
filmów. Chcemy zwrócić uwa-
gę dzieci na kino z innych 
krajów, nie akcentując filmów 
z Ameryki. Prezentujemy – 
oczywiście – filmy europejskie, 
ale także produkcje z Japonii, 
Korei, Iranu, Indii, Chin, Au-
stralii czy Kuby. W ciągu jede-
nastu lat pokazaliśmy około 
50 filmów, które nigdy nie były 
prezentowane komercyjnie 
w Polsce. U nas – niestety – nie 
ma żadnego dystrybutora, któ-
ry specjalizuje się w filmach 
dla dzieci. W Holandii jest ich 
trzech albo czterech. W Niem-
czech też kilku. Tak samo 
w Skandynawii.

Jak wygląda produkcja 
filmów dla dzieci w Europie? 
Dlaczego w Polsce realizuje 
się tego typu filmów tak 
mało?
Spójrzmy np. na Holandię – 
malutki kraj, a produkuje rocz-
nie sześć, siedem filmów dla 
dzieci. A my, przy naszym po-
tencjale, robimy jeden taki film 
na trzy lata. Norwegia daje 
większe pieniądze na debiut, 
jeżeli to ma być film dla dzieci. 
W Niemczech, w każdym lan-
dzie, działa instytut filmowy, 
który wspiera finansowanie 
kina dla dzieci. U nich bardzo 
często wiąże się to z całkiem 
sporym sukcesem handlowym. 
Tam jest kilku reżyserów, któ-
rzy zajmują się tylko tą tema-
tyką. U nas, niestety, jest też 
pokutujące od niepamiętnych 
czasów mniemanie, że twórcy 
filmów dla dzieci to taka niż-
sza kategoria. Dlatego młodzi 
reżyserzy wolą się tym nie zaj-
mować, bo po prostu nie przy-
niesie im to satysfakcji zawo-
dowej. Co innego, gdyby tych 
twórców zachęcać i pomóc im 
w tych działaniach. Nie chodzi 
tu tylko o dotację, ale o wspar-
cie marketingowe i dystrybu-
cyjne. Na takie działania mo-
żemy ubiegać się o finansowa-
nie z funduszy europejskich. 
Zresztą filmów dla dzieci nie 

powinny finansować tylko pod-
mioty związane z branżą.

Konieczne są systemowe 
rozwiązania?
Trzeba zwrócić uwagę jak waż-
ne jest, żeby powstawały rodzi-
me filmy dla dzieci. A mamy 
przecież swoją chlubną tra-
dycję. Dzieci chcą oglądać na 
ekranie rówieśników ze swoje-
go podwórka, ze świata, który 
jest im bliski. Nie do przecenie-
nia jest również przekaz kul-
turowy kojarzący się z czymś 
własnym, polskim. Koło sta-
ra się patrzeć na kino w szer-
szym kontekście – to twórczość 
o bardzo szerokim aspekcie 
kulturowym. Istotną rzeczą 
może być powstanie systemu, 
który by wspierał produkcję dla 
najmłodszych widzów nie tylko 
w fazie dofinansowania pro-
dukcji. Trzeba znaleźć również 
dystrybutora, który by wiedział, 
jak się tym zająć. Jak do tego 
widza dotrzeć i go przekonać? 
Trzeba przekonać nie tylko 
rodzica czy szkoły, ale i samo 
dziecko. W Ameryce machina 
promocyjna filmu rusza wraz 
ze skierowaniem go do pro-
dukcji. W związku z tym, w cza-
sie produkcji ten PR jest cały 
czas napędzany, żeby utrzymać 
zainteresowanie dzieciaków. 
U nas tego nie ma w ogóle albo 
są działania pojedyncze. 

Kiedyś telewizja 
produkowała dużo 
wartościowych filmów 
i programów dla dzieci. 
Właśnie. Brakuje w TVP pro-
dukcji własnych, bo jest mniej-
sze zainteresowanie ludzi, 
którzy tę telewizję prowadzą. 
Dlaczego zlikwidowano „Do-
branockę”? Podobno oglądali 
ją dziadkowie. A może dziadek 
z wnukiem? Ile trzeba czasu, 
żeby wyrobić sobie jakąś mar-
kę? A „Dobranocka” taką mar-
kę posiadała. Telewizja powin-
na pomóc w realizacji filmów 
dziecięcych. Mają kanał ABC, 
który jest idealną platformą do 
takich produkcji. A przy pomo-
cy PISF-u można by sporo zro-
bić. Rosjanie jakiś czas temu 
wpadli na świetny pomysł. Zre-
alizowali kolosalną serię ani-

mowaną o własnej historii. Po-
kazywali czym była kiedyś Ro-
sja, oczywiście podbudowując 
również dzisiejszy wizerunek. 
To się cieszyło bardzo dużym 
powodzeniem. Może my też 
powinniśmy zrealizować taką 
historyczną serię, gdzie w mą-
dry sposób można by zaintere-
sować dzieci naszym dziedzic-
twem? A historię mamy prze-
cież bardzo bogatą.

Czyli ta sprawa wymaga 
uświadomienia nie 
tylko dzieci, ale również 
podmiotów zajmujących się 
edukacją, działających poza 
strukturami stricte filmowo- 
-telewizyjnymi.
Jeżeli chodzi o uświadomienie, 
to trzeba zwłaszcza pobudzić 
świadomość rodziców. My też 
to robimy, ale poprzez szko-
ły. Szkoła może przyprowa-
dzić kilka klas na seans. Mamy 
komplety na tych wszystkich 
pokazach. Chciałbym, żeby-
śmy mogli to kontynuować, 
ale też potrzebujemy pomocy 
w znalezieniu struktury, któ-
ra by tę twórczość rozwinęła. 
Myślę, że musimy porozma-
wiać z Ministerstwem Edukacji 
Narodowej. Planuję zorganizo-
wać spotkanie, gdzie wreszcie 
będzie można omówić te pro-
blemy, spojrzeć ze spokojem 
na pomysły kolegów z zagrani-
cy i spróbować znaleźć rozwią-
zanie na gruncie polskim. Za 
wsparcie produkcji filmów dla 
dzieci powinniśmy brać wszy-
scy odpowiedzialność. Pamię-
tajmy, że film posiada ogrom-
ną wartość edukacyjną. A film 
rodzimy tym bardziej.

Te działania wymagają 
większego dotowania.
I innego myślenia filmowców. 
Myślimy o młodych pokole-
niach i chcemy, żeby w jakiś 
sposób dzieci wzrastały w świa-
domości rodzimej kultury. Ale 
nie mamy im nic do zapropo-
nowania na gruncie polskim, 
więc oglądają głównie produk-
cje amerykańskie. A film ma tę 
łatwość, że bardzo szybko do-
ciera do dziecka – więc dajmy 
dziecku, w miarę możliwości, 
szeroką perspektywę.  

Albert Kiciński: Jak 
przyciągnąć dzisiaj młodego 
widza do kina?
Andrzej Roman Jasiewicz: 
Film jest sztuką, dlatego ważne 
jest miejsce, gdzie z tą sztuką 
obcujesz. W programie Polskie 
Kino Młodego Widza, który re-
alizujemy od jedenastu lat, sta-
ramy się przyciągnąć dzieci do 
kina. Nie jesteśmy organiza-
cją zajmującą się edukacją, ale 
staramy się przybliżyć sztukę 
filmową najmłodszym poko-
leniom. Dzisiaj to jest bardziej 
istotne niż kiedyś, ponieważ 
mamy do czynienia z fenome-
nalną inwazją nowych mediów. 
A jak się ma oglądanie filmu 
na ekranie kinowym do oglą-
dania w telefonie? Staramy 
się pokazać różnicę. Z dzisiej-
szej perspektywy mogę rze-
czywiście mówić o najmłod-
szych pokoleniach, bo nasze 
„Spotkania z Filmem” obejrza-
ło tylko w Gdyni i okolicy 100 
tys. dzieci. A do tego dodajmy 
widownie kilkudziesięciu miej-
scowości w całej niemal Pol-
sce – od Zakopanego po Ju-
ratę. Przy realizacji pokazów 
mamy duże wsparcie Zarządu 
SFP oraz kolegów z Koła. Nasi 
seniorzy, jak Witold Giersz czy 
Tadeusz Wilkosz, są gotowi 
wsiąść w pociąg czy samochód 
i pojechać na drugi koniec Pol-
ski, żeby spotkać się z młodą 
widownią. Wielkim sukcesem 
są „Spotkania z Filmem” w ma-
łych miejscowościach, gdzie 
przychodzą  dzieci ze szkół, 
często całe klasy. Spotkania są 
uroczyste, organizowane na 
kształt małych festiwali. W at-
mosferze wyjątkowości dzie-
ci spotykają się z autorem. To 
czas, kiedy mogą się czegoś 
dowiedzieć o sztuce i poznać 
człowieka, twórcę ukochanej 
postaci bajkowej czy ulubio-
nego bohatera. Pomaga nam 
w tych działaniach Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Polski In-
stytut Sztuki Filmowej, który 
ma też swój program – Filmo-
teka Szkolna, skierowany do 
starszych dzieci. Nam zależy 
na najmłodszych, bo dziecko 
w tym wieku ma największą 
wrażliwość.

Z Andrzejem Romanem Jasiewiczem, przewodniczącym 
Koła Realizatorów Filmów dla Dzieci i Młodzieży SFP, 
rozmawia Albert Kiciński

Rynek filmowy: Rozmowa z Andrzejem Romanem Jasiewiczem

Za wsparcie 
produkcji filmów dla dzieci 
powinniśmy brać wszyscy

odpowiedzialność 
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Dziworski i Grzegorz Królikiewicz najpełniej wyrazili 
swoje wizualne pasje w filmach realizowanych w łódz-
kiej WFO.

W tym czasie uczestniczyliśmy i śledziliśmy na bie-
żąco to wszystko, co działo się w filmie zachodnim, 
dzięki kontaktom festiwalowym z artystami z Niemiec 
i Francji, Włoch i Rosji. Nie zapominajmy o dokona-
niach Węgrów i Jugosłowian. Poza tym istniała dobra 
publicystyka oraz eseistyka filmowa, publikowana 
w naszej prasie filmowej, a ważne teksty zagranicznych 
autorów przedrukowywano w miesięczniku Dyskusyj-
nych Klubów Filmowych „Film na Świecie”.

Sprzyjały nam najtęższe pióra bywalców świata: 
Jacka Fuksiewicza, Janusza Gazdy. Wyjątkowo żywo 
pisał o nowych zjawiskach Konrad Eberhardt, znako-
mite teksty publikował Andrzej Werner, pisali młodzi 
naukowcy… Krzysztof Mętrak, i wrażliwy na przemiany 
prof. Aleksander Jackiewicz, oraz Zygmunt Kałużyń-
ski drażniący prowokacją, a także Krzysztof Teodor 
Toeplitz najszerzej widzący ewolucję kina świato-
wego…

Po Srebrnym Lajkoniku w Krakowie za Sybira-
ków (1988), których przejęła ode mnie Telewizja Pol-
ska, otrzymałem szansę pójścia za ciosem. Dowie-

działem się, że gdzieś pod Wilnem napisano polski 
elementarz. Telewizja, w genialnej Redakcji Filmu 
Dokumentalnego Programu I (zarządzała nią Lucyna 
Smolińska) dała mi środki na wyprawę śladami tego 
elementarza. Oczywiście, odnalazłem autorki dzieła. 
Towarzysząca mi dziennikarka wileńska, poskarżyła 
się, że w Kazachstanie istnieje ogromna populacja 
Polaków, dawnych zesłańców z Kresów i nie może ich 
odwiedzić, aby pokazać im podręcznik. Ci nieszczę-
śnicy mieli w 1937 roku odmówić zastosowania się 
do przymusowej kolektywizacji na terenie Ukrainy 
(teren tzw. Marchlewszczyny i Dzierżyńszczyny) za 
co przesiedlono ich do kazachskich stepów.

Dokumenty pracy w WFD i TVP, dały mi dużą swo-
bodę filmowania i poruszania się, więc udałem się tam, 
gdzie prawie już nikt nie pisał po polsku, a rozmowa 
w tym języku również była szczątkowa. Sfilmowałem 
ściskające gardło relacje o życiu na stepie, dając tam 
(filmując to) pierwsze lekcje języka polskiego, z pol-
skiego elementarza. I wtedy narodziła się idea, aby 
z tym podręcznikiem pojechać jeszcze raz do znanej 
mi syberyjskiej Wierszyny. Jak się rzekło, tak się stało, 
i po kilku dniach już filmowałem pierwsze pisane 
litery naszego alfabetu w Wierszynie. 

Refleksje: Audiowizualna historia kina

audio-
wizualna

historia kina

33część

Józef Gębski

Zmiany w realizacji pociągały za sobą zmiany 
w percepcji. Nie na darmo rozwinął się hybry-
dalny gatunek tzw. filmu o sztuce. To była au-

tentyczna szkoła, wręcz laboratorium nowych technik 
narracji. Filmy o sztuce, realizowane w przeważającej 
mierze – choćby z racji długości – dla telewizji, po-
przez jej pasma edukacyjne, wnikliwie eksplikowały 
portrety filmowców dawnych i byłych. Gatunek zo-
bowiązywał do eksperymentowania formą, wręcz do 
„majsterkowania” i formalizowania. W konsekwen-
cji ożywiał formę filmu dokumentalnego. To był po-
wszechny europejski poligon, wszak największe na-
zwiska europejskiego kina mają w dorobku – zwłasz-
cza na początku swojej twórczości – filmy o sztuce. 
Pierwsze dzieła Alaina Resnaisa, Pierre’a Kasta, Hen-
ri-Georgesa Clouzota, to były portrety artystów, któ-
rych nowoczesna forma przyczyniała się do fermentu 
wizualnego późniejszego filmu fabularnego. Zwłasz-
cza Alain Resnais, autor arcydzieła o Oświęcimiu, 
Noc i mgła (1955), nigdy nie uwolnił się od ekspery-
mentalnego języka, który pozwolił mu zrealizować 
późniejsze arcydzieło fabularne – Hiroszimę, moją 
miłość (1959).

Każdy z nas nakręcił jakiś portret artysty żywego 
albo wielkiej postaci sztuki narodowej. Osobiście, 
szczególnie cenię te filmy, które były dedykowane 
twórcom filmowym. Ich realizacja stawała się wtedy 
medytacją nad własnym egzystowaniem w sztuce 
filmowej. Idea filozoficzna Jacquesa Derridy, jed-
noznacznie podkreślała, że w nowych dziełach tkwi 
dorobek dawnych poszukiwań, że film jest tylko tek-
stem, że świat już jest dostatecznie opisany, a nam 
zostaje go tylko opowiedzieć raz jeszcze.

Zdarzyło mi się odwiedzić Dom-Muzeum Sergiu-
sza Eisensteina w Moskwie. Tam kustosz, Naum 
Klejman, pokazał mi setki stron zapisanych ręcz-
nym pismem, zbiór wizji przyszłego kina, które cze-
kają na opublikowanie. Osobiście dostałem kopię 
manuskryptu „Dynamiczny kwadrat”. Ten tekst był 
wystąpieniem Eisensteina przed artystami amery-
kańskimi w czasie jego pobytu podczas realizacji 
Niech żyje Meksyk! Reżyser proponował zmianę para-
dygmatu kina, nadal uwięzionego w niewoli klasycz-
nego ekranu „złotego prostokąta”. Proponował kwa-
dratowy ekran, który w trakcie projekcji zmieniałby 

formaty poprzez zacieśnianie się do pionowego, 
wręcz cinemascopowego rozmiaru, a gdy narracja 
tego by wymagała, byłby to prostokąt pionowy jak 
w dawnym malarstwie barokowym. Oglądanie filmu 
byłoby zbliżone do wizyty w muzealnej galerii, gdzie 
zwiedzający ma do czynienia ze zmiennym forma-
tem obrazów, gdzie format jest adekwatny do treści. 
Seans byłby przygodą „pełnej plastyki” i wywoły-
wałby zupełnie nowe konwencje montażu filmowego, 
otwierałby nowe sposoby emocjonalnego działania... 
i wtedy kino byłoby bliższe sztukom plastycznym, 
a nie tkwiłoby nadal w „więzieniu literatury”. 

 Po powrocie do Wytwórni Filmów Dokumental-
nych, razem z operatorem skonstruowaliśmy mecha-
nizm, który czynnie zmieniał format ekranu. I tak 
zrealizowaliśmy film 203 sprawiedliwych, za który 
obdarowano nas na festiwalu w Krakowie w 1986 
roku Nagrodą: za próbę odnowienia form dokumen-
talnych.

Dziś, kiedy oglądam film młodego Kanadyjczyka 
Xaviera Dolana Mama (2014), czynnie korzystają-
cego z tego Eisensteinowego wynalazku – zmien-
nego formatu ekranu, odczuwam wielką satysfakcję. 
W roku ubiegłym, pracując naukowo na Wydziale 
Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych, przygotowałem pracę doktorską o tym zapo-
mnianym języku narracji wizualnej, wskazującą, że 
kino jest ciągle młodym kłączem sztuki.

Każdy „prawie” młody absolwent łódzkiej Szkoły 
Filmowej, w tych latach poszukiwał nie tylko wła-
snych treści i nowych tematów, ale bezustannie „maj-
sterkował” w formie. To samo czynili młodzi artyści, 
którzy trafili do łódzkiej Wytwórni Filmów Oświato-
wych, gdzie z tej stetryczałej „freblówki” edukacyj-
nej zrobili nowoczesne laboratorium sztuki filmowej. 
Piotr Szulkin nie ustawał w poszukiwaniu swojego 
języka, który ostatecznie doprowadził go do genial-
nego Ubu króla (2003). 

Szulkin znalazł własną narrację w filmie Oczy 
uroczne (1976), a już osobisty ton kina w nieoczeki-
wanym Mięsie (1993), niezwykłej opowieści – synte-
zie czasu. Podobnie postępował tam Piotr Andrejew. 
WFO stała się wręcz rywalem. Może to nawet nie-
stosowne słowo, filmowcy nie są przecież sportow-
cami, to równoległe byty artystyczne. Także Bogdan 

Katarzyna Figura i Jan Peszek 
w filmie Ubu król, reż. Piotr Szulkin 
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Nietrudno sobie wyobrazić, ile wysiłku wymagało od Jerzego 
kierowanie zdjęciami, kiedy trzeba było telefonować co chwilę do 
kliniki.

Żelazny człowiek! Nie mógł przecież przerwać zdjęć, aby być 
przy cierpiącej żonie.

Show must go on!
Kilka dni po warszawskiej premierze nastąpił „festiwal próż-

ności”, jaki chyba nigdy nie był udziałem polskich filmowców. 
Wesoły autobus wyruszył w tournée po największych miastach 
kraju i wszędzie powtarzał się ten sam schemat: hotel, przebiera-
nie w stroje wieczorowe, niemilknące oklaski na stojąco, bankiet 
wydany przez wojewodę, krótki sen i dalej w drogę.

Producenci postanowili także zafundować dużej części ekipy 
wyjątkową atrakcję, a mianowicie prawie dwa tygodnie na Mię-
dzynarodowym Festiwalu w Cannes. Film nie był zgłoszony do 
konkursu, ale przewidziano specjalne pokazy, konferencję prasową 
w hotelu Carlton i wieczorny bankiet. 

No i na tę imprezę większość z nas po raz pierwszy musiała 
„wbić” się w smokingi. Czułem się nienaturalnie i poruszałem 
sztywno jak automat. Na szczęście obowiązki reprezentacyjne 
i towarzyskie stanowiły jedynie niewielką część naszego pro-
gramu – reszta to były wspaniałe podróże po Prowansji i relaks na 
Lazurowym Wybrzeżu. 

Potem przyszła kolej na premiery zagraniczne, z których mnie 
najbardziej utkwiły w pamięci dwie. Pierwsza w Izraelu, połą-
czona ze sporą dawką turystyki. Pluskanie się w Morzu Mar-
twym, zwiedzanie najpiękniejszych i najbardziej znanych zakąt-
ków Ziemi Świętej, a wieczorami pokazy filmu w Jerozolimie, 
Hajfie i Tel Awiwie.

Miałem też moment osobistej satysfakcji (to druga ze wspo-
mnianych premier) w moim ukochanym Toronto. Pierwszy pokaz 
odbył się w najbardziej prestiżowej sali widowiskowej w centrum 
miasta, Hummembird Centre. Mile łaskotało mnie koło serca, 
kiedy kłanialiśmy się ponad trzyipółtysięcznej widowni, a na 
sali pośród wielu przyjaciół znajdował się mój syn Tomasz i jego 
ówczesna narzeczona Yuki. W tym momencie poczułem, że wróci-
łem do tego miasta „z tarczą”, a przecież wszystko mogło potoczyć 
się zupełnie inaczej… 

Fragmenty książki „10 000 dni filmowej podróży” Andrzeja Halińskiego; 
Prószyński i S-ka, 2002.

mowienia się” i opracowanie pewnych rutynowych działań. Tyły 
Zbaraża, szczelnie obwieszone reklamami sponsorów filmu, obro-
sły parasolami dostarczonymi przez browar Okocim i ogródkami, 
a w nich każda grupa zawodowa wygospodarowała sobie miejsce 
na grill i do odpoczynku. 

Codziennie rano ze specjalną pieczołowitością rozstawiany 
był wielki parasol, chroniący zarówno monitory przekazujące 
obrazy z trzech kamer, jak i fotele reżysera i jego najbliższych 
współpracowników. Tuż przy Jerzym rozsiadał się więc wygod-
nie operator, Grzegorz Kędzierski,  nonszalancko rozpierał 
drugi reżyser, Adek Drabiński. Chwilę później nadchodził czas 
na „wielkie żarcie”, którego dostawcą był nieodłączny asystent 
Hoffmana, Zdzisław Szymborski. Ten uroczy, nie najmłodszy 
już mężczyzna o bujnej przeszłości aktorskiej wziął na siebie 
obowiązki opieki nad reżyserem i na każde skinienie gotów był 
podać coś do jedzenia, picia; zawsze pod ręką miał też konieczne 
lekarstwa. 

Zdzisio, człowiek o nienagannych manierach, cierpliwy 
i z natury delikatny, dawał się wykorzystywać do granic wytrzy-
małości. Ten mistrz epizodu z podziwu dla Mistrza, graniczącego 
z uwielbieniem, przyjął z radością swoją nową rolę. Chciał być 
potrzebny. Jego zadaniem była opieka nad reżyserem; chodziło 
o to, aby jak najmniej czasu marnował on na wędrówki do cam-
pingu. Wspólnicy spod parasola szybko zorientowali się, że można 
tę komfortową sytuację wykorzystać i czynili to bez najmniejszych 
skrupułów. Tak więc od rana z miłego zacienienia dobiegały pona-
glające okrzyki:

– Zdzisiu! Gdzie te kanapki? Masz tu z nimi być za pięć minut, 
bo jak nie, to będziesz dublował kobyłę Podbipięty.

Starszy pan ledwo nadążał z realizacją zamówień, biegając mię-
dzy obozowiskiem cateringowym a grupą rozpartych wygodnie 
twórców. Z tumanów kurzu wzniecanego przez setki szarżujących 
koni i uzbrojonych statystów, wyłaniał się niczym zjawa. Zręcznie 
manewrując między husarzami, docierał w końcu do celu z torbą 
pełną kanapek i nieodłącznym wielolitrowym termosem chińskim 
w drugiej ręce. 

Gdy zdjęcia dobiegły końca, po tych naprawdę wyczerpujących 
stu dniach zapanował taki spokój, że nie mogliśmy się dosłownie 
odnaleźć. Co pewien czas budziłem się z łomotem serca, prze-
rażony, że czegoś nie dopilnowałem, a dekoracja na pewno nie 
będzie gotowa na czas. 

Po długim okresie montażu i zgraniu muzyki, nadszedł czas na 
uroczystą premierę. Niewiele filmów w historii polskiej kinemato-
grafii było tak wyczekiwanych przez widownię jak Ogniem i mie-
czem. Premiera, poprzedzona świetnie przeprowadzoną kampanią 
medialną, odbyła się równocześnie w Teatrze Wielkim i Sali Kon-
gresowej. Przewożono nas jak kukiełki do kłaniania się z jednego 
obiektu do drugiego. 

Niestety, na tej premierze zabrakło jednej, jakże ważnej dla 
Jerzego osoby, jego ukochanej żony Walentyny. Nieuleczalnie 
chora, nie doczekała triumfu swego męża, w którego końcowy suk-
ces tak głęboko wierzyła. 

Wala bardzo długo walczyła z chorobą, której kulminacja nastą-
piła właśnie w trakcie zdjęć. Odwiedziła nas co prawda kilka razy 
na planie, ale widać było, ile ją to kosztuje wysiłku. Była bardzo 
dzielną kobietą. Na imieninach Jerzego w Biedrusku przytrzymała 
moją rękę i patrząc przygasłymi, ciemnymi oczami, powiedziała ze 
swym śpiewnym akcentem:

– Andrzej! Ja bym tak chciała żebyście dostali Oscary za ten 
film. Tak bym chciała tego doczekać!

Było to życzenie nierealne, ale te słowa długo brzmiały mi 
w uszach, albowiem już nigdy więcej nie było mi dane z nią roz-
mawiać.

Refleksje:  10 000 DNI FILMOWEJ PODRóŻY

Pewnego dnia, podczas zdjęć na poligonie w Biedrusku pod 
Poznaniem, znużony potwornym upałem i chwilowo niko-
mu niepotrzebny, postanowiłem zrejterować nad pobliskie 

jezioro. Byłem zupełnie sam na pomoście. Położyłem się, zapatrzy-
łem w chmury. Aż tu nagle pomostem wstrząsnął potężny grzmot! 
Zerwałem się na równe nogi i rozejrzałem wokoło. Jezioro było 
idealnie spokojne, a palącego niemiłosiernie słońca nie przysła-
niała nawet najmniejsza chmurka. Skąd ten huk, który wziąłem za 
piorun? Aha, przecież zdjęcia szturmu Zbaraża w pełni! Może coś 
się stało? Biegiem na pobliskie wzgórze. U podnóża twierdzy istne 
pandemonium. Konie galopują w różnych kierunkach, kaskaderzy 
wraz z masztalerzami próbują opanować sytuację. Nasz znakomity 
pirotechnik, Kazio Wróblewski, na prośbę reżysera wykonał prób-
ną salwę ze wszystkich, czyli 60, dział rozmieszczonych w murach. 
W dole husaria w pełnym rynsztunku, starannie ustawiona do 
kadru, a nad nią wrze praca pirotechników, zbrojących ładunka-
mi rury stalowe imitujące lufy dział. Walnęło! Nie spodziewające 
się niczego konie runęły przed siebie, demolując, co tylko stało na 
ich drodze. Rekord pobił wałach Podpięty, który grał inflancką ko-
byłę. Ten flegmatyczny stwór wielkości średniego słonia jednym 
skokiem pokonał rowy obronne, które do tej pory bezskutecznie 
szturmowała piechota zaporoska, i pogalopował w siną dal. A na 
jego grzbiecie oczywiście jeździec, który jakimś cudem utrzymał 
się w siodle. Na szczęście był nim wspaniały kaskader o ksywie 
„Długi”, jedyny, który wzrostem dorównywał Wiktorowi i z tej racji 
dublował go w najbardziej niebezpiecznych  scenach. Kiedy za-
panował jako taki spokój, z murów wychylił się Kazio i słodziutko 
zapytał:

– Panie reżyserze, chyba damy mniej tego ładunku, bo nam rury 
popękają?

– Ani mi się waż! Było wspaniale, tylko trzeba uprzedzić konie.
Było to jedno z groźniej wyglądających przypadkowych zdarzeń, 

których w filmach z udziałem koni, jest zwykle co niemiara. 
Kiedy wreszcie zapanował względny spokój, Józef Jarosz, 

kierownik zdjęć, ogłosił przerwę obiadową. W pobliskim lasku 
ustawiony był tzw. camp, czyli szereg autobusów i przyczep 

Andrzej Haliński

– na planie superprodukcji

Refleksje:  10 000 DNI FILMOWEJ PODRóŻY

campingowych, a między nimi stoliki pod parasolami upstrzo-
nymi napisami „Okocim” (ten browar był jednym ze sponsorów 
naszego filmu). Oczywiście natychmiast uformowała się długa 
kolejka do barobusu. Dla starszyzny, czyli reżysera, operatorów, 
głównych aktorów i ich świty, wyznaczono specjalną przyczepę, 
gdzie można było zjeść szybciej, a nawet być obsłużonym przez 
personel kuchni. Wszyscy przyjmowali to jako rzecz normalną 
i ten nieco feudalny obyczaj nikogo nie raził oprócz... Bohuna. Nie 
widziałem, ażeby Sasza Domogarow chociaż raz dał się namó-
wić: zawsze pokornie stał w kolejce wraz ze statystami. Nie była 
to żadna demonstracja, tylko tak objawiało się jego wysoko rozwi-
nięte poczucie solidarności z całą ekipą. Muszę przyznać, że pod-
bił tym moje serce, albowiem mnie też często jedzenie stawało 
kością w gardle, gdy widziałem przez okienko przyczepy, tłoczący 
się tłum. 

Ale wróćmy do zdjęć. W filmie przyjęto zasadę, że wszelkie 
nacje mówią swoimi językami, a więc np. chan tatarski powi-
nien posługiwać się językiem tureckim. Towarzyszył nam spe-
cjalnie wynajęty lektor i Adam Ferency wykuł „na blachę” dość 
długi monolog. Po paru próbach oraz korektach wymowy, kamera 
ruszyła i wpatrzony w zachodzące słońce groźny wysłannik Alla-
cha na ziemię przemówił z marsową miną. Mówił i mówił, aż 
wreszcie skończył i siedział w ciszy z oczami wbitymi w horyzont.

Mijały minuty; Adam patrzył przed siebie, a wokół panowała 
śmiertelna cisza. Wreszcie Hoffman nie wytrzymał:

– Stop kamera! Adaś, dlaczego zamilkłeś?
– Ponieważ skończyłem to, co miałem powiedzieć.
– A skąd my mamy o tym wiedzieć? Czy ja znam turecki?
– Ja też nie znam!
– Co do cholery? Gdzie jest ten lektor, który tu cały czas stał?
Ktoś cichutko powiedział:
– Poszedł zrobić sobie coś do picia.
– Akurat w tym momencie? Przecież mogliśmy siedzieć jak te 

durnie jeszcze z godzinę! Dawać go tu i powtarzamy.
Powtarzanie zdjęć w tym samym miejscu, czyli w kotlince pod 

murami twierdzy, spowodowało naturalnie coś w rodzaju „zado-

część II

i mieczem
Ogniem 

W Cannes: Andrzej Haliński, 
Grzegorz Kędzierski, Aleksandr Domogarow, 

Jerzy Kajetan Frykowski i Kazimierz Sioma 
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Moja (filmowa) muzyka

W powieści Giovanniego Papiniego
„Świadkowie Męki” Barabasz, uwolniony przez Piłata, spotyka Ła-
zarza wskrzeszonego kiedyś cudownie  przez Jezusa. Łazarz zdradza 
mu swój wielki sekret: „Nie zawsze życie jest lepsze od śmierci”.

Dlaczego nie ma filmu o błąkającym się po świecie Barabaszu 
po uwolnieniu z lochów jerozolimskich i śmierci tego, który go 
zastąpił na Krzyżu?

 Jaki mógłby to być przejmujący film.

Zazdrość
Jak dobrze Leszek Miller ma zawsze zawiązany krawat! Kto o to 
dba? Kto mu go wiąże? Gdzie nabył taką wspaniałą umiejętność jak 
prezydenci Stanów Zjednoczonych? W zawiązywania krawata.

Temat dla „Faktu”. Ale nie dla Karola Marksa, Lenina czy nawet 
Róży Luksemburg.

Mistrz!

metylacja
„Organizm wyłącza nam poszczególne geny, tak jak wyłącza 
się poszczególne instalacje w budynku przeznaczonym do 
wyburzenia – światło gaz, prąd. Na koniec pozostaje już ten 
ostatni wyłącznik – w wyburzanym budynku. To detonator 
odpalający ładunki, w organizmie – to rak”. („Gazeta Wyborcza”, 
Wojciech Orliński).

Przerażające, ale jakie 
obrazowe, jakby scenopis filmu 
dokumentalnego. Na końcu dym 
wybuchu, osuwanie się ścian, 
ruina.

Rocznica Westerplatte
Walą się na oślep, jedni drugich. 
Jak wytrzymać do wyborów? 
Trzeba wyjechać, ale tylko 
z solidną agencją turystyczną, 
bo można wrócić po dwóch 
dniach. Ogłosić upadłość! 
A potem won z hotelu i znów na 
Marszałkowskiej. 

Boże, jak łatwo było uciec 
za Peerelu, wystarczyło wyjechać 
do Bułgarii albo na Krym. 

A gdzie teraz Krym, a gdzie Rzym.

Przemysł pogardy
znów w akcji. Tym razem w drugą stronę. Już nie wiem, czy robię 
w „przemyśle” czy jako prywaciarz indywidualnie. 

Siedzę późno w nocy
i kalkuluję, ile powinienem schudnąć, aby znaleźć się w przedziale 
„nadwaga”, a nie „grubas”… Zbliżam się po trzydniowej diecie do 
lekkiej nadwagi.

Dzwonek do drzwi. Nikt mnie nie odwiedza o tej porze (!?)
Przez wizjer widzę znajomą postać lokatora z trzeciego piętra. 

Otwieram.  
– Żona uparła się, aby panu przynieść prawdziwie ruskich 

pierogów. Dziś święto odzyskania niepodległości w jej kraju. Jest 
Ukrainką.

Wręcza mi talerz pełen pierogów.
– I prosi o tę książkę, co jej pan obiecał, z dedykacją dla kogoś 

z rodziny.  
– Okey. Bardzo dziękuję za pierogi, na pewno są pyszne. 
Wybieram z kilku książek, które zalegają mi półki, jakiś lżejszy 

tytuł. Wypisuję dedykację.

Zjadam przed snem pół półmiska wyśmienitych oryginalnych 
ruskich pierogów. Niech mi ktoś powie, że popieram Putina. Albo 
separatystów, bo Ukrainka, a gotuje ruskie. Raczej, że żrę, nie 
licząc się stosunkiem wagi ciała do kwadratu wzrostu. 

Co pozycjonuje mnie jako skończonego osła. 

Klęski żywiołowe
Wywiady do telewizji zwykle zaczynają się tak: „Nagle… budzę 
się, a tu nie ma pół dachu…”; „Nagle błysnęło, a tu pali się wszyst-
ko…”; „Nagle czuję, że zalewa nas woda…”; „Nagle wszystko popły-
nęło… nawet lodówka”; „Nagle przewróciło się drzewo na mój sa-
mochód…”; „Nagle, w jednej sekundzie, jestem bez mebli…”; „Na-
gle… runęła ściana. Nagle…”.

Myślimy, że będziemy spokojnie wegetować tak do końca 
świata. Burza upał, grad, wichura, to jakieś dawne odległe 
żywioły.

Mamy telewizory, komórki, iPady, komputery i lodówki. 
A topnienie lodu na Antarktydzie to inne województwo. 

Nas nie dotyczy.

Upały
Nie wychodzę z domu. 
Dzwonią z telewizji, że-
bym powiedział, jak było 
za Peerelu i czy były upa-
ły (?). Co ludzie robili? Jak 
w komunie broniliśmy 
się przed słońcem? Czy 
reżim popierał upały, czy 
zwalczał, czy cenzura nie 
pozwalała pisać o upa-
łach? Mówię, że jak żar 
lał się z nieba, to kaza-
no mówić, że panuje doj-
mujące zimno. Uwierzy-
li. Młodym redaktorom 
z gorąca lasuje się mózg 
pod sufitem.

Defilada
Przed pomnikiem Józefa Piłsudzkiego, obok Belwederu, po odjeździe 
oficjeli gromada ludzi stanęła przed trybuną i fotografowała się na 
tle amerykańskich żołnierzy. Murzyn, pardon… Afroamerykanin był 
oblegany najbardziej – tak jak w trzydziestym dziewiątym ambasador 
Wielkiej Brytanii przyrzekający pomoc walczącej Warszawie. 
Stanąłem na podwyższeniu pod orłem białym, przy pulpicie skąd 
przemawiał Prezydent. Trzymałem w rękach kikuty mikrofonów. 
Przemawiałem do znajomej, która robiła mi pamiątkowe zdjęcia. 
Następnego dnia przeczytałem w „Fakcie”, że złodzieje po 
odjechaniu Andrzeja Dudy natychmiast skradli mikrofony, przez 
które przemawiał Prezydent do Narodu. Dobrze, że mam dowód 
w komórce, że kiedy ja przemawiałem do znajomej, już ich nie było. 

„Lepiej mieć
osobowość, która ma pieniądze, niż osobowość ofiary, która ma tylko 
poczucie wyższości”. („Rzeczpospolita”)

Money zawsze!  

Zbyt często
porzucałem „wielką drogę dla malutkiej”. Ciągle jeszcze jest przede 
mną. Ale brak siły, aby nią iść.
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Refleksje: Nie ma stolika

jerzy Gruza

nie
ma
stolika

część 24

Zaczynał od jazzu tradycyjnego, by po kilku latach zwrócić się 
w kierunku nowoczesnego. Często flirtuje z folklorem, zwłaszcza 
góralskim, a także muzyką klasyczną, „ujazzawiając” głównie 
Wolfgana Amadeusza Mozarta. Zbigniew Namysłowski jest  
znakomitym muzykiem i kompozytorem, szkoda, że tak rzadko 
spoglądają w stronę jego twórczości filmowcy.

Nagrał ponad trzydzieści 
autorskich płyt, niektó-
re z nich – „Winobranie” 

(1973) i „Kuyaviak Goes Funky” – 
stały się prawdziwymi jazzowymi 
hitami. W dużej mierze przyczynił 
się do sukcesów innych artystów, 
współuczestnicząc w nagraniu tak 
wspaniałych krążków, jak „Astig-
matic” (1966) Kwintetu Krzysztofa 
Komedy, „Bema pamięci żałobny 
rapsod” (1969) Czesława Nieme-
na, rock-opera „Naga” (1972) Nie-
biesko-Czarnych czy debiutanc-
kiego longplaya Stowarzyszenia 
Popierania Prawdziwej Twórczości 
„Chałturnik” (1975).

Pierwszą autorską płytę – „Lola” 
(1964) – nagrał za granicą, i to w tej 
wytwórni, dla której pracowali Rol-
ling Stonesi. „Mieliśmy zdjęcie 
na okładce zrobione przez tego 
samego fotografa, który fotogra-
fował The Rolling Stones. Zresztą 
zdjęcie bardzo podobne, w swe-
terkach. To była okładka na ich 
pierwszą płytę. I my w takich 
samych sweterkach od Marks- 
&Spencer, tylko każdy w innym 
kolorze” – wspomina na łamach 
portalu culture.pl. Warto dodać, 
że „Lola” była pierwszą płytą pol-
skiego jazzmana nagraną poza 
granicami kraju.

Namysłowski uczył się muzyki 
fortepianowej w Krakowie i w War-
szawie w klasie wiolonczeli, ale 
kiedy – w połowie lat 50. – zdecy-
dował się grać jazz, bardzo często 
zamieniał ją na puzon, muzykując 
zwłaszcza w zespołach dixielen-
dowych, czy na saksofon altowy, 

gdy porzucił jazz tradycyjny, 
a swe zainteresowania skierował 
na nowoczesne odmiany muzyki 
synkopowanej.

Pierwszą muzykę filmową napi-
sał do dokumentu Fabryka bez 
dachu (1966) Edwarda Etlera, 
który wcześniej korzystał z kom-

pozytorskich usług Krzysztofa 
Komedy. W 1973 roku filmem 
Plamuz zadebiutował Zbigniew 
Rybczyński, starając się w nim pla-
stycznie zinterpretować muzykę 
Namysłowskiego. Notabene dwa-
naście lat później, w 1985 roku, 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Muzycznych „Jazz Film 
Saloon” we Wrocławiu, ekspery-
mentalny film „Zbiga” został uho-
norowany pierwszą nagrodą. 

Z filmowego dorobku Namy-
słowskiego warto jeszcze wymie-
nić wycinankową Przechadzkę 
(1976) Marka Goebla oraz rysun-
kową transkrypcję „Wesela”, czyli 
Gody (1977) Andrzeja Czeczota, 
a także dwa pełnometrażowe filmy 
fabularne – Ukrytego w słońcu 
(1980) Jerzego Trojana i Choinkę 
strachu (1982) Tomasza Lengrena. 
Zresztą Lengren cztery lata wcze-
śniej nakręcił krótki dokument 
o muzyku, zatytułowany po pro-
stu Namysłowski. 

Co roku jesienią w schronisku 
na Kalatówkach odbywa się trady-
cyjny Jazz Camping, którego jed-
nym z motorów napędowych jest 
Zbigniew Namysłowski. W roku 
ubiegłym świętował tu swe 75. 
urodziny podczas specjalnego 
koncertu „Namysłowski i górale – 
20 lat później”. Historia imprezy 
sięga roku 1956 i przyciąga duże 
grono muzyków. Kiedyś, przed 
laty, przyciągała także filmow-
ców, bywał na niej m.in. Roman 
Polański. „W przyszłym roku świę-
tować będziemy 20. edycję Festi-
walu Jazz Camping Kalatówki – 
już dziś zapraszamy melomanów 
na Kalatówki w terminie 3-9 paź-
dziernika 2016” – informują orga-
nizatorzy. 

i filmowcy
Jerzy Armata

Namysłowski

Zbigniew Namysłowski 
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Zorika Zarzycka: 
niezawodna

prawa ręka

Zaorski to właśnie jeden z nich. Podob-
nie, jak Jacek Bromski, Stanisław Le-
nartowicz, Witold Lesiewicz, Andrzej 

Wajda, któremu towarzyszyła przy Smudze 
cienia i telewizyjnej Nocy listopadowej, Je-
rzy Ziarnik czy Jerzy Zarzycki (zbieżność 
nazwisk przypadkowa). Ale pomagała też 
Feliksowi Falkowi, Kazimierzowi Kutzowi, 
Januszowi Majewskiemu, Januszowi Mor-
gensternowi, Juliuszowi Machulskiemu, 
Stanisławowi Różewiczowi i innym. 

Na planie filmowym stanęła pierwszy raz 
65 lat temu i pozostała w kinematografii pół 
wieku. W jej dorobku uzbierało się ponad 
70 filmów, seriali i widowisk telewizyjnych. 
„Czasem przechodziłam dosłownie z planu 
na plan. Kiedyś poprosiłam Jacka Brom-
skiego, który przygotowywał swój kolejny 
film i chciał kręcić go ze mną, by zdjęcia 
skończyły się przed końcem roku, bo już 
miałam cały następny rok zajęty innymi 
filmami” – mówi pani Zorika.

Urodziła się w 1924 roku w Pomiechówku, 
w rodzinie wojskowo-ziemiańskiej. Ojca nie 
pamięta – zginął tragicznie na manewrach, 
kiedy miała dwa miesiące. Matka poślubiła 
jego kolegę z wojska, Tadeusza Zarzyckiego, 
zyskując w nim wspaniałe oparcie dla siebie 
i córki. Zorika Zarzycka spędziła dzieciństwo 

w Rembertowie, Przemyślu i Wilnie. Od pięć-
dziesięciu lat mieszka w Warszawie. Patrząc 
na tryskającą poczuciem humoru panią 
Zorikę, słuchając jej wspomnień czerpa-
nych garściami z pamięci, trudno uwierzyć, 
że ma 91 lat. „W zachowaniu dobrej kondycji 
pomógł mi sport. Już przed wojną pływałam, 
jeździłam konno, wygrałam Mistrzostwa 
Szkół Żeńskich w Narciarstwie” – wyjaśnia.

Aktorka
W młodości nie myślała o filmie. Podczas 
okupacji uczęszczała na tajne komplety, 
walczyła w Powstaniu Warszawskim. Po 
wojnie, po maturze, wyjechała do Krakowa. 
Studiowała anglistykę i filozofię na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Idąc kiedyś przez 
plac Szczepański, dostrzegła na budynku 
Starego Teatru ogłoszenie o egzaminach 
do Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej. 
„Młoda byłam, pomyślałam sobie: spró-
buję. Ku swemu zdziwieniu zostałam przy-
jęta. Halina Mikołajska, Wiesio Drzewicz, 
Józek Nowak byli ze mną na roku. Wspa-
niali koledzy, wszyscy odeszli” – zasmuca 
się pani Zorika.

Janusz Warnecki zaangażował ją do 
Teatru Domu Wojska Polskiego w War-
szawie. „Kiedy Mira Zimińska śpiewała: 

»Ludzie plotą jakieś dziwne sprawy, że 
nie ma Warszawy, a tu jest Warszawa«, na 
widowni powiewały chusteczki mokre od 
łez. Ja też płakałam” – wyznaje. „Własnymi 
rękami odgruzowywałam stolicę”. 

Wkrótce przeniosła się do Teatru Komedia 
w Łodzi, która była wtedy stolicą polskiego 
kina. Zetknęła się z filmowcami. Aleksander 
Ford kręcił właśnie Młodość Chopina. Cho-
reografa tego filmu, znanego sobie z teatru 
Feliksa Parnella, który mawiał do niej: „Ty 
masz słuch w nogach”, wsparła w insceni-
zacji tańców i sprowadziła na plan zespół 
ludowy Harnam. Usłyszała wtedy od Forda, 
że powinna pracować w kinematografii. Za 
jego radą zatrudniła się w Wytwórni Fil-
mów Fabularnych we Wrocławiu. W 1954 
roku zagrała epizod w Uczcie Baltazara 
Jerzego Zarzyckiego, a podczas zdjęć do 
komedii Jana Fethkego Irena do domu! 
(1955), zadebiutowała po drugiej stronie 
kamery, w pionie reżyserskim, jako sekre-
tarka planu. Wówczas w zasadzie rozstała 
się z aktorstwem. „Doświadczenie aktorskie 
ułatwiło mi pracę, kiedy byłam asysten-
tem reżysera czy II reżyserem. Nieraz lepiej 
umiałam wytłumaczyć aktorowi jego zada-
nie niż reżyser, który nigdy nie stał przed 
kamerą” – uważa Zarzycka. 

Pokory zamiast Henryka Bisty, którego 
proponował reżyser. „Bista był świetnym 
aktorem, ale bałam się, że jako von Nogay 
będzie małym Hitlerkiem, przeszarżuje. Woj-
tek uniknął karykatury. Ku uciesze Janusza 
i widzów zagrał cudnie” – wyjaśnia.

Absolutna sztama istniała między Zarzycką 
a Bromskim. „Zdarzało się, czy to przy Zabij 
mnie, glino, Kuchni polskiej albo Dzieciach 
i rybach, że na stronie szeptałam Jackowi 
do ucha moje krytyczne uwagi. Po namy-
śle często zgadzał się ze mną. Było między 
nami całkowite wzajemne zaufanie” – mówi 
pani Zorika.

Początkowo nieufny Lesiewicz, z którym 
zrobiła Rok pierwszy, Kwiecień i serial Dok-

tor Murek, przekonał się do niej, gdy pod-
czas kręcenia trudnej sceny Kwietnia – for-
sowania Nysy – z pomocą II kierownika 
produkcji Barbary Pec ( jeszcze nie Ślesic-
kiej) zdyscyplinowała statystów – prawdzi-
wych żołnierzy odbywających zasadniczą 
służbę wojskową, którzy rozpierzchli się po 
okolicy. Szybkie sprowadzenie wojaków na 
plan przez kobiety zrobiło wrażenie także 
na kadrze oficerskiej.

Wyczyn życia
Zarzycka stawiała czoła różnym wyzwa-
niom. Kiedy podczas zdjęć do realizowa-
nej w Polsce Nocy poślubnej Erika Blom-
berga aktorzy szwedzcy, w tym Harriet 
Andersson, wygłaszali swoje kwestie po 
niemiecku, a polscy replikowali po polsku, 
pani Zorika, znając oba języki, udzielała 
aktorom pomocnych wskazówek, by dia-
log przebiegał składnie.

Wyczynu życia dokonała w 1961 roku 
w Gliwicach, gdzie reżyser z NRD, Gerhard 
Klein, realizował film Tu Radio Gliwice 
o słynnej prowokacji hitlerowskiej. Z winy 
jego niemieckiego asystenta zabrakło kie-
dyś na planie flakoników, które „grały” 
w kręconej scenie ważną rolę. Zdjęcia odby-
wały się w niedzielę, więc sklepy były nie-
czynne. „No tak, zapomniałem, że robimy 
film w Polsce” – oświadczył butnie nie-
miecki asystent. „Krew mnie zalała” – wspo-
mina Zarzycka. Jej gniew podzielał czeski 
operator Jan Čuřík, który z rąk hitlerowców 
stracił rodzinę. Uzgodniła z nim, że usta-
wianie światła zajmie mu dwie godziny. 
Wysłała asystentkę do miejscowego komen-
danta milicji, a ten zjawił się – w niedzielę 
rano – u kierownika domu handlowego. 
Biedak myślał, że jest aresztowany, a miał 
tylko otworzyć dom handlowy i sprzedać 
flakoniki. Na plan dotarły one w ostatniej 
chwili, gdy Klein chciał już kręcić inną 
scenę. Zdumiony asystent zapytał panią 
Zorikę, gdzie je zdobyła. „To moja sprawa. 
Pragnęłam tylko panu pokazać, jak robi się 
film w Polsce” – odparła Niemcowi.

Incydent miał finał trzy lata później w Ber-
linie. W stołówce DEFY Klein na widok pani 
Zoriki powiedział głośno: „Patrzcie, to ta 
kobieta otworzyła w Polsce w niedzielę dom 
towarowy!”. Namawiał ją, by została na rok 
w NRD i nauczyła niemieckich filmowców, 
jak się powinno pracować. Nie przyjęła pro-
pozycji. Po powrocie do kraju jeszcze ponad 
30 lat pracowała dla rodzimego kina jako 
niezawodna prawa ręka niejednego reżysera.

Zorika Zarzycka  należy do grona pierw-
szych członków Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich.

W tym roku została odznaczona Srebr-
nym Medalem Zasłużony Kulturze – Glo-
ria Artis. 

Andrzej Bukowiecki

Filmowcy z NRD prosili Zorikę Zarzycką, żeby nauczyła ich – Niemców! – organizacji 
pracy. Janusz Zaorski błagał ją, by nie porzucała planu zdjęciowego dla dydaktyki, bo 
nie wyobrażał sobie robienia filmów bez niej. A oficerowie wojskowi nie mogli wyjść 
z podziwu, kiedy postawiła do pionu rozbrykanych statystujących poborowych. Chyba 
nie ma polskiego reżysera filmowego, którego prawą ręką, czyli asystentem lub 
II reżyserem, chociaż raz nie była pani Zorika. Z wieloma pracowała kilkakrotnie.

Grunt to dobra atmosfera
Przy Zimowym zmierzchu Stanisława Lenar-
towicza była oficjalnie jeszcze sekretarką 
planu. „Robiliśmy ten film w cudownej 
atmosferze. Lenartowicz, jego asystenci – 
Stasio Jędryka i Sylwek Chęciński, opera-
tor Mietek Jahoda i ja tworzyliśmy jedną 
rodzinę. Dobra atmosfera na planie jest naj-
ważniejsza, a bierze się głównie z zaufania, 
którym reżyser obdarza swoich asystentów 
czy II reżyserów” – uważa Zorika Zarzycka. 

Przeważnie zaskarbiała sobie zaufanie 
reżyserów. Na przykład Janusza Majew-
skiego, kiedy przyznał jej rację, że słusz-
nie uparła się przy obsadzeniu w roli von 
Nogaya w C.K. Dezerterach Wojciecha 

Zorika Zarzycka w filmie 
Sprawa do załatwienia, 

reż. Jan Rybkowski, Jan Fethke 
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szable w dłoń!
Waldemar Wilhelm: Pytany o źródło swoich sukcesów, o to, 

jak stał się znanym i docenianym 
w Polsce specjalistą od ustawiania 

scen pojedynków i walk z użyciem białej 
broni, bójek, przepychanek, walk wręcz, Wal-
demar Wilhelm opowiada: „Moje zaintereso-
wania reżyserią ruchu scenicznego, sięgają  
okresu studiów w PWSTiF w Łodzi na Wy-
dziale Reżyserii Teatrów Niezawodowych. 
Przed ich ukończeniem zacząłem też studio-
wać aktorstwo. Dyplomy na obu kierunkach 
otrzymałem w 1962 roku, potem skończyłem 
reżyserię filmową (1969), pracując już jako 
wykładowca na Wydziale Aktorskim. Mó-
wię o tym, bo wiedza i doświadczenie z tych 
dziedzin pozwalają mi widzieć zagadnienie 
ze wszystkich stron. Aktora, który z jakie-
goś powodu staje do walki, reżysera, który 
wie, po co jest mu taka a nie inna scena po-
trzebna właśnie w tym momencie, i jeszcze 
przekonanie, że to wszystko razem służy 
czemuś wyższemu, ważniejszemu od samej 
bitki. Mówiąc krótko: najpierw filozofia wal-
ki, dopiero potem jej praktyczne przeprowa-
dzenie. Mój mistrz i nauczyciel powtarzał: 
»z czubka języka na koniec klingi«. Nauczy-
łem się tego w ciągu kilku lat obserwacji, 
podpatrywania… Kiedy kończyłem studia 
w Łodzi, do Polski przyjechał teatr Wachtan-
gowa z Moskwy z mistrzem od pojedynków 
Arkadijem Borysowiczem Niemierowskim. 
Został zaproszony do Szkoły Filmowej na 
gościnny wykład i pokazy. Wtedy właśnie 
moja promotorka Natalia Szydłowska ra-
zem z dziekan Wydziału Aktorskiego Hanną 
Małkowską zdecydowały o wysłaniu mnie 
do Moskwy. Uczyłem się w Moskiewskim 
Instytucie Sztuki, przede wszystkim pod-
patrując pracę innych reżyserów. W ciągu 
dwóch lat (1959-60) obejrzałem co najmniej 
sto przedstawień w teatrach moskiewskich, 
byłem we wszystkich szkołach aktorskich. 
Od Niemierowskiego uczyłem się ruchu 
scenicznego, walk scenicznych, fechtunku. 
Specjalnie używam tego określenia, żeby od-
dzielić sceniczne i filmowe pojedynki z uży-
ciem białej broni od szermierki sportowej. 
Jest zasadnicza różnica zarówno w osiąga-
niu efektu – chodzi o to, żeby w ostatnim 
momencie zatrzymać ostrze centymetr od 
ciała partnera, jak i w samym sposobie walki. 
W czasie przygotowań do Potopu musiałem 
najpierw oduczyć Tadeusza Łomnickiego na-
wyków wyniesionych z pracy na planie Pana 
Wołodyjowskiego, gdzie nauczył się walki 
sportowej ( jego nauczycielem był wybitny 
szablista, wielokrotny olimpijczyk i mistrz 
świata Andrzej Piątkowski, także partner 
w niektórych scenach filmu – przyp. M.K.). 
Musiałem zacząć od zmiany stylu. Podczas 
walk scenicznych nie wolno na zakończenie 
wyprowadzać ciosu z kiści dłoni. Właśnie 
w tym najważniejszym momencie nadgar-

stek musi być usztywniony, podobnie jak 
łokieć. Tylko tak można zatrzymać ostrze 
w bezpiecznej odległości. Przez całe życie 
pamiętam i zawsze uczyłem tego moich stu-
dentów i partnerów, że bezpieczeństwo jest 
najważniejsze. Po to ustawiamy, reżyseruje-
my walkę, żeby nikomu nie stała się krzyw-
da. Z Olbrychskim spotkałem się wcześniej 
przy okazji ustawiania pojedynku w  »Ham-
lecie« w Teatrze Narodowym (1970), więc 
w Potopie pracowało nam się łatwiej.   

Ćwiczyliśmy ten jeden pojedynek dwa 
miesiące i naprawdę nie brakowało momen-
tów trudnych… Właściwie tak, jak opisał to 
Sienkiewicz i co zapamiętały miliony czy-
telników, jest niemożliwym do wykonania. 
Mam na myśli sławne wyłuskiwanie szabli, 
którym Wołodyjowski upokarza Kmicica. 
Tego nie da się wyreżyserować. Ale nam się 
udało… Ćwiczyłem z Olbrychskim tę scenę 
i udało mi się! Szabla wyrwana z jego ręki 
zatoczyła łuk i utkwiła w ziemi. Na szczę-
ście operator kamery Franciszek Kądziołka 
czuwał i zdążył to zarejestrować. I to ujęcie 
weszło potem do filmu. Kiedy chwilę później 
dołączył do nas Łomnicki i usłyszał o tym, 
co zrobiliśmy, powiedział, że to niemożliwe. 
Więc założyliśmy się i powtórzyliśmy. Doko-
naliśmy w krótkim odstępie czasu dwóch 
rzeczy, które w filmowej rzeczywistości nie 
mogły się zdarzyć, nie da się tego tak usta-
wić i jeszcze powtórzyć na zawołanie.

Zawsze kiedy reżyseruję walkę, staram 
się możliwie długo uczestniczyć w próbach, 
podpatrywać reżysera. To ma znaczenie 
szczególnie w teatrze, gdzie scena walki nie 
powinna odbiegać stylistycznie od całości 
spektaklu. W kinie bywa rozmaicie. Zdarzało 
się, że ustawiałem walkę do filmowania 

w planach ogólnych, a potem okazało się, że 
nakręcono ją i zmontowano na zbliżeniach. 
Bywało i odwrotnie, więc efekty mojej pracy 
szły na marne. Nie podejmowałem się reży-
serowania walk, które nie wynikały z drama-
turgii zdarzeń, miały być tylko ozdobnikami. 
Walka, żeby widz mógł ją zaakceptować 
i docenić jej znaczenie, zawsze powinna być 
efektem wcześniejszych sytuacji, dialogów, 
konfliktów. Czasami sami aktorzy biorący 
w nich udział mają problemy ze zrozumie-
niem, co i jak powinni zagrać. Tu przyto-
czę jeszcze jedną opowieść z Potopu: dość 
długo Tadeusz Łomnicki nie mógł złapać 
właściwego rytmu. W końcu powiedzia-
łem: zagraj to Beethovenem – »pa pa pa 
pam!« i zanuciłem pierwsze takty V Sym-
fonii. I wtedy zagrał”. 

Waldemar Wilhelm jako specjalista 
od pojedynków debiutował u Kazimierza 
Dejmka w Teatrze Nowym w Łodzi spekta-
klem „Juliusz Cezar” (1960). Pierwszą reali-
zacją filmową była Panienka z okienka (1964) 
Marii Kaniewskiej, potem Rękopis znaleziony 
w Saragossie (1965) Wojciecha Jerzego Hasa, 
wspominany Potop Jerzego Hoffmana, Kolej-
ność uczuć (1993) Radosława Piwowarskiego, 
wiele spektakli i widowisk telewizyjnych, jak: 
Cyrano de Bergerac (reż. Maryna Broniew-
ska, 1970, gdzie nie tylko ustawiał walki, ale 
i wystąpił) czy Księga Krzysztofa Kolumba 
(spektakl teatralny wg Paula Claudela zare-
jestrowany dla Telewizji Polskiej na pokła-
dzie Daru Pomorza w 1992). Uczestniczył 
w realizacji seriali: Wojna domowa (1965) 
Jerzego Gruzy, Czterej  pancerni i pies (1966) 
Konrada Nałęckiego (1966), Gniewko, syn 
rybaka (1969) Bohdana Poręby.  W Pancer-
nych…  jego nazwisko w czołówce pojawia 
się w funkcji konsultanta, ale to do niego 
należało przygotowanie scen walk i bójek 
w odcinkach 9-16.

Ale najbardziej dumny jest z trwającej 
w sumie dwa lata pracy przy Potopie, gdzie 
zdarzyła się jeszcze jedna niemożliwa sytu-
acja: pojedynek konny Kmicica z księciem 
Bogusławem. – „Nie ma w Polsce odpo-
wiednio wyszkolonych koni, które mogłyby 
wystąpić w tej scenie, dlatego w rumaki 
zamieniliśmy się ja z reżyserem filmu. On 
trzymał na barkach Olbrychskiego, ja Leszka 
Teleszyńskiego. Tylko w ten sposób można 
było zrealizować zbliżenia”.

Na koniec pytam o brak jego udziału 
w ostatniej części Trylogii, co daje się zauwa-
żyć nawet laikowi. Pojedynek Wołodyjow-
skiego z Bohunem nie zapiera tchu i nie 
wbija widza w fotel. „Też żałuję, ale Jerzy 
Hoffman przystępując do Ogniem i mieczem 
był przekonany, że nie żyję. Ktoś przekazał 
mu taką informację i zwyczajnie o mnie nie 
myślał. Tymczasem moja szabla wciąż może 
zostać użyta”…  

Mieczysław Kuźmicki

Jedyna scena w odnowionym Potopie, która w całości została przeniesiona z wersji 
premierowej (1974), to pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim. Daniel Olbrychski  
wspominając w jednym z wywiadów swój udział w tej scenie, powiedział m.in.: „Ten 
pojedynek ustawiał najlepszy specjalista w Europie, prof. Waldemar Wilhelm ze Szkoły 
Filmowej w Łodzi. Trenowaliśmy to z Łomnickim ponad dwa miesiące. Kiedy walczy się 
ciężkimi szablami, celem nie jest trafienie partnera, tylko nietrafienie, poza umówionym 
momentem, kiedy go zabijamy”. Marcin Kot Bastkowski, montażysta Potopu Redivivus 
powiedział, że nie dało się tej sceny ruszyć, bo jest zrealizowana praktycznie w jednym 
ujęciu, a każda ingerencja popsułaby jej efekt artystyczny.

Waldemar Wilhelm

Tadeusz Łomnicki i Daniel Olbrychski 
w filmie Potop, reż. Jerzy Hoffman 
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu

utrzymana w poetyce ballady 
sowizdrzalskiej, rozgrywająca 
się w pierwszych latach po woj-
nie w beskidzkiej wsi Odkrzask – 
opowieść o ludowym przywódcy 
Haratyku oraz jego swojskim poj-
mowaniu nowego społecznego 
ładu. Schwytany przez ludową 
władzę, zostaje skazany na lata 
więzienia; wolność odzyskał 
dopiero w 1956 roku. Zreali-
zowany w 1967 roku film, pre-
miery doczekał się pięć lat póź-
niej, dość solidnie skancerowany 

przez cenzurę i ze zmienionym 
zakończeniem. Film kolejny, Pięć 
i pół Bladego Józka (1971), pełna 
suspensu historia grupy har-
leyowców, terroryzujących mia-
steczko, natychmiast powędro-
wała na półkę i nigdy nie miała 
oficjalnej premiery kinowej. To 
był koniec ich współpracy.

Dymny dał się jeszcze nieco 
ponieść kinematografii. Napisał 
kilka scenariuszy filmów animo-
wanych, pracował przy realiza-
cjach w pionie scenograficznym, 

zagrał kilka znaczących epizodów, 
ale był przede wszystkim artystą 
kabaretowym, jednym z filarów 
krakowskiej Piwnicy Pod Bara-
nami. Odszedł tragicznie 12 lutego 
1978 roku. Kluba po ciosach cen-
zury już się nie pozbierał i żaden 
z jego kolejnych filmów nie dorów-
nał tym pierwszym. Spełnił się 
jako rektor i pedagog w łódz-
kiej Szkole Filmowej. Odszedł 11 
czerwca 2005 roku podczas Ogól-
nopolskiego Konkursu Filmów 
Amatorskich w Koninie, gdzie peł-
nił funkcję przewodniczącego jury.

 „Albo jest idealizm, albo jest 
materializm, albo nie ma, kurwa, 
nic śmiesznego” – mówił w jed-
nym ze swych piwnicznych 
monologów Wiesław Dymny. 
Jego twórczość, stojąca w ostrej 
opozycji do materializmu (zwłasz-
cza dialektycznego), podobnie 
jak całej Piwnicy, przepojona 
jest idealizmem i choć ogrom-
nie śmieszna, to tak naprawdę 
nie ma w niej, „kurwa, nic śmiesz-
nego”. Jest wnikliwa obserwacja 
siermiężnej naszej rzeczywisto-
ści, bo w Piwnicy „na wszystko 
można było popatrzeć realnie 
i choć z dołu, to jakby z góry”, 
jest kpina z naszych narodowych 
wad i codziennych słabości, jest 
wreszcie dramat człowieka, któ-
remu trudno się z tą rzeczywisto-
ścią pogodzić, która go przytła-
cza i dołuje, jest wreszcie liryzm 
najszlachetniejszego gatunku. 
Taka optyka obowiązywała także 
w kinie Dymnego i Kluby, wspa-
niałego tandemu artystycznego, 
utrąconego przez władze w poło-
wie twórczej drogi. 

Debiutancki film był utrzy-
maną w balladowym to-
nie opowieścią obyczajo-

wą o grupie sezonowych robotni-
ków. Brygada Chudego, złożona 
z ludzi o niezbyt przejrzystych 
życiorysach, pracuje przy bu-
dowie zapory wodnej. Pewnego 
dnia odwiedza ich dziennikarz 
miejscowej gazety. Podczas zwie-
dzania budowy, poprzedzonego 
solidną libacją, zostaje przypad-
kowo zepchnięty z mostu do wo-
dy. O całym zdarzeniu wszyscy 
solidarnie milczą, aż tu nagle na 
uroczystości otwarcia mostu po-
jawia się... dziennikarz. To prze-
nikliwe studium psychologicz-
ne wtłoczył Dymny w formułę... 
produkcyjniaka. W takiej też po-
etyce utrzymał swój film Kluba. 
I odnieśli sukces, do tej pory ich 
film nie stracił nic ze swej głębi 
i swego wdzięku. 

Chudy i inni stanowił począ-
tek współpracy dwóch niezwy-
kle utalentowanych – i wszech-
stronnych – twórców „nadających 
na tych samych artystycznych 
falach”, która – niestety – nie prze-
trwała próby czasu. Nie z winy 
artystów. Ich kolejny film: Słońce 
wschodzi raz na dzień (1967) to – 

Dymny & Kluba 
– tandem 
zatrzymany w pół drogi

Chudy i inni (1966) to bez wątpienia jeden z najciekawszych debiutów 
w dziejach polskiej kinematografii. Konstatacja ta dotyczy zarówno 
reżysera Henryka Kluby, jak i scenarzysty Wiesława Dymnego. 
Tych dwóch kumów – jak wzajemnie do siebie mówili – stworzyło 
w polskim kinie chyba najciekawszy tandem twórczy. 
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Edward Rączkowski, Wiesław Gołas, 
Mieczysław Stoor, Wiesław Dymny 
i Franciszek Pieczka w filmie 
Chudy i inni, reż. Henryk Kluba

Jerzy Armata
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Kino to od dekad ma już zapewnione 
miejsce w historii poznańskiej kultury 
filmowej. To tutaj, w mieście zrujnowa-

nym w wyniku uczynienia go przez hitlerow-
ców Festung Posen, zorganizowano pierwszy 
w stolicy Wielkopolski oficjalny seans filmowy 
po odbiciu miasta z rąk Niemców. Ostatnimi 
seansami II RP były we wrześniu 1939 roku 
projekcje filmu Francja czuwa, w marcu roku 
1945 pokazy filmowe zainaugurowały seanse 
radzieckiej komedii Iwana Pyriewa Świniarka 
i pastuch. Kino wyświetlające Barbarę Radzi-
wiłłównę nosiło nazwę Adria, a gdy z ekra-
nów definitywnie zniknęła Francja czuwa 
przeistoczyło się ono w Burg Lichtspiele. Świ-
niarkę i pastucha pokazywano już w obiekcie 
o nazwie Jedność, który po kilku latach od 
zakończenia wojny fortunnie przemianowano 
na nazwę o włoskiej proweniencji – Rialto. 

Lata PRL-u nie upłynęły akurat w tym kinie 
szczególnie spektakularnie. Placówka prezen-
towała filmy, które schodziły już z ekranów 
ówczesnych najważniejszych kin Poznania. 
Umiejscawiano tutaj część seansów Konfron-
tacji. W pamięci wielu mieszkańców Jeżyc 
zachowały się przede wszystkim organizo-
wane tu pokazy (wtedy jeszcze krajowego) 
Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, 
rozpoczynające się dynamiczną piosenką 
„Czekamy na filmy”. Z perspektywy czasu, 
jednym z najważniejszych wydarzeń tamtego 
okresu, okazuje się instalacja neonu w latach 
60., który poddany renowacji w 2010 roku 
zwyciężył niedawno w plebiscycie na naj-
piękniejszy neon Poznania. 

Lata 90. nie były łaskawe dla sektora 
wyświetlania, wiele kin zamykano, inne pod-
upadały. W 1998 otwarto w Poznaniu pierwszy 
multipleks. Kilka lat później kina wielosalowe 
zdominowały miejski krajobraz, a zarządza-
jącą kinami w Wielkopolsce instytucję Film- 
-Art postawiono w stan upadłości. Wów-
czas, w 2003 roku, dzierżawę kina przejęła 
para młodych ludzi – Piotr Zakens i Jolanta 
Myszka. Decyzji o przejęciu obiektu trudno 
nie nazwać dziś ryzykowną. Kończył się wów-
czas boom na polskie superprodukcje, finan-
sowanie kinematografii spadło drastycznie, 
losy nowej ustawy były niepewne, a przede 
wszystkim multipleksy stały się hegemonem 
na rynku i kształtowały relacje z dystrybuto-
rami w naturalny sposób coraz mniej zainte-
resowanymi małymi, tradycyjnymi kinami. 

„Całkowicie zmieniliśmy profil i staliśmy 
się kinem arthousowym. Inna sprawa, że 
nie graliśmy filmów komercyjnych także 
dlatego, że nie mieliśmy do nich dostępu. 
Wiedzieliśmy też, że multipleksy są natural-
nie uprzywilejowanymi miejscami dla tego 
rodzaju filmów i dla nas nie ma już do nich 
powrotu. Pójście w stronę kina arthousowego 
było jedynym wyjściem, żeby znaleźć dla sie-
bie jakąś niszę” – wspomina Piotr Zakens. 

W efekcie utrzymania tego profilu kino 
spełniło kryteria programu Europa Cine-
mas, do którego należy od 2004, a rok póź-
niej weszło w struktury Sieci Kin Studyjnych 
i Lokalnych. Nie mniej istotna była przyja-
cielska sieć wsparcia pozostających ze sobą 
w dobrych stosunkach poznańskich kin. Na 
porządku dziennym była wówczas praktyka 
„zapętlania” filmów, czyli pokazywania ich 
niemal równolegle w dwóch kinach z jednej 
kopii i przewożenia przez miasto kolejnych 
szpul z jednej kabiny kinooperatora do dru-
giej w trakcie trwania seansu. Rialto „zapę-
tlało” najczęściej filmy z nieodżałowanym 
kinem Wilda (dziś przerobionym na Bie-
dronkę), a Muza z kinem Malta. Przewoże-
niem filmów samochodami lub na rowerach 
zajmowała się grupa kilku wyspecjalizowa-
nych w tym osób nazywanych „pendlarzami” 
(prawdopodobnie od niemieckiego pendel 
oznaczającego: wahadło). Po jakimś czasie 
doszli do takiego mistrzostwa, iż w wyjąt-
kowych przypadkach pokazy z jednej kopii 
odbywały się, przy odpowiedniej synchro-
nizacji, równolegle w aż czterech kinach. 

Piotr Zakens, wracając do tamtych nie tak 
dawnych, a na poły już mitycznych czasów 
sprzed epoki cyfryzacji wspomina, iż pew-
nego wieczoru czekał samotnie w Rialto do 
późnych godzin wieczornych, by zamknąć 
kino po seansie horroru, na który przyszło 
trzech widzów. Gdy wszedł na salę po jego 
zakończeniu, na widowni nie było nikogo, 
mimo że architektura kina sprawia, iż nie spo-
sób wyjść z niego inaczej niż przez główny 
hol, w którym czekał Zakens. Jako że kro-
niki kryminalne Poznania, przez następnych 
kilka dni, nie przyniosły wieści o poszukiwa-
niach trzech osób uznał, iż musieli otworzyć 
i jakimś cudem zamknąć drzwi ewakuacyjne. 
Znikający widzowie byli jednak horrorem 
dla prowadzących kino także w jak najbar-
dziej przyziemnym i pragmatycznym wymia-
rze. Liczba widzów od 2003 roku, nie startu-
jąc ze szczególnie wysokiego poziomu, co 
sezon nieznacznie spadała. W Rialto sprze-
dawano wkrótce już tylko około 30 tys. bile-
tów rocznie. 

„W ciągu naszej dwunastoletniej działal-
ności mieliśmy tutaj dwa absolutnie kry-
tyczne momenty. Pierwszy nastąpił gdzieś 
koło roku 2006, kiedy było naprawdę kiep-
sko, a drugi w 2011, dosłownie na moment 
przed cyfryzacją. Gdyby nie udało nam się 
jej wtedy przeprowadzić, to pół roku później 
już by nas tutaj nie było” – mówi Zakens.

Program cyfryzacji umożliwił parze zarzą-
dzających znaczne rozszerzenie repertuaru 
i korektę profilu działalności. W Rialto poja-
wiło się mniej eksperymentującego z języ-
kiem filmowym arthouse’u, za to znacznie 
więcej solidnego europejskiego kina środka 
i dzieł kontynentalnych reżyserów o uznanej 

renomie. Spowodowana cyfryzacją większa 
dostępność filmów sprawiła, iż na porankach 
dla dzieci zaczęto prezentować nie tylko kla-
syczne polskie tytuły, ale także najnowsze 
bajki europejskie. Pełną parą ruszyły spe-
cjalne programy takie jak „Poniedziałki z kla-
syką” czy przeglądy kina snowboardowego 
„Winter Is My Love”. W pierwszym sezo-
nie, po przeprowadzonej w 2011 cyfryzacji, 
liczba widzów wzrosła o 50 proc., a w kolej-
nych zachowywała tendencję wzrostową. 
W rekordowym, od czasu wydzierżawie-
nia kina przez Zakensa i Myszkę, roku 2015 
sprzedano ponad 60 tys. biletów. Zachodząc 
ostatnio do Rialta na wczesnopopołudniowy 
sobotni seans, byłem zdziwiony zarówno 
wysoką frekwencją, jak i demograficznym 
profilem widowni.

„Wychodzimy z założenia, że jesteśmy też 
kinem dzielnicowym i staramy się wpisywać 
w tę »jeżyckość«. Chcemy, żeby ludzie, któ-
rzy tutaj mieszkają, mieli możliwość wyboru, 
w tym sięgnięcia po nieco lżejsze rozryw-
kowe kino oraz decyzji, czy chcą obejrzeć 
je w swoim sąsiedztwie, czy też wolą jechać 
samochodem do centrum handlowego i mul-
tipleksu” – wyjaśnia Zakens, gdy kończymy 
powoli naszą rozmowę w kawiarni, w przy-
tulnym kinowym holu, w którym zaczynają 
zbierać się widzowie na wieczorny seans 
Matki Joanny od Aniołów Jerzego Kawa-
lerowicza. 

Rialto dba zarówno o widzów najmłod-
szych, jak i seniorów kuszonych specjalnym 
repertuarem oraz preferencyjnymi cenami 
biletów. Na pokazy klubu seniora sprzedaje 
się ich 7 tys. rocznie, co stanowi istotną pozy-
cję w bilansach kina. Umiejętne wykorzysta-
nie dobrodziejstw cyfryzacji i przemyślane 
działania repertuarowe Zakensa i Myszki 
zaowocowały czterema nominacjami do 
Nagród PISF w kategorii „kino” (w latach 
2012-2015) zwieńczonych nagrodą w tym 
roku. 

Jedyną ofiarą cyfryzacji okazała się profe-
sja „pendlarza”. Dobra współpraca poznań-
skich kin nie jest jednak kwestią przeszło-
ści. Ich menedżerowie podzielają pogląd, 
że jeżeli ta forma obcowania z filmem ma 
przetrwać, musi zaoferować coś więcej niż 
sam pokaz, stać się pociągającym doświad-
czeniem społecznym, ewoluować w stronę 
„event cinema”. Halloween w tym roku rozpo-
czął w Rialto pokaz Tylko kochankowie prze-
żyją Jima Jarmuscha z widownią przebraną 
za zombie i wampiry, która przemieściła 
się następnie na inny film wampiryczny do 
kina Pałacowego. Tam czekali na nią szczu-
dlarz i połykacz ognia, którzy i tak nie stali 
się największą sensacją wieczoru, bo trzeci 
pokaz łączonego seansu w nieodległej Muzie 
dawał możliwość zrobienia sobie zdjęcia 
w trumnie.  

pod najpiękniejszym neonem
Marcin Adamczak

Poznańskie 
kino Rialto: 
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W sezonie świąteczno-noworocznym 1937/1938 mieszkańcom poznańskich Jeżyc 
przytrafiła się u progu karnawału atrakcja wykraczająca poza bale i rauty. 28 grudnia 
1937 seansem Barbary Radziwiłłówny Józefa Lejtesa zainaugurowało swą działalność, 
urządzone na terenie dawnej powozowni, kino. W wyniku zniszczenia bądź likwidacji 
wielu innych poznańskich przybytków X muzy, których początki sięgały jeszcze schyłku 
zaborów i początków II RP, Rialto przesunęło się dziś na zaszczytne trzecie miejsce 
w zestawieniu najstarszych kin stolicy Wielkopolski. 
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Krótkie metraże – 
pasmo sukcesów
Krótkie metraże, wyprodukowane 
przez Studio Munka w ramach 
programów „Pierwszy Doku-
ment”, rok 2015 rozpoczęły z przy-
tupem, od festiwalu w Sundan-
ce. Podczas 37. edycji Sundance 
Film Festival w konkursie Do-
cumentary Short Films o laury  
walczyły: Punkt wyjścia Micha-
ła Szcześniaka i Obiekt Pauliny 

Skibińskiej. Ten ostatni tytuł, któ-
ry w Stanach miał swoją świa-
tową premierę, wyjechał z festi-
walu z nagrodą specjalną. I od 
tego momentu wszystko się za-
częło… W ciągu mijającego roku 
Obiekt pokazywany był na ponad 
50 festiwalach. Wśród najważniej-
szych z nich znajdują się: Flori-
da Film Festival, Sarasota Film 
Festival, Krakowski Festiwal Fil-
mowy, Clermont-Ferrand Short 

Film Festival, Hamptons Inter-
national Film Festival. Podczas 
siedmiu imprez został doceniony 
przez jury. Wyróżnienie otrzymał 
na 45. Tampere Film Festival, 20. 
Vilnius International Film Festi-
val, 23. Art. Film Fest na Słowacji, 
15. Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym T-Mobile Nowe Hory-
zonty we Wrocławiu oraz 25. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmo-
wym Message to Man. 20 wrze-

śnia Obiekt zdobył Camden Car-
tel Award dla najlepszego krót-
kometrażowego filmu podczas 
Camden International Film Fe-
stival. Zwieńczeniem tego obfite-
go w życie festiwalowe roku jest 
nominacja do najbardziej presti-
żowej nagrody dla filmów doku-
mentalnych IDA – International 
Documentary Awards, czego ża-
den inny polski dokument w 2015 
nie dostąpił. 

Z kolei Punkt wyjścia Micha-
ła Szcześniaka jest jedyną pro-
dukcją z Polski, która znalazła się 
na tegorocznej oscarowej short- 
liście w kategorii Krótkometra-
żowy Film Dokumentalny. Moż-
liwość ubiegania się o nomina-
cję film zawdzięcza Złotej Żabie 
zdobytej podczas 22. Międzyna-
rodowego Festiwalu Sztuki Au-
torów Zdjęć Filmowych Came-
rimage 2014 w Bydgoszczy. Już 
po otrzymaniu kwalifikacji osca-
rowej dokument Szcześniaka zdo-
był kolejną nagrodę Short Doc 
Award podczas festiwalu w Shef-
field – ten laur również upoważ-
nia do starania się o nominację. 
W 2015 roku film walczył o na-
grody na ponad 15 festiwalach. 
Przez jury został zauważony pod-
czas wspomnianego już Sheffield 
Doc/Fest oraz na Ukrainie (Docu/
Short Main Prize podczas Docu-
days UA), Madrycie (wyróżnienie 
na Documenta Madrit), Wielkiej 
Brytanii (wyróżnienie Encounters 
21. Short Film&Animation Festi-
val) i na Węgrzech (wyróżnienie 
od Budapest International Docu-
mentary Film Festival). 

Dobrze radziło sobie także 
Miejsce Julii Popławskiej. Swoją 
światową premierę dokument ten 
miał w marcu w Chorwacji pod-
czas 11. Zagreb Dox. Od tego cza-
su zdążył już być w Bułgarii, Peru, 
Włoszech, Iranie, Chile, Francji, 
Meksyku i Niemczech. Nagrody 
przywiózł z 8. Imagine Science 
Film Festival w USA oraz zdobył 
The Großer Preis na festiwalu 
filmów Górskich w Niemczech. 

Na międzynarodowych fe-
stiwalach nadal laury zdobywa 
także krótkometrażowa fabuła 
Mleczny brat Vahrama Mkhita-
ryana, która w 2014 roku sztur-
mem podbiła najważniejsze pol-
skie festiwale. W tym roku ob-
raz pokazywany był na 12 zagra-
nicznych imprezach. Został na-
grodzony podczas kilku z nich: 
27. Premiers Plans d`Angers we 
Francji, Febiofestu na Słowacji, 
Mediawave na Węgrzech, 21. Fe-
stival della Lessinia we Włoszech 
oraz Molodist Kyiv na Ukrainie. 
Podczas tego ostatniego wyda-
rzenia Nagrodę Główną za Naj-
lepszy Film Konkursu Krótkome-
trażowego otrzymał Mały palec 
Tomasza Cichonia.

Debiut 
pełnometrażowy – 
premiera kinowa i dwa 
nowe filmy
Mur w reżyserii Dariusza Glazera, 
czyli trzecia pełnometrażowa pro-
dukcja Studia Munka, miał swo-
ją premierę kinową 4 września. 
Dystrybutorem filmu jest Alter 
Ego Pictures. Wcześniej polscy 
widzowie mieli okazję oglądać 
debiut Glazera na Prowincjona-
liach we Wrześni, PKO Off Ca-
mera w Krakowie oraz na Festi-
walu „Młodzi i Film” w Koszali-
nie. Międzynarodowa premiera 
filmu odbyła się podczas 39. Mo-
stra International Film Festival 
w São Paulo w Brazylii. Mur pre-
zentowany był także podczas 25. 
Festiwalu Filmowego w Cottbus.

Królewicz Olch Kuby Czekaja 
i Fale Grzegorza Zaricznego – te 

dwa tytuły realizowaliśmy w cią-
gu mijającego roku. Oba są obec-
nie w postprodukcji. Królewicz 
Olch powstał w koprodukcji z Od-
ra-Film i Telewizją Polską, zdjęcia 
do filmu zrealizował Adam Palen-
ta, a w rolach głównych wystąpili: 
Staszek Cywka, Agnieszka Pod-
siadlik i Sebastian Łach. Kopro-
ducentem Fal Grzegorza Zaricz-
nego jest Krakowskie Biuro Festi-
walowe, a autorką zdjęć do filmu 
Weronika Bilska. Oprócz debiutu-
jących Katarzyny Kopeć i Ani Kę-
sek w obsadzie znaleźli się także: 
Beata Schimscheiner, Artur Kra-
jewski i Tomasz Schimscheiner. 
Premiery obu pełnometrażowych 
fabuł zaplanowane są na rok 2016.

Polskie 
i międzynarodowe 
projekty edukacyjne
Oprócz produkcji filmowej w ra-
mach programów: „30 Minut”, 
„Pierwszy Dokument”, „Młoda 
Animacja” i „Debiut Pełnometra-
żowy” Studio Munka co roku orga-
nizuje również inne projekty edu-
kacyjne. Jednym z nich jest opie-
rający się na polsko-francuskiej 
współpracy ze studiem G.R.E.C. 
konkurs „Warszawa – Paryż”, któ-
ry w tym roku miał swoją drugą 
edycję. Projekt zainaugurowano 
w 2014 roku, kiedy Studio Munka 
i G.R.E.C. (Groupe de Recherches 
et d’Essais Cinématographiques – 
Stowarzyszenie Poszukiwań i Eks-
perymentów Filmowych), biorąc 
pod uwagę podobną misję wspie-
rania młodych talentów, podjęły 
współpracę mającą na celu posze-

rzenie działalności o rynek mię-
dzynarodowy. Zwycięskie projek-
ty drugiej edycji to: Noc w Paryżu 
Mateusza Rakowicza (scenariusz 
Mateusz Rakowicz, Maciej Cuske) 
oraz Boniek i Platini, którego auto-
rem jest Jérémie Laurent.

Od 2012 Studio Munka orga-
nizuje „Mistrzowski Kurs Krytyki 
Filmowej za recenzje”, czyli kon-
kurs i kurs skierowany do mło-
dych adeptów krytyki filmowej. 
W 2015 Kurs organizowany był 
po raz pierwszy w nowej, rozsze-
rzonej formule, we współpracy 
nie tylko z miesięcznikiem „Ki-
no”, ale również z Gdyńską Szko-
łą Filmową. Konkurs „Kurs za re-
cenzje” odbywał się bez zmian na-

tomiast Mistrzowski Kurs Kryty-
ki Filmowej składał się z dwóch 
części warsztatowych. Pierwszą 
z nich – literacką – przygotowa-
ła i poprowadziła Bożena Janic-
ka, drugą – telewizyjną – przygo-
towali i przeprowadzili dzienni-
karz Max Cegielski z TVP Kultu-
ra oraz Sławomir Pultyn z Gdyń-
skiej Szkoły Filmowej. Kurs za-
kończył się przyznaniem nagrody 
głównej literackiej Bernadetcie 
Trusewicz, wyróżnienia literac-
kiego Annie Bińkowskiej i na-
grody głównej telewizyjnej Bar-
toszowi Marcowi.

Po współpracy przy pierwszej 
edycji Mistrzowskiego Kursu Kry-
tyki Filmowej w 2012, Studio Mun-
ka i festiwal „Młodzi i Film” co ro-
ku organizują warsztaty skiero-
wane do młodych twórców, od-
bywające się podczas festiwalu. 

Podczas tegorocznej imprezy by-
ły to warsztaty pracy z aktorem 
dla reżyserów z Robertem Castle, 
długoletnim nauczycielem w Lee 
Strasberg Film & Theatre Institu-
te oraz założycielem Internatio-
nal Theatre New York. Program 
warsztatów przygotowany został 
z myślą o przedstawieniu młodym 
reżyserom amerykańskiej techni-
ki aktorskiej znanej jako „Meto-
da” (Method Acting). Warszta-
ty miały na celu przygotowanie 
początkujących adeptów reżyse-
rii do pracy z aktorami. W przed-
sięwzięciu wzięło udział ośmioro 
młodych reżyserów, którzy są jesz-
cze przed profesjonalnym debiu-
tem filmowym.  

Kalina Pietrucha, Anna Kot

W mijającym roku nasze krótkie filmy odniosły szereg festiwalowych sukcesów, 
zrealizowaliśmy dwie pełnometrażowe fabuły i przeprowadziliśmy kolejne 

dodatkowe projekty. Czas na podsumowanie.

Dobry rok
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Fale, reż. Grzegorz Zariczny 
Staszek Cywka w filmie Królewicz Olch, 
reż. Kuba Czekaj  
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Paulina Bez: Co było impulsem do 
zorganizowania przez Litewskie Centrum 
Filmowe – Polskiego Roku 2015?
Liana Ruokyte-Jonsson: Mamy ze sobą 
tyle wspólnego, jeżeli chodzi o kulturę, 
historię, również współczesną, a nie robimy 
ze sobą filmów. Nasze instytuty mają zupeł-
nie inne budżety na produkcję filmową. My, 
jako mniejszy kraj, nie mamy aż tak wiele 
do zaoferowania jak Polska. Litwa jednak 
koprodukuje filmy, na przykład z Fran-
cją. Pomyśleliśmy, że może warto zacząć 
ze sobą rozmawiać i zobaczyć, czy chcemy 
razem współpracować.

Okazją do bliższego zapoznania się 
było m.in. Polsko-Litewskie Spotkanie 
Koprodukcyjne.
Stworzyliśmy niecodzienną platformę prze-
znaczoną do współpracy polskich i litew-
skich producentów. Wpadłam na pomysł 
wykorzystania żaglowca jako przestrzeni do 
spotkania filmowców. Statek jest dla mnie 
symbolem projektu filmowego. Na statku 
nie ma możliwości ucieczki, więc wszyscy 
muszą pracować wspólnie nad projektem, 
doprowadzić go do końca. Żaglowiec przy-
płynął z Kłajpedy prosto na otwarcie 40. 
Festiwalu Filmowego w Gdyni. Przez dwa 
dni szóstka polskich i szóstka litewskich 
producentów, pod wodzą Matthieu Darrasa 
z Torino Film Lab, pracowała nad swoimi 
projektami, prezentowała nowe pomysły, 
dyskutowała, brała udział w pitchingach.

Jak ocenia pani to wydarzenie?
Muszę podkreślić, że uczestnicy rejsu byli 
również zaangażowani w żeglowanie. Pra-
cowali umysłowo i fizycznie. Warunki były 

ciężkie, ale zrobienie koprodukcji filmowej 
to również trudne zadanie. Musisz pójść na 
kompromis, współpracować z innymi oso-
bami i masz szansę na sprawdzenie, czy 
twoje wartości zawodowe i etyczne pokry-
wają się z wartościami innych osób. Oczy-
wiście, takie jedno spotkanie nie spowo-
duje, że nagle powstanie wiele koprodukcji. 
Po kilku latach zobaczymy, jakie będą rezul-
taty nawiązanej współpracy polsko-litew-
skiej.

Czy zapowiada się kontynuacja tego typu 
wydarzeń między Polską i Litwą?
Chcemy, żeby nie skończyło się tylko na 
tym jednym. Będziemy chcieli to kontynu-
ować i organizować takie spotkanie w Pol-
sce co roku. Widzimy również, że jest chęć 
współpracy między naszymi instytutami fil-
mowymi, z czego się bardzo cieszę. Spotka-
nie na żaglowcu było pierwszym wydarze-
niem, przy którym współpracowały razem 
Polski Instytut Sztuki Filmowej i Litewskie 
Centrum Filmowe. Mamy wiele różnych 
inicjatyw, w które możemy się wzajemnie 
zaangażować.

Podczas Polskiego Roku promowaliście 
niezbyt znane w Polsce kino litewskie.
Polskie kino ma na Litwie mocną pozycję. 
Każdy zna jakieś polskie filmy. Litewska 
publiczność bardzo chętnie ogląda to kino. 
Nie trzeba jej do tego specjalnie zachęcać, 
bo sama wie, że wasze obrazy to jakość. Co 
roku Instytut Polski w Wilnie organizuje 
festiwal filmów polskich. Niestety, z naszej 
strony nie robiliśmy zbyt wiele, żeby jakoś 
wypromować litewskie kino w Polsce. 
Nawiązaliśmy więc współpracę z najwięk-

szymi polskimi festiwalami filmowymi: Kra-
kowskim Festiwalem Filmowym, T-Mobile 
Nowe Horyzonty we Wrocławiu, Festiwa-
lem Filmowym w Gdyni i Warszawskim 
Festiwalem Filmowym. Do Polski przywieź-
liśmy najlepsze litewskie obrazy. Przygoto-
waliśmy również dwujęzyczną publikację 
o artystycznym kinie litewskim. Projekcje 
naszych filmów na polskich festiwalach 
były wyprzedane, pomimo tego, że niektóre 
z kopii były w złym stanie. Jesteśmy na eta-
pie rekonstrukcji cyfrowej filmów i w ogóle 
na etapie sprowadzania naszych obrazów 
z archiwum Mosfilmu. Wiele ze starych 
litewskich produkcji jest rekonstruowanych 
cyfrowo w Polsce. To kolejne pole, na któ-
rym współpracują nasze kraje. Wasze firmy 
są w tym bardzo dobre i jest ich znacznie 
więcej.

Z jakim krajem obecnie Litwa robi 
najwięcej koprodukcji?
Najwięcej koprodukujemy z Francją, a także 
z naszymi sąsiadami Łotwą i Estonią. Part-
nerami koprodukcyjnymi są również dla 
nas Niemcy, Włochy, Rumunia oraz Finlan-
dia i Norwegia.

Jak pani ocenia potencjał koprodukcji 
filmowej między naszymi krajami?
Myślę, że mamy ogromny potencjał do 
wspólnej realizacji. Szkoda, że tych projek-
tów jest na razie tak mało. W 2008 roku 
został wyprodukowany animowany film 
dokumentalny Treser żuków o Władysławie 
Starewiczu. To była pierwsza polsko- 
-litewska koprodukcja. Ten obraz poka-
zuje, że mamy ze sobą wiele wspólnego, 
że są tematy, o których razem możemy 

od nas zwrot 20 proc. swojego litewskiego 
budżetu zdjęciowego. Oczywiście, musi 
współpracować z litewską firmą produ-
cencką. Wprowadziliśmy zachęty podat-
kowe w 2014 i mieliśmy nadzieję, że w ten 
sposób co roku pozyskamy sześć, sie-
dem zagranicznych projektów filmowych. 
Okazało się, że obecnie mamy aż 36 pro-
dukcji. Niektóre z nich są już ukończone. 
Naszym zdaniem wprowadzenie zachęt 
podatkowych miało sens. Współpracują 
z nami nawet tak duże firmy jak BBC, która 
koprodukowała z nami fabułę, kręciła serial. 
Zachęty podatkowe przynoszą Litwie nie 
tylko pieniądze, ale również są szansą dla 
naszych profesjonalistów do podnoszenia 
swoich kwalifikacji, uczenia się od innych.

Litewskie Centrum Filmowe jest bardzo 
młodą instytucją.
Działamy trzy lata. Nasz zespół składa się 
obecnie z kilkunastu osób, nie możemy się 
więc porównywać z Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej. Dysponujemy rocznym 
budżetem, który od trzech lat utrzymuje 
się mniej więcej na tym samym poziomie. 
Mamy nadzieję, że będzie się powiększał. 
Producenci mogą się u nas ubiegać o dota-
cję na development i produkcję filmów, 
w tym debiutów i koprodukcji. Mamy rów-
nież środki na dystrybucję, promocję, pro-
jekty edukacyjne i zachowanie litewskiego 
dziedzictwa filmowego.

Czy produkcja filmów na Litwie ma się 
lepiej niż przed rokiem 2012?
Rzeczywiście, przez te trzy lata naszej 
działalności coś już osiągnęliśmy. Nie 
mamy drastycznego wzrostu liczby pro-
dukowanych filmów, ale za to wzrosła 
znacznie ich jakość. Produkujemy od 
8 do 12 pełnometrażowych fabuł rocz-
nie. Naszym największych sukcesem jest 
to, że widzowie zaczęli oglądać litewskie 
filmy w kinach. Udział litewskich pro-
dukcji w box office w 2014 roku wyniósł 
prawie 23 proc. To dla nas coś nowego. 
Nigdy wcześniej nie miało to miejsca. 
W zeszłym roku wśród dziesięciu najle-
piej oglądanych filmów znalazły się aż 
cztery litewskie produkcje, w tym kino 
artystyczne jak The Gambler. Ludzie 
zaczęli również oglądać w kinach litew-
skie dokumenty.

Co pani sądzi o polskim kinie?
Robicie dużo dobrych filmów. Oglądam 
polskie tytuły, kiedy tylko mam okazję. 
Również te starsze, żeby dobrze poznać 
waszą kinematografię. Ciężko jest z wami 
konkurować. Macie naprawdę bogaty 
dorobek. Polskie kino to jakość. Co roku 
polska kinematografia mnie zaskakuje. 
Na Festiwalu Filmowym w Gdyni obej-
rzałam dużo nowych produkcji. Ogromne 
wrażenie wywarł na mnie Demon Marcina 
Wrony. Poruszyło mnie również Obce 
niebo Dariusza Gajewskiego. Na Litwie 
mamy podobne historie, dużo się o tym 
mówi. Wspaniałym obrazem jest Body/
Ciało Małgorzaty Szumowskiej. Obej-
rzałam ten film już trzy razy. W zeszłym 
roku oczywiście wszyscy oglądaliśmy Idę 
Pawła Pawlikowskiego. Bardzo lubię rów-
nież polskie dokumenty. Ostatnio widzia-
łam Królową ciszy i Mów mi Marianna. 
Polskie filmy są widoczne na Litwie. Są 
pokazywane na festiwalach i dystrybu-
owane w kinach. Mam nadzieję, że będzie 
tak również niedługo z litewskim kinem 
w Polsce. 

ma na Litwie

Z Lianą Ruokyte-Jonsson rozmawia Paulina Bez

mocną pozycję
Polskie kino 

Liana Ruokyte-Jonsson
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robić filmy. Później powstało kilka wspól-
nych fabuł. Obecnie w produkcji są aż 
trzy polsko-litewskie koprodukcje: dwa 
filmy dokumentalne – historyczny Habit 
i zbroja w reżyserii Pawła Pitery i The Man 
Who Knew 75 Languages w reżyserii Anne 
Magnusen oraz fabularny Kryzys w reży-
serii Andriusa Blaževičiusa. Jeżeli co roku 
będziemy mieli przynajmniej jedną polsko
-litewską koprodukcję, to nasz cel będzie 
osiągnięty.

Od 2014 roku na Litwie obowiązuje 
system zachęt podatkowych dla 
rodzimych i zagranicznych producentów.
Jeżeli zagraniczny producent zdecyduje 
się, żeby zrobić u nas film może otrzymać 
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recenzje: książki Recenzje i omówienia na stronie: 
www.sfp.org.pl/ksiazki_i_film

Beata nowicka, maciej Stuhr 

Stuhrmówka, 
czyli gen wewnętrznej wolności
Wydawnictwo Znak
Kraków 2015

marcin Rychcik

Roman Wilhelmi. Biografia
Axis Mundi
Warszawa 2015

„Miał jakby dwa oblicza: jedno – to śmiejące się – 
dla świata zewnętrznego i jedno – to płaczące – w ży-
ciu prywatnym” – wspomina Marika, żona aktora na 
stronach innej książki poświęconej aktorowi (Małgo-
rzata Puczyłowska, „Być dzieckiem legendy”, 2012). 
Zagrał w ponad pięćdziesięciu filmach i serialach te-
lewizyjnych. Zasłynął z ról szwarccharakterów, cze-
go najlepszymi przykładami są: kelner Robert For-
nalski z Zakazanych rewirów (1975) Janusza Ma-
jewskiego, interesującej ekranizacji powieści Hen-
ryka Worcella czy bandyta Antoni Pochroń w Dzie-
jach grzechu (1975), efektownej adaptacji skanda-
lizującej książki Stefana Żeromskiego dokonanej 
przez Waleriana Borowczyka. Najlepszymi w boga-
tym dorobku filmowym Wilhelmiego są trzy – nie-
co podobne w swym charakterze – role główne: Ja-
na, redaktora nocnego programu radiowego, poma-
gającego innym życiowym rozbitkom, a niemogące-
go poradzić sobie z własnym rozchwianym życiem 
osobistym w przejmującej Ćmie (1980) Tomasza Zy-
gadły, Artura Gutnera, naukowca w średnim wie-
ku, który porzucił rodzinę oraz pracę zawodową i za-
mieszkał na dworcu kolejowym w równie „dołują-
cym” Mniejszym niebie (1980) Janusza Morgenster-
na, oraz Irona Idema, dziennikarza telewizyjnego 
w Wojnie światów – następnym stuleciu (1981) Piotra 
Szulkina, efektownym studium zastraszonego i bez-
wolnego społeczeństwa sterowanego przez wszech-
obecną telewizję. Książka „Roman Wilhelmi. Biogra-
fia” Marcina Rychcika, stanowiąca poszerzone wy-
danie wcześniejszego tytułu tego autora – „Roman 
Wilhelmi. I tak będę wielki” (2004), jest solidną do-
kumentacją dokonań tego wspaniałego aktora, któ-
remu powszechną popularność przyniosła rola Dyz-
my w serialu Jana Rybkowskiego i Marka Nowickie-
go Kariera Nikodema Dyzmy (1980) oraz Stanisława 
Anioła, gospodarza domu w Alternatywach 4 (1983) 
Stanisława Barei. Z jednej strony czyta się ją wartko, 
zwłaszcza dzięki dużej dawce wypowiedzi o artyście 
jego bliskich oraz współpracowników, z drugiej – jej 
dużym walorem jest właśnie wartość dokumenta-
cyjna (solidnie opracowany dorobek artystyczny, bi-
bliografia).  

Jerzy Armata

Przybywa książek o zawodach współkształtują-
cych dzieło filmowe i o polskich twórcach, którzy 
je uprawiają. Staraniem głównie Muzeum Kinema-
tografii w Łodzi uzbierała się spora biblioteka ope-
ratorska oraz scenograficzna. W tej drugiej, po pra-
cach o Anatolu Radzinowiczu, Romanie Mannie, 
Allanie Starskim i Bogdanie Sölle mamy teraz mo-
nografię Jerzego Skrzepińskiego, którego twórczy 
wkład w tak „scenograficzne” filmy, jak Faraon i Au-
steria Jerzego Kawalerowicza czy Vabank Juliusza 
Machulskiego jest nie do przecenienia. Pomysło-
wo skomponowana książka jest pokłosiem wysta-
wy „Jerzy Skrzepiński. Ostatni z wielkich”, otwar-
tej w Muzeum Kinematografii w 2013 roku, z oka-
zji 90. urodzin artysty. Słowo „skomponowana” po-
jawia się nieprzypadkowo, gdyż atutem tej publi-
kacji jest kilkuwątkowa narracja. Jeden z wątków 
tworzą wyczerpujące analizy scenografii Skrzepiń-
skiego w wybranych filmach. Napisali je: Jarosław 
Grzechowiak (Koniec nocy, Balanga), Zygmunt Ma-
chwitz (Faraon), Michał Dondzik (filmy wojenne), 
Anna Michalska (m.in. Kolumbowie, Vabank, Auste-
ria, Akademia Pana Kleksa) i sam Skrzepiński (po-
nownie Faraon). Drugi wątek to wypowiedzi innych 
filmowców o Skrzepińskim. Z tych wspomnień je-
go przyjaciół oraz współpracowników wyłania się 
nie tylko wybitny artysta (scenograf i malarz!), ale 
także uroczy człowiek w typie angielskiego dżen-
telmena. I wreszcie na trzeci wątek składają się „Je-
rzego Skrzepińskiego opowieści o ludziach, z któ-
rymi pracował” oraz „Jerzego Skrzepińskiego opo-
wieści, wspomnienia, anegdoty, przypisy do wybra-
nych filmów”. Z połączenia trzech wątków powsta-
je wielowymiarowy portret bohatera książki, z cze-
go dwa ostatnie zabierają czytelnika w ciekawą po-
dróż do przeszłości polskiego kina. Obok wielkich 
filmów i sławnych twórców przystankami w tej po-
dróży są bowiem obrazy zapomniane i ludzie mniej 
znani, którzy przecież też coś w tym polskim kinie 
znaczyli! Liczne barwne i czarno-białe fotosy oraz 
werki, reprodukcje archiwaliów, a także kapitalne 
rysunki Jerzego Skrzepińskiego dodatkowo uatrak-
cyjniają lekturę tej pożytecznej książki. 

Andrzej Bukowiecki

Zanim zajął się aktorstwem, studiował psycholo-
gię, równolegle udzielając się w kabarecie. W 1999 
roku ukończył studia uniwersyteckie i zaprzestał li-
derowania w kabarecie Po Żarcie. Żarty się skoń-
czyły, zdał do krakowskiej PWST, którą skończył 
w 2003 roku, grając równolegle – pomiędzy zaję-
ciami – w kilkunastu filmach. Ma ich już na swym 
koncie blisko pół setki, drugie pół uzbierałoby 
się z w teatrze, telewizji, dubbingu. W radiu czy-
ta książki, nagrywa audiobooki, prowadzi konfe-
ransjerkę, a wszystko to robi perfekcyjnie, a nadto 
z wdziękiem i bezpretensjonalnością. Inteligencja, 
błyskotliwość i nieprawdopodobny refleks estrado-
wy to główne cechy „młodego Stuhra” – jak się czę-
sto o nim mówi w środowisku. „Miał chyba kom-
pleks taty i trochę ma go do dzisiaj, zupełnie nie-
potrzebnie” – twierdzi Magda Umer. To bardzo traf-
na opinia, a jak chcecie Państwo sprawdzić, pro-
szę wybrać się do kina na najnowszy film Janusza 
Majewskiego Excentrycy, czyli po słonecznej stro-
nie ulicy, w którym tytułowy bohater „Stuhrmów-
ki” – „tańczy, śpiewa, recytuje…”. I wszystko to robi 
w sposób doskonały. Maciej Stuhr jest także świet-
nym rozmówcą, o czym można się przekonać, się-
gając do wspomnianej książki, którą w przeważa-
jącej części wypełnia niezwykle interesująca – mo-
mentami refleksyjna, momentami żartobliwa, ale 
zawsze serio, nawet wtedy, gdy żartem – rozmowa 
aktora z Beatą Nowicką. Poprzedza ją krótki wstęp 
bohatera książki: „Może wydaje się Wam, że my 
mamy mądrość wszystkich zagranych przez nas 
postaci? Nie mamy. Może myślicie, że jesteśmy tak 
atrakcyjni jak nasi bohaterowie? Nie jesteśmy. Czy 
przeżywamy takie ciekawe życie jak w filmach? 
Nie. Przeżywamy życie jak Wy”. Z tych powo-
dów właśnie warto przeczytać tę książkę. Rozmo-
wa z aktorem przetykana jest wypowiedziami osób 
mu bliskich, m.in. mamy, siostry, ojca chrzestne-
go, przyjaciół i współpracowników. Chyba najlepiej 
charakteryzuje go konstatacja Jacka Żakowskiego: 
„Nieraz z podziwem obserwowałem, jak zaspoka-
ja głodną medialną bestię, uchodząc nie tylko z ży-
ciem, ale i z honorem, a nawet z rozumem”.  

Jerzy Armata

Pod redakcją Elżbiety czarneckiej 
i mieczysława Kuźmickiego

jerzy Skrzepiński. Ostatni 
z wielkich. Scenografia filmowa
Wydawnictwo Skorpion, Stowarzyszenie 
Miłośników off Kultury SMoK 
Warszawa-Łódź 2015

Tercet doskonały:

-Preisner
Kieślowski-Piesiewicz-

Bo współpraca tego fantastycznego ter-
cetu zaczęła się właśnie od Bez końca 
(1984), przejmującego dramatu rozgry-

wającego się w czasie stanu wojennego. Je-
go bohater, mecenas Antoni Żyro, nazajutrz 
po… własnym pogrzebie wraca do swojego 
mieszkania i odtąd towarzyszy żyjącym, 
ingerując niekiedy w ich losy. 

Kolejnym monumentalnym przedsięwzię-
ciem Kieślowskiego, Piesiewicza i Preisnera 
stał się cykl telewizyjny Dekalog (1988), któ-
rego dwa odcinki miały także dłuższe, kinowe 
wersje: Krótki film o zabijaniu (1987), inspiro-
wany piątym przykazaniem, który dodatkowo 
znakomicie wpisał się w dyskusję na temat 
celowości i skuteczności kary śmierci, oraz 
Krótki film o miłości (1988), subtelna wariacja 
na temat przykazania szóstego „nie cudzołóż”.

Podwójne życie Weroniki (1991) to pierwszy 
film Kieślowskiego nakręcony w koproduk-
cji z kinematografią francuską. Ta subtelna 
opowieść o miłości, życiu i śmierci ma dwie 
protagonistki: Véronique i Weronikę. Jedna 
mieszka we Francji, druga w Polsce. Obie są 

utalentowane muzycznie, obie też mają kło-
poty z sercem... W tym filmie muzyka Prei- 
snera jest szczególnie ważna, momentami 
wręcz prowadzi narrację opowieści, a pory-
wająca wokaliza Elżbiety Towarnickiej to bez 
wątpienia jeden z najpiękniejszych motywów 
w dziejach polskiej muzyki filmowej.

Tryptyk Trzy kolory powstał w koproduk-
cji francusko-szwajcarsko-polskiej. Inspiro-
wany barwami flagi francuskiej, okazał się 
dość niekonwencjonalną próbą filmowych 
rozważań nad rewolucyjnymi ideami – rów-
nością, wolnością i braterstwem. Bohaterka 
Niebieskiego (1993) traci męża i córeczkę w 
wypadku samochodowym. Zaczyna wieść 
nowe życie, anonimowe i niezależne... Pro-
tagonista Białego (1994) zmuszony jest roz-
wieść się ze swą żoną. Jednocześnie traci 
pracę, mieszkanie, spada na dno. Dość przy-
padkowo podnosi się jednak, zdobywa mają-
tek i postanawia się odegrać na swej byłej 
żonie... I wreszcie Czerwony (1994). Stary, 
zgorzkniały, emerytowany sędzia zaszył się 
w swym podgenewskim domu. Samotność 

próbuje urozmaicić sobie podsłuchiwaniem 
rozmów telefonicznych. Nagle w jego życie 
wkracza młoda, śliczna dziewczyna...

Muzyka Preisnera tworzy znakomity klimat 
tym uniwersalnym, ponadczasowym opo-
wieściom. Nie ilustruje ich jednak, a twórczo 
dopełnia, czy to uzupełniając obraz, czy wręcz 
go kontrapunktując, co tylko wzmacnia dra-
maturgię snutych opowieści.

W rozmowie ze Stanisławem Zawiślińskim, 
biografem i znawcą twórczości Kieślowskiego, 
autor Bez końca powiedział: „Każdy człowiek 
chce zmieniać świat, kiedy zaczyna cokolwiek 
robić. Ja chyba nie liczyłem na to, że można 
zmienić świat w dosłownym tego słowa zna-
czeniu. Myślałem, że uda się ten świat opisać”. 
I udało się. Nie tylko jego zewnętrzny aspekt, 
ale i wewnętrzny. Zaczynał karierę jako doku-
mentalista. I takim do końca – pomimo upra-
wiania kina fabularnego – pozostał. Doku-
mentalistą ludzkich wnętrz. A stał się nim 
dzięki artystycznej pomocy dwójki swych 
przyjaciół: Krzysztofa Piesiewicza i Zbigniewa 
Preisnera.  

Krzysztof Kieślowski, Krzysztof 
Piesiewicz i Zbigniew Preisner – rzadko 
zdarzają się takie konstelacje twórcze, 
skupiające indywidualności nadające 
wręcz na tej samej artystycznej fali, czego 
dowodem: Bez końca, Dekalog, Podwójne 
życie Weroniki oraz Trzy kolory. Właśnie 
wznowiono płyty ze znakomitą muzyką 
Preisnera, pochodzącą z tych klasycznych 
już filmów. Szkoda, że nie wydano też 
Bez końca. 

Jerzy Armata
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In memoriam

25 października zmarł w Warszawie Wojciech Fangor (93 l.), malarz, 
grafik, rzeźbiarz, plakacista, prekursor sztuki w przestrzeni publicznej. 
W malarstwie i w plakacie stosował podobne motywy plastyczne, opero-
wał monumentalną, mocną formą, syntetyczną i uproszczoną. Jego pla-
kat do filmu René Clémenta Mury Malapagi (1952) przeszedł do histo-
rii jako inicjujący, cieszącą się do dziś światową renomą, polską szkołę 
plakatu. Współtworzył ten nurt, projektując w latach 50. i 60. ok. 100 
plakatów. Ceniony przez krytyków, prezentował swoje prace w galeriach 
na całym świecie – w tym w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku, 
gdzie jako jedyny Polak miał zorganizowaną indywidualną wystawę. Był 
również bohaterem kilku filmów dokumentalnych: Fangor. Pół wieku 
malowania Franciszka Kuduka, Przestrzenie Fangora Pauliny Brzeziń-
skiej i Piotra Weycherta oraz Fangor – zostaną obrazy… Andrzeja Sapiji. 
Wojciech Fangor jest zaliczany do grona najwybitniejszych polskich 
artystów XX wieku.

1 listopada zmarła Magdalena Kunicka-Paszkiewicz (59 l.), trójmiej-
ska animatorka kultury, autorka programów telewizyjnych, współor-
ganizatorka (razem z mężem Yachem Paszkiewiczem) festiwalu wide-
oklipów Yach Film (1991-2012), reżyserka wideoklipów. Teledyski były 
jej pasją – za klip Kumple Janosika grupy Big Cyc była nominowana 
(wraz z Yachem) do nagrody Fryderyka. Zrealizowała wideoklipy m.in. 
Ryszarda Rynkowskiego, Majki Jeżowskiej, Rudiego Schubertha, Mar-
tyny Jakubowicz, Danuty Błażejczyk. Była znana ze swojej pozytyw-
nej energii i wielu pomysłów – zainicjowała Festiwal Wideoklipów dla 
Dzieci „Mały Jaś” w ramach festiwalu Yach Film, prowadziła warsz-
taty animacji dla dzieci „Animator Jutra” na Międzynarodowym Festi-
walu Filmów Animowanych Animator w Poznaniu, założyła i prezeso-
wała Stowarzyszeniu Miłośników Sztuki Intermedialnej „Bursztynowe 
Oko”. Była członkinią Akademii Fonograficznej Związku Producen-
tów Audio-Video. 

3 listopada zmarł Waldemar Prokopowicz (71 l.), zasłużony dla pol-
skiego kina II reżyser. W 1968 roku, będąc magistrem ekonomii, podjął 
naukę na podyplomowym Studium Organizacji Produkcji Filmowej 
w PWSTiF w Łodzi. Trafił tam na plan Sąsiadów (1969) Aleksandra Ści-
bora-Rylskiego, gdzie odbywał praktyki. Wkrótce po ukończeniu Stu-
dium (1969) czekała na niego praca w Zjednoczonych Zespołach Reali-
zatorów Filmowych. Zaczął od asystowania kierownikom produkcji, ale 
po kilku filmach doszedł do wniosku, że to nie jest profesja dla niego. 
Zrobił wszystko, by przejść do pionu realizatorskiego i w końcu stał się 
jednym z najbardziej cenionych II reżyserów, pracując przy realizacji 
filmów Andrzeja Barańskiego (np. Dwa księżyce), Wojciecha Jerzego 
Hasa (np. Nieciekawa historia), przy Potopie Jerzego Hoffmana, serialu 
Królowa Bona Janusza Majewskiego, a także przy wielu innych tytułach 
jak: Pestka Krystyny Jandy, Szczęśliwy człowiek Małgorzaty Szumow-
skiej, W pustyni i w puszczy Gavina Hooda, Kiler Juliusza Machul-
skiego, Dług Krzysztofa Krauzego czy Wesela Wojtka Smarzowskiego. 
W tym roku współpracował reżysersko na planie Chemii – debiutu reży-
serskiego swojego syna, operatora Bartka Prokopowicza, ze zdjęciami 
drugiego syna – Jeremiasza. Waldemar Prokopowicz był wieloletnim 
członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

W wieku 54 lat zmarł Sergiusz Lach, polski aktor dziecięcy. Zadebiu-
tował w 1972 w dramacie Zniszczyć pirata w reżyserii Huberta Dra-
pelli. W 1973 zagrał rolę Filipka Dulaka w popularnym serialu mło-
dzieżowym Stanisława Jędryki – Stawiam na Tolka Banana. Do roli tej 
został wybrany przez reżysera, który z uznaniem wypowiadał się na 
jego temat: „Testowałem przed kamerą setki dzieci, ale tylko w jednym 
wypadku, gdy zrobiłem próbę, nie miałem cienia wątpliwości. Było tak 
z Sergiuszem Lachem, Filipkiem”. Wyemitowany po raz pierwszy w 1973 
serial zdobył miano kultowego, a rola 11-letniego Sergiusza okazała się 
bardzo charakterystyczna. Dorosły Lach nie zajmował się aktorstwem. 
Parał się fotografią reporterską i był działaczem pierwszej „Solidarno-
ści”, m.in. dokumentując wydarzenia opozycyjne. W połowie lat 80. 
wyemigrował do Szwecji. W 1995 Stanisław Jędryka nakręcił film Tolek 
Banan i inni z udziałem Sergiusza Lacha i innych aktorów dziecięcych 
występujących w serialu Stawiam na Tolka Banana. Obraz dokumen-
tuje udział w filmie i życiorysy odtwórców głównych ról.

oprac. j.m.

nagroda dla TVP 
Historia
Telewizja Polska została uho-
norowana statuetką Tytano-
wego Oka w kategorii „Ślada-
mi Historii” za kanał TVP Hi-
storia na 10. Jubileuszowym Fe-
stiwalu Kanałów Tematycz-
nych organizowanym przez Pol-
ską Izbę Komunikacji Elektro-
nicznej. Kategorię „Śladami Hi-
storii” wprowadzono w tym ro-
ku po raz pierwszy. Jury konkur-
sowe doceniło fakt, iż TVP Hi-
storia od 2007 roku niezmien-
nie popularyzuje wiedzę hi-
storyczną, która jest atrakcyj-
na dla widowni telewizyjnej. 
Wyrazem tego jest osiągnię-
cie przez TVP Historia pozycji li-
dera w rankingu wszystkich do-
kumentalnych kanałów tema-
tycznych. „Widzowie cenią to, 
że udało nam się wypracować 
własny styl i formaty progra-
mowe – takie jak Historia żywa, 
Przewodnik historyczny Bogu-
sława Wołoszańskiego czy cykl 
dokumentalny Tajemnice po-
czątków Polski. (…) Udowodnili-
śmy, że misja telewizji publicz-
nej i atrakcyjność programu nie 
stoją w sprzeczności” – powie-
dział dr Tadeusz Doroszuk, dy-
rektor TVP Historia. Ten kanał 
tematyczny jest największym 
producentem i inicjatorem po-
wstawania filmów i reportaży 
o tematyce historycznej. Bierze 
też aktywny udział w debacie, 
dotyczącej edukacji historycznej 
oraz kina o tematyce historycz-
nej, będąc inicjatorem i współ-
organizatorem Zamojskiego 
Festiwalu Filmowego „Spotka-
nia z historią”. 

Wojciech Hoflik 
pełnomocnikiem 
Zarządu TVP SA
Prezes Telewizji Polskiej Janusz 
Daszczyński powołał z dniem 
19 listopada Wojciecha Ho-
flika na funkcję pełnomocni-
ka Zarządu TVP SA ds. utwo-
rzenia Agencji-Redakcji Filmu, 
Seriali i Teatru Telewizji. No-
wy pełnomocnik jest dzienni-

karzem, scenarzystą, produ-
centem oraz menedżerem kul-
tury. Od 1992 roku związany 
był z TVP, najpierw jako repor-
ter, a następnie wydawca pro-
gramów informacyjnych. Autor 
form publicystycznych, doku-
mentalnych i fabularnych. Od 
2008 do 2011 – zastępca, a na-
stępnie dyrektor TVP1 oraz dy-
rektor Agencji Filmowej TVP. 
Od początku 2012 pełnomoc-
nik dyrektora Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej, kierują-
cy Działem Produkcji Filmowej 
i Rozwoju Projektów Filmo-
wych. Członek Rady Nadzor-
czej Pomorskiej Fundacji Fil-
mowej.

nowe kina Helios 
w Białymstoku i we 
Wrocławiu
Białystok zyskał nowe ki-
no. Otwarty 24 październi-
ka w Galerii Jurowiecka obiekt 
sieci Helios posiada sześć no-
woczesnych sal z blisko tysią-
cem miejsc; został wyposażo-
ny w najnowocześniejsze roz-
wiązania technologiczne – sys-
tem projekcji Dolby 3D i srebr-
ne ekrany oraz dźwięk w cyfro-
wym systemie Dolby 7.1. Nato-
miast 13 listopada we Wrocła-
wiu otwarto kolejne już w tym 
mieście kino tej sieci. Nowy 
multipleks, posiadający osiem 
sal z ponad 1300 miejscami, 
powstał we wrocławskiej Alei 
Bielany i jest najnowocześniej-
szym kinem w regionie. W He-
liosie tym widzowie będą mo-
gli oglądać filmy wyświetla-
ne z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych rozwiązań tech-
nicznych. W zakresie projek-
cji to cyfrowy obraz w najwyż-
szej rozdzielczości 4K, zapew-
niającej wysoką jakość i bo-
gactwo kolorów, a w zakre-
sie dźwięku – innowacyjny sys-
tem dźwiękowy Dolby Atmos, 
który przeniesie oglądających 
do centrum akcji dzięki 43 nie-
zależnym ścieżkom dźwięko-
wym rozsyłanym do głośni-
ków. Dodatkowo, widzowie bę-

Branagha z gwiazdorską obsa-
dą (Helena Bonham Carter, 
Cate Blanchett i Richard Mad-
den). Kino Polska TV SA planu-
je wyświetlać zakupione tytuły 
w kanałach FilmBox w Polsce, 
Czechach, Rumunii, na Wę-
grzech, Słowacji oraz w innych 
krajach regionu Europy Środko-
wo-Wschodniej. Firma zakupiła 
też prawa do dystrybucji tych 
filmów w ramach usług sVoD 
na platformie FilmBox Live. Ka-
nały FilmBox należą do spół-
ki Filmbox International Ltd., 
której wyłącznym udziałowcem 
jest Kino Polska TV SA.

Rusza konkurs mętraka
Za Production (Anna Osmólska- 
-Mętrak i Janusz Zaorski), we 
współpracy z Polskim Instytu-
tem Sztuki Filmowej oraz Sto-
warzyszeniem Nowe Horyzon-
ty, ogłosili 20. edycję Konkursu 
o nagrodę im. Krzysztofa Mętra-
ka. Konkurs ma na celu promo-
wanie młodych ludzi piszących 
o filmie: studentów, dziennika-
rzy, krytyków. Patronat nad kon-
kursem objęła Magdalena Sro-
ka, dyrektor Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej, a Instytut 
jest fundatorem wszystkich na-
gród finansowych. W skład ju-
ry wchodzą: prof. Marek Hen-
drykowski, Magdalena Łazarkie-
wicz, Artur Majer, Anna Osmól-
ska-Mętrak (przewodnicząca), 
Magdalena Sendecka, Janusz 
Zaorski, Darek Arest, Anka Her-
but, Błażej Hrapkowicz, Adam 
Kruk, Michał Oleszczyk, Krzysz-
tof Świrek, Radosław Osiń-
ski. Prace w formie elektronicz-
nej należy przysyłać na adres 
konkursmetraka@gmail.com. 
Szczegółowe informacje o wa-
runkach uczestnictwa są do-
stępne na stronie: www.facebo-
ok.com/konkursmetraka. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi 
w maju 2016 roku, zaś uroczyste 
wręczenie nagród (wraz z pro-
jekcją wybranego przez laureata 
filmu) odbędzie się tradycyjnie 
25 lipca (w dniu imienin Patro-
na) podczas trwania Międzyna-

nie kinematografii pojawiła się 
w styczniu 2013 roku, podczas 
wizyty w Polsce Ministra Kul-
tury, Sztuki i Dziedzictwa No-
wej Zelandii, Christophera Fin-
laysona. Dokument reguluje za-
gadnienia współpracy przy ko-
produkcjach filmowych. Zobo-
wiązuje strony do traktowania 
filmów powstałych w kopro-
dukcji jako obrazów rodzimych, 
zgodnie z prawem wewnętrz-
nym obowiązującym w każdym 
z państw. W sposób szczegóło-
wy określa wymogi, które mu-
szą zostać spełnione, aby da-
ny projekt mógł uzyskać sta-
tus koprodukcji. Filmy i twórcy 
z Nowej Zelandii są doceniani 
na świecie, a plenery tego kra-
ju pojawiają się w wielu wyso-
kobudżetowych produkcjach. 
System wspierania produk-
cji filmowej w Nowej Zelandii 
nie pozwala na dofinansowa-
nie koprodukcji filmowych bez 
statutu oficjalnej koprodukcji 
międzynarodowej, na podsta-
wie bilateralnych umów z po-
szczególnymi państwami. No-
wa Zelandia zawarła już 15 ta-
kich porozumień. Umowa z tym 
krajem jest kolejną podpisaną 
przez Polskę dwustronną mię-
dzyrządową umową w zakresie 
kinematografii. Wcześniej za-

warto je z Kanadą (1996), Izra-
elem (2004), Francją (2012) 
oraz Indiami (2012).  

Umowa Kino Polska TV 
z Disneyem
Spółka Kino Polska TV SA. za-
warła pierwszą w swojej histo-
rii umowę z The Walt Disney 
Company Ltd. Dzięki niej wi-
dzowie zobaczą w najbliższych 
tygodniach i miesiącach prze-
bojowe seriale, filmy oraz ani-
macje na kanałach FilmBox 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej (CEE) oraz na platformie 
VoD – FilmBox Live. Wśród wie-
lu tegorocznych produkcji, do 
których licencje zakupiła spół-
ka Kino Polska, znajduje się wy-
produkowany przez ABC Stu-
dios serial American Crime, no-
minowany w tym roku do dzie-
sięciu nagród Emmy. Umo-
wa obejmuje także animowa-
ne przeboje: Samoloty 2, Wiel-
ką Szóstkę oraz dwa filmy z po-
pularnej serii o Dzwoneczku: 
Dzwoneczek i tajemnica piratów 
oraz Dzwoneczek i bestia z Ni-
bylandii. Dodatkowo pakiet za-
wiera także aktorskiego Kop-
ciuszka w reżyserii Kennetha 

dą mogli docenić znakomitą ja-
kość technologii DepthQ, której 
zastosowanie umożliwia osią-
gnięcie najwyższej precyzji wy-
świetlania obrazu 3D. Będą mie-
li też szansę  skorzystać z lek-
kich, niestandardowych okula-
rów 3D wielokrotnego użytku. 
Helios SA to największa sieć kin 
w Polsce pod względem liczby 
obiektów. Dysponuje 37 obiek-
tami, posiadającymi łącznie 206 
ekranów i ponad 42 tys. foteli. 
Sieć jest całkowicie scyfryzowa-
na. Spółka skupia swoją działal-
ność głównie w miastach ma-
łej i średniej wielkości, ale jej ki-
na są również obecne w naj-
większych aglomeracjach Polski, 
m.in. w Łodzi, Gdańsku i Wro-
cławiu. Helios SA jest częścią 
Grupy Agora.

Polsko-nowozelandzka 
umowa koprodukcyjna
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego prof. Małgorzata 
Omilanowska podpisała 21 paź-
dziernika umowę z Rządem No-
wej Zelandii w sprawie współ-
pracy koproducenckiej w sekto-
rze filmowym. Idea podpisania 
dwustronnej umowy w dziedzi-
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rodowego Festiwalu Filmowe-
go T-Mobile Nowe Horyzonty we 
Wrocławiu.

Anna 
Sienkiewicz-Rogowska 
nową dyrektor Filmoteki 
narodowej
Powołana przez minister kultury 
11-osobowa komisja konkursowa, 
w skład której weszli m.in. prof. 
Tadeusz Lubelski, Marcel Łoziń-
ski, Olgierd Łukaszewicz, Juliusz 
Machulski, Janusz Majewski, 
Agnieszka Odowrowicz, Krzysz-
tof Zanussi, na posiedzeniu 26 
października, jednogłośnie wy-
brała na stanowisko dyrektora 
Filmoteki Narodowej Annę Sien-
kiewicz-Rogowską. Rekomen-
dację tę przyjęła minister kultu-
ry prof. Małgorzata Omilanow-
ska i zaakceptowała tę kandyda-
turę, wręczając nowej dyrektor 
FN nominację. Anna Sienkiewi-
cz-Rogowska jest absolwentką 
Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie i Wyższej Szkoły Przedsię-
biorczości i Zarządzania im. Le-
ona Koźmińskiego w Warsza-
wie. Pracowała w bankowości ja-
ko ekspert ds. marketingu. W la-
tach 2001-2005 była producent-
ką Festiwalu Filmowego i Arty-

stycznego „Lato Filmów” w Ka-
zimierzu Dolnym. Uczestniczyła 
też m.in. w przygotowaniu i or-
ganizacji promocji wielu wyda-
rzeń kulturalnych, m.in. wystawy 
impresjonistów „Od Maneta do 
Gaugiuna” oraz wystawy „Trans-
alpinum”, a także w realizacji im-
prez z zakresu special events dla 
firm komercyjnych. Współpraco-
wała przy produkcji filmów doku-
mentalnych. Od 2008 roku była 
pełnomocniczką dyrektora Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej 
kierującą Działem Upowszech-
niania Kultury Filmowej i Promo-
cji. Z ramienia Instytutu nadzo-
rowała m.in. realizację progra-
mów edukacyjnych takich jak Fil-
moteka Szkolna.

Plakat „młodzi 
i Film” nagrodzony 
w Hollywood
Wspaniała wiadomość nadeszła 
23 października z Los Angeles. 
W Dolby Theatre (tym samym, 
w którym odbywa się ceremonia 
oscarowa) odbyła się uroczystość 
wręczenia prestiżowych CLIO Key 
Art Awards 2015 – laurów przy-
znawanych za prace w branży re-
klamowej i artystycznej. Nagro-
dę Srebrną otrzymał plakat te-

gorocznego, 34. Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”, autorstwa Toma-
sza Opasińskiego. To wielki suk-
ces artysty, jak również wspa-
niała międzynarodowa promocja 
dla festiwalu. Tomasz Opasiński 
jako dyrektor kreatywny, autor 
i niezależny konsultant pracował 
przy ponad 480 kampaniach dla 
hollywoodzkich agencji reklamo-
wych i filmowych. Jest uczest-
nikiem, laureatem oraz jurorem 
wielu krajowych i międzynarodo-
wych konkursów, współpracował 
m.in. przy projektach: King Kong, 
Harry Potter, Gra o Tron, Incepcja 
czy Ultimatum Bourna.

Animator czeka na filmy
Ruszył nabór filmów do 9. edy-
cji Międzynarodowego Konkursu 
Filmów Animowanych Animator 
2016 (z nagrodami dla krótkich 

metraży – Złotym, Srebrnym 
i Brązowym Pegazem o warto-
ści finansowej: 45, 25 i 15 tys. zł 
oraz z Grand Prix w wysokości 
45 tys. zł dla najlepszego dłu-
giego metrażu). Na zgłoszenia 
organizatorzy czekają do 19 lu-
tego. Do konkursu można zgła-
szać: krótkometrażowe i pełno-
metrażowe filmy animowane 
zrealizowane w dowolnej tech-
nice animacji, które powstały po 
31 grudnia 2013 roku. Filmy mo-
gą być zgłaszane przez szkoły 
artystyczne, filmowe, firmy pro-
ducenckie, instytucje filmowe, 
indywidualnych twórców lub in-
ne podmioty posiadające do te-
go prawo. Warunkiem dopusz-
czenia danego obrazu do selekcji 
jest wypełnienie karty zgłosze-
niowej oraz spełnienie warun-
ków określonych w regulaminie 
9. Międzynarodowego Festiwa-
lu i Konkursu Filmów Animowa-
nych Animator, który odbędzie 
się w Poznaniu w dniach 8-14 
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lipca 2016. Więcej informacji na 
stronie: www.animator-festi-
val.com. Animator to najwięk-
sza impreza w Polsce poświęco-
na filmowi animowanemu.

nowy mural w ceTA we 
Wrocławiu
W Centrum Technologii Audio-
wizualnych uroczyście zapre-
zentowano mural stworzony 
z okazji przypadającej w tym ro-
ku rocznicy 50-lecia filmu Woj-
ciecha Jerzego Hasa – Rękopis 
znaleziony w Saragossie. Pro-
jekt namalowany w CeTA zo-
stał wybrany w głosowaniu in-
ternetowym. To już szóste ma-
lowidło ścienne w siedzibie Cen-
trum, dotyczące filmów realizo-
wanych w Wytwórni Filmów Fa-
bularnych we Wrocławiu, której 
CeTA jest sukcesorem. Centrum 
wspólnie z Akademią Sztuk 
Pięknych we Wrocławiu, ogłosi-
ło konkurs na projekt muralu in-
spirowanego filmem. Zwycięski 
projekt Anny Kiszki ozdobił ścia-
nę przy Studiu Filmowym, któ-
rego patronem jest Wojciech Je-
rzy Has. Uroczystej prezentacji 
ściennego dzieła, wspólnie z au-
torką, dokonali dr Robert Bana-
siak – dyrektor CeTA, prof. Woj-

ciech Kaniowski z Wydziału Ma-
larstwa i Rzeźby ASP, Wanda 
Ziembicka-Has oraz Piotr No-
wacki z firmy PPG Deco Polska, 
która wspiera inicjatywę. „Chcia-
łam, żeby mój mural nie był ka-
drem jednej sceny, ale opo-
wiadał jakąś historię, dlatego 
przedstawia zarówno wiele po-
staci jak i symboli, które odgry-
wały w filmie kluczową rolę. Ga-
ma kolorystyczna, jaką wybra-
łam do realizacji projektu, bazu-
je na fioletach – te kolory intu-
icyjnie kojarzyły mi się z fanta-
smagorycznym i tajemniczym 
światem przedstawionym w fil-
mie” – powiedziała Anna Kisz-
ka, autorka muralu, studentka 
wrocławskiej ASP.

Prof. Piotr Gliński 
nowym ministrem 
kultury
16 listopada w Pałacu Prezydenc-
kim został zaprzysiężony rząd 
utworzony przez Zjednoczoną 
Prawicę pod przywództwem pre-
mier Beaty Szydło. Ministrem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, a zarazem pierwszym wice-
premierem (to pierwszy szef re-
sortu kultury po 1989 roku, któ-
ry jest też wicepremierem) zo-

stał prof. Piotr Gliński. Ten poli-
tyk Prawa i Sprawiedliwości jest 
nauczycielem akademickim i pro-
fesorem nauk humanistycznych. 
Urodził się 20 kwietnia 1954 
w Warszawie. Studiował w In-
stytucie Nauk Ekonomicznych 
oraz w Instytucie Socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego. Od 
końca lat 70. ubiegłego wieku 
był zawodowo związany z Insty-
tutem Filozofii i Socjologii PAN. 
W latach 1997-2005 kierował Za-
kładem Społeczeństwa Obywa-
telskiego. Został też profesorem 
zwyczajnym w Instytucie Socjo-
logii Uniwersytetu w Białymsto-
ku i kierownikiem Zakładu So-
cjologii na tej uczelni. Specjali-
zuje się w badaniu ruchów spo-
łecznych, socjologii kultury i spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Ja-
ko naukowiec uczestniczył m.in. 
w pracach Komitetu Badań i Pro-
gnoz Polska 2000 oraz Komitetu 
Człowiek i Środowisko. Był kon-
sultantem instytucji krajowych 
i międzynarodowych, w tym pol-
skich ministerstw i Programu 
Narodów Zjednoczonych ds. Roz-
woju. W drugiej połowie lat 90. 
działał w Wyborczej Koalicji Li-
derów Ekologicznych, z jej ramie-
nia kandydował bez powodze-
nia w wyborach parlamentarnych 
w 1997 roku z listy Unii Wolności. 
Następnie w latach 1998-2000 

był członkiem tej partii. W 2003 
brał udział w tworzeniu partii 
Zieloni 2004, do której jednak nie 
przystąpił. W latach 2005–2011 
pełnił funkcję przewodniczącego 
Polskiego Towarzystwa Socjolo-
gicznego. W roku 2010 prezydent 
RP Lech Kaczyński powołał go 
na członka Narodowej Rady Roz-
woju. 15 lutego 2014 stanął na 
czele nowo powołanej rady pro-
gramowej Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Kilka miesięcy później został 
członkiem tej partii. W wyborach 
parlamentarnych w 2015 kandy-
dował do Sejmu w okręgu łódz-
kim z pierwszego miejsca na li-
ście PiS. Uzyskał mandat posła 
VIII kadencji, otrzymując 41 697 
głosów. Jego bratem jest reżyser 
filmowy Robert Gliński.

Platige image łączą siły 
z Hollywood
Renomowana, amerykańska fir-
ma produkcyjna Sean Daniel 
Company (SDC) – znana z ta-
kich produkcji jak seria Mumia, 
a także przygotowywanej wła-
śnie nowej wersji filmu Ben-Hur 
czy serialu The Expanse – zosta-
ła oficjalnym partnerem Platige 
Films (spółka córka Platige Ima-
ge) w przygotowaniach do pro-
dukcji pełnometrażowego filmu 
aktorskiego o wiedźminie Geral-
cie, bohaterze książek Andrze-
ja Sapkowskiego. Obraz opar-
ty będzie na motywach opo-
wiadań „Wiedźmin” i „Mniejsze 
zło” z tomu „Ostatnie życzenie”. 
Wyreżyseruje go Tomasz Bagiń-
ski, nominowany do Oscara za 
krótkometrażową Katedrę. Przy-
gotowywany film będzie sta-
nowić wprowadzenie do świa-
ta Wiedźmina i jest planowany 
jako początek serii. Nad scena-
riuszem, a także jego kontynu-
acją filmową i telewizyjną, pra-
cuje doświadczona hollywoodz-
ka scenarzystka Thania St. John, 
autorka takich produkcji telewi-
zyjnych jak Grimm, Chicago Fire 
czy Buffy: Postrach wampirów. 
Opowiadania Andrzeja Sapkow-
skiego podbijają światowe rynki 
książek fantasy, a zbiór „Ostat-

Fo
t.

 C
en

tr
um

 T
ec

hn
ol

og
ii 

A
ud

io
w

iz
ua

ln
yc

h 



94

VARIA

MAGAZYN FILMOWY        nr 52/grudzień 2015

nie życzenie” znalazł się na li-
ście bestsellerów „New York Ti-
mesa”. Bohater stworzony przez 
Sapkowskiego, wiedźmin Ge-
ralt, to łowca potworów posia-
dający nadludzkie umiejętności. 
Jest istotą zawieszoną pomię-
dzy dwoma światami – ludzkim 
i magicznym. Saga o Wiedźmi-
nie porównywana jest do bijącej 
rekordy popularności Gry o tron. 
Film o Wiedźminie przeznaczo-
ny będzie do dystrybucji świato-
wej, a jego premiera planowana 
jest na rok 2017. Producentami 
z ramienia Platige Films są Jaro-
sław Sawko i Piotr Sikora, a ze 
strony SDC Sean Daniel oraz Ja-
son Brown. 

Warszawski High 
Spot połączył siły 
z międzynarodową 
agencją in.Trin.Sic
Działająca w Warszawie 
agencja High Spot Impresariat 
Filmowy związała się z agencją 
In.Trin.Sic mającą swoje siedziby 
w Los Angeles i Londynie. Tym-
samym dział realizatorów fil-
mowych High Spot przyjął na-
zwę High Spot In.Trin.Sic War-
saw i będzie oficjalną placów-
ką firmy w Europie Środkowo- 
-Wschodniej. High Spot repre-
zentuje interesy aktorów, reży-
serów, scenarzystów, autorów 
zdjęć kompozytorów, scenogra-
fów, i innych profesjonalistów 
filmowych. Wśród nich m.in. 
tak uznanych artystów jak: Łu-
kasz Palkowski, Bartosz Konop-
ka, Mitja Okorn, Witold Sobo-
ciński, Łukasz Bielan czy Bar-
tosz Chajdecki. In.trin.sic, okre-
ślane w żargonie hollywoodz-
kim „butikiem”, na początku te-
go roku założyli Jonathan Silver-
man i Dana Salston. Silverman 
w przeszłości był szefem dzia-
łów reprezentujących operato-
rów i pozostałych twórców fil-
mowych (tzw. production de-
partment) największych amery-
kańskich agencji. W sierpniu fir-
ma połączyła się z londyńską 
agencją Dimedoor, której part-
nerzy Rob Little i Jarosław Za-

pora legitymują się piętnasto-
letnim doświadczeniem w re-
prezentowaniu szefów pionów 
produkcyjnych. Na przestrze-
ni lat współpracowali z wieloma 
laureatami lub nominowanymi 
do tak prestiżowych nagród jak: 
BAFTA, Emmy, Oscar czy Złote 
Żaby Cameriamge. Agencja ob-
sługuje już ponad 150 twórców 
filmowych. Teraz do Los Ange-
les i Londynu dołączył warszaw-
ski High Spot z pięcioletnim sta-
żem oraz jego trzy wspólniczki: 
Donata Rojewska i Hanna Kisie-
lińska, które odpowiadają za fa-
bułę i telewizję oraz Agnieszka 
Hermanowska, która dowodzi 
działem reklamy. Agentki zwią-
zane są z branżą filmową od po-
nad 15 lat. 

FilmBox Arthouse 
zdobywcą Eutelsat TV 
Award
Kanał FilmBox Arthouse, dys-
trybuowany w Polsce przez Ki-
no Polska TV SA, otrzymał te-
goroczną Eutelsat TV Award 
w kategorii kanałów filmowych. 
Gala wręczenia nagród odbyła 
się w Rzymie 30 października. 
FilmBox Arthouse to kanał fil-
mowy, poświęcony niezależne-
mu i artystycznemu kinu z ca-
łego świata, a także klasycz-
nym arcydziełom reżyserów ta-
kich, jak: Akira Kurosawa, Fede-
rico Fellini czy Alfred Hitchcock. 
Polscy kinomani mogą oglądać 
FilmBox Arthouse za pośrednic-
twem Cyfrowego Polsatu i UPC. 
Kanał dostępny jest także w in-
nych krajach Europy Środko-
wej i Wschodniej, jak również 
w Afryce i USA, na wielu cyfro-
wych platformach satelitarnych, 
w sieciach kablowych, poprzez 
usługi IPTV, platformy Smart 
TV, a także w serwisie VoD Film-
Box Live. FilmBox Arthouse 
jest nadawany i dystrybuowa-
ny przez spółkę Filmbox Inter-
national, Ltd., której wyłącz-
nym udziałowcem jest Kino Pol-
ska TV SA. 
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Kalendarz imprez 
– grudzień 2015

20. Forum Kina Europejskiego ORLEN 
Cinergia
Łódź, 27 listopada – 4 grudnia
www.cinergiafestival.pl

33. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Młodego Widza Ale Kino!
Poznań, 29 listopada – 6 grudnia
www.alekino.com

10. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Krótkometrażowych ŻubrOFFka
Warszawa, 2-6 grudnia
www.zubroffka.bok.bialystok.pl

16. Festiwal Filmu Niemego – Tajemnice 
Kraków, 3-6 grudnia
www.kinopodbaranami.pl

9. GRAND OFF – Najlepsze Niezależne Filmy 
Świata
Warszawa, 3-7 grudnia
www.grandoff.eu

15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
WATCH DOCS Prawa Człowieka w Filmie
Warszawa, 4-10 grudnia
www.watchdocs.pl

17. Festiwal Filmów Amatorskich – Filmowe 
Zwierciadła
Ostrołęka, 5-6 grudnia
www.akfjantar.pl/zwierciadla/

VARIA

oprac. j.m oprac. j.m

szłym roku, przynajmniej w kategoriach 
technicznych. 

W kinach zaczęło się pojawiać coraz wię-
cej rodzimych tytułów i te także zagarnęły 
„kawałek tortu” dla siebie. Najlepiej pora-
dziła sobie Chemia Bartosza Prokopowi-
cza. Produkcję z Tomaszem Schuchardtem 
obejrzało aż 298 tys. widzów. O widzów 
walczył również Dariusz Gajewski i jego 
Obce niebo. Film z Agnieszką Grochow-
ską i Bartłomiejem Topą obejrzało 125 tys. 
osób. Nie do końca udał się powrót Filipa 
Bajona ze swoją wariacją na temat dzieła 
Gabrieli Zapolskiej. Panie Dulskie w gwiaz-
dorskiej obsadzie (Krystyna Janda, Kata-

rzyna Figura, Maja Ostaszewska), zdołały 
przyciągnąć do kin 106 tys. osób. Widzowie 
woleli wybrać Króla życia Jerzego Zieliń-
skiego z Robertem Więckiewiczem, który 
przez dwa miesiące obecności na ekranach 
zainteresował w sumie 211 tys. widzów. 
W kinach pojawił się także Demon tragicz-
nie zmarłego Marcina Wrony, na który 
wybrało się w październiku 96 tys. osób. 
W przypadku 11 minut Jerzego Skolimow-
skiego na poziom frekwencji niespecjalnie 
wpłynął fakt, że film został polskim kan-
dydatem do Oscara. Obraz z Wojciechem 
Mecwaldowskim w ciągu dziesięciu dni 
wyświetlania obejrzało 91 tys. widzów. 

Z danych również wynika, że można się 
spodziewać rekordowego roku pod 
względem ilości sprzedanych biletów. 

O tym jednak będzie można więcej przeczy-
tać w kolejnych numerach „Magazynu…”. 

Liderem października okazała się anima-
cja firmy Sony, Hotel Transylwania 2 Gen-
ndy’ego Tartakovsky’ego. Pierwsza odsłona 
z 2012 roku przyciągnęła przed ekrany 427 tys. 
widzów. Tegoroczna jest już prawdziwym 
przebojem. Po jednym z najlepszych otwarć 
roku (278 tys.) animacja przez cały miesiąc 
wyświetlania zdołała zanotować znakomity 
wynik – 884 tys. sprzedanych biletów. Kosz-
tująca 80 mln dolarów produkcja zarobiła 
na świecie w sumie ponad 430 mln dola-
rów. Można więc być pewnym, że za kilka lat 
uświadczymy kolejną część serii. 

Hitem okazał się również najnowszy film 
Ridleya Scotta. Widowiskowego Marsjanina, 
z Mattem Damonem w roli głównej, od pre-
miery na początku października obejrzało 
aż 436 tys. widzów. Jesienią miały też pre-
miery podobne gatunkowo filmy, które uzy-
skały porównywalną widownię, co produkcja 
Scotta. Grawitację Alfonso Cuaróna w 2013 
obejrzało 558 tys. widzów, natomiast Inter-
stellara Christophera Nolana rok później – 
492 tys. Marsjanin, poza dobrymi recenzjami 
odniósł również sukces w amerykańskich 
kinach – ponad 200 mln dolarów, co suge-
ruje, że ma szanse walczyć o Oscary w przy-

W październiku do naszych kin przyszło 3,964 mln widzów. To mniej niż w analogicznym 
okresie roku ubiegłego, kiedy sprzedano 4,851 mln biletów. Wtedy jednak na ekranach 
królował przebojowy film Łukasza Palkowskiego Bogowie. Niemniej jednak tegoroczna 
frekwencja październikowa plasuje się tuż za – rekordową – ubiegłoroczną.

Dobry czas 
dla kiniarzyPaweł Zwoliński
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Agnieszka Żulewska w filmie 
Chemia, reż. Bartek Prokopowicz
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 HOTEL 
TRANSYLWANIA 2

HOTEL 
TRANSYLVANIA 2

UIP USA 16 935 422 884 027 16 935 422 884 027 213 09.10.2015

2 MARSJANIN THE MARTIAN IMPERIAL 
CINEPIX

USA/Wlk. 
Brytania

9 305 914 436 301 9 738 243 452 242 170 02.10.2015

3 CHEMIA CHEMIA VUE MOVIE Polska 5 349 828 298 536 5 377 034 300 672 207 02.10.2015

4 EVEREST EVEREST UIP Wlk. Brytania/
USA/Islandia

4 005 780 185 156 11 187 134 505 958 155 18.09.2015

5 PRAKTYKANT THE INTERN WARNER USA 3 580 861 181 008 3 611 394 183 357 110 02.10.2015

6 OBCE NIEBO OBCE NIEBO NEXT FILM Polska/
Szwecja

2 222 954 125 186 2 222 954 125 186 176 16.10.2015

7 UGOTOWANY BURNT FORUM FILM USA 2 194 549 115 576 2 194 549 115 576 132 23.10.2015

8 ŁOWCA CZAROWNIC THE LAST WITCH 
HUNTER

MONOLITH USA/Chiny/
Kanada

1 926 925 109 223 1 926 925 109 223 102 23.10.2015

9 KRÓL ŻYCIA KRÓL ŻYCIA NEXT FILM Polska 1 871 036 101 030 3 879 574 211 566 224 25.09.2015

10 PANIE DULSKIE PANIE DULSKIE KINO ŚWIAT Polska 1 738 769 106 265 1 738 769 106 265 149 02.10.2015

49 132 038 2 542 308

11 11 MINUT 11 MINUT KINO ŚWIAT Polska/
Irlandia

1 710 025 91 049 1 710 025 91 049 158 23.10.2015

12  DEMON DEMON KINO ŚWIAT Polska/Izrael 1 603 621 96 039 1 603 621 96 039 141 16.10.2015

13 PAKT Z DIABŁEM BLACK MASS WARNER USA/Wlk. 
Brytania

1 417 816 74 636 1 417 816 74 636 126 16.10.2015

14 THE WALK. SIĘGAJĄC 
CHMUR

THE WALK UIP USA 1 396 236 60 413 1 396 236 60 413 103 09.10.2015

15 PIOTRUŚ. WYPRAWA 
DO NIBYLANDII

PAN WARNER USA/Wlk. 
Brytania/
Australia

1 389 558 77 776 1 389 558 77 776 213 23.10.2015

16 CRIMSON PEAK. 
WZGÓRZE KRWI

CRIMSON PEAK UIP USA/Kanada 1 318 902 67 311 1 318 902 67 311 116 23.10.2015

17 PARANORMAL 
ACTIVITY: INNY 
WYMIAR

PARANORMAL 
ACTIVITY: THE GHOST 
DIMENSION

UIP USA 1 270 079 59 382 1 270 079 59 382 125 30.10.2015

18 LEGEND LEGEND MONOLITH Wlk. Brytania/
Francja

1 269 450 65 568 1 269 450 65 568 109 09.10.2015

19 PILECKI PILECKI KONDRAT 
MEDIA

Polska 1 242 421 96 402 1 671 717 123 224 68 25.09.2015

20  SICARIO SICARIO MONOLITH USA 1 114 962 57 210 2 235 844 115 673 130 25.09.2015

13 733 070 745 786

TOP 20: 62 865 108 3 288 094

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 CHEMIA VUE MOVIE 5 349 828 298 536 5 377 034 300 672 207 02.10.2015

2 OBCE NIEBO NEXT FILM 2 222 954 125 186 2 222 954 125 186 176 16.10.2015

3 KRÓL ŻYCIA NEXT FILM 1 871 036 101 030 3 879 574 211 566 224 25.09.2015

4 PANIE DULSKIE KINO ŚWIAT 1 738 769 106 265 1 738 769 106 265 149 02.10.2015

5 11 MINUT KINO ŚWIAT 1 710 025 91 049 1 710 025 91 049 158 23.10.2015

6 DEMON KINO ŚWIAT 1 603 621 96 039 1 603 621 96 039 141 16.10.2015

7 PILECKI KONDRAT MEDIA 1 242 421 96 402 1 671 717 123 224 68 25.09.2015

8 KARBALA NEXT FILM 857 892 53 023 6 979 258 399 184 306 11.09.2015

9 KLUB WŁÓCZYKIJÓW FORUM FILM 611 855 45 585 1 689 301 116 124 159 18.09.2015

10 ANATOMIA ZŁA KINO ŚWIAT 48 238 3 564 622 985 33 514 113 18.09.2015

TOP 10: 17 256 639 1 016 679

BOX OFFICE PAźDZIERNIK 2015 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE PAźDZIERNIK 2015 – FILMY POLSKIE 
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