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SFP

Pół wieku temu naszą siedzibą były przypadkowe kawiar-
niane stoliki. Dziś Stowarzyszenie Filmowców Polskich to 
jedna z najpotężniejszych organizacji artystycznych, współ-

tworząca filmowy pejzaż naszego kraju. To nasze wspólne dzieło!
Idea środowiskowej wspólnoty przyświecała nam, kiedy 

przed dziewięcioma laty powoływaliśmy Nagrody Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich. Zależało nam, żeby te doceniające 
całokształt dokonań artystycznych wyróż-
nienia trafiały nie tylko w ręce reżyserów 
czy operatorów, ale także tych twórców, 
których nazwiska nie zawsze mieszczą się 
na promujących filmy billboardach, choć 
ich wpływ na powstanie dzieła filmowego 
czy też upowszechnianie kultury filmowej 
jest niezwykle istotny. Podczas ostatniej 
gali statuetki Nagród SFP odebrali: Bożena 
Janicka – krytyk filmowy; Zbigniew Karpo-
wicz – operator i reżyser filmów dokumen-
talnych, pedagog; Zofia Ołdak –  reżyser 
filmów animowanych, autor zdjęć filmo-
wych, scenarzysta; Barbara Pec-Ślesicka – 
kierownik produkcji; Barbara Ptak – pro-
jektant kostiumów, scenograf; Nikodem 
Wołk-Łaniewski – operator dźwięku; Jerzy 
Hoffman – reżyser filmów fabularnych i dokumentalnych, scena-
rzysta, producent. Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie 
gratuluję. Ich wybitne osiągnięcia zapisały się na trwale w histo-
rii polskiego kina, która spleciona jest nierozerwalnie z historią 
naszego Stowarzyszenia. 

Dorobek 50-lecia Stowarzyszenia Filmowców Polskich jest 
ogromny. Bez zbędnej kokieterii można stwierdzić, że uczestnicy 
Zjazdu Założycielskiego, który miał miejsce pod koniec maja 

1966 roku, najprawdopodobniej w najśmielszych marzeniach nie 
sądzili, że SFP osiągnie kiedyś tak znaczącą pozycję. Nie chodzi 
tu tylko o materialny wymiar tego sukcesu, w który wpisuje się 
stabilne finansowanie działań statutowych Stowarzyszenia za 
pośrednictwem Związku Autorów i Producentów Audiowizual-
nych, Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym czy własna 
siedziba przy ul. Pańskiej 85, do której wkrótce będziemy mogli 

się przeprowadzić. Najistotniejszą wartością 
Stowarzyszenia jest możliwość kształtowa-
nia przestrzeni, w której funkcjonuje polskie 
kino. Walka o jego artystyczną i finansową 
niezależność była naszym głównym celem 
zarówno 50 lat temu, jak i dzisiaj. To właśnie 
dlatego walczyliśmy z wszelkimi przejawami 
cenzury, doprowadziliśmy do uchwalenia 
Ustawy o kinematografii (powołującej pod 
szyldem PISF stabilny system finansowa-
nia polskiego kina), a obecnie prowadzimy 
intensywne działania zmierzające do rady-
kalnego ograniczenia kradzieży własności 
intelektualnej.

Te niezwykle ważne osiągnięcia, domy-
kającego się właśnie półwiecza, były moż-
liwe dzięki sile wspólnoty. To właśnie ona, 

solidarność środowiska filmowego, jest naszym największym 
kapitałem. Szczególnie dzisiaj powinniśmy dbać o to, żeby tego 
kapitału nie roztrwonić. Doraźność podszyta często fałszywymi 
emocjami powinna ustąpić wizjonerstwu. Nie zważając na par-
tyjne emblematy, powinniśmy zgodnie wspierać tych, którzy 
dbają o polską kulturę. Tej solidarności życzę nam wszystkim 
w nadchodzącym roku, roku, w którym świętujemy jubileusz 
50-lecia Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

Jacek Bromski
Prezes SFP
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są nieprzerwanie od 2007 
roku. Ich powstaniu towa-

rzyszyła obowiązująca do dziś idea, 
aby statuetki trafiały w ręce nie tyl-
ko tych przedstawicieli filmowych 
zawodów, którzy stoją na pierw-
szej linii, czyli reżyserów i autorów 
zdjęć filmowych, ale także tych, 
którzy pozostając w cieniu, ma-
ją ogromny wpływ na ostateczny 
kształt dzieła filmowego i jego re-
cepcję (m.in. dźwiękowców, mon-
tażystów, scenografów, krytyków). 
W tym roku statuetki wykonane 
przez Dorotę Dziekiewicz-Pilich 
otrzymali: ceniona w krytyce fil-
mowej Bożena Janicka, operator 
i reżyser filmów dokumentalnych 
Zbigniew Karpowicz, autorka fil-
mów animowanych Zofia Ołdak, 
legendarna kierownik produkcji 
Barbara Pec-Ślesicka, wybitna ko-
stiumograf i scenograf Barbara 
Ptak oraz Nikodem Wołk-Łaniew-
ski, jeden z najlepszych w historii 
kinematografii polskiej operato-
rów dźwięku. 

„Podczas studiów koncentro-
wałam się głównie na literaturze. 
Tam w ogóle nie było kina. Wszyst-
ko zmieniło się, jak zobaczyłam 
Popiół i diament Andrzeja Waj-
dy. Dla mnie najważniejsze było 
to, o czym to jest i jak to można 
pokazać. Mam takie swoje hasło: 
»więcej niż kino«. To było klasycz-
ne więcej niż kino. Tego też przez 
całe lata, specjalizując się w kinie 
polskim, szukałam w sztuce fil-
mowej” – mówiła wzruszona Bo-
żena Janicka, laureatka Nagrody 

SFP, od lat związana z miesięcz-
nikiem „Kino”.

„Zawsze miałem trochę prze-
korny charakter i temperament. 
Jak przyszedłem do szkoły filmo-
wej, w naszym gronie było kilku 
kolegów, którzy zdecydowali się 
pójść w kierunku filmu dokumen-
talnego (Władysław Ślesicki, Ka-
zimierz Karabasz). Wśród nich by-
łem również ja” – wspominał Zbi-
gniew Karpowicz. 

„Mimo, że zrobiłam wiele fil-
mów animowanych, to sama nig-
dy nie animowałam. Byłam tylko 
reżyserem i czasem operatorem” – 
zdradziła z kolei Zofia Ołdak.

„Zupełnie osobną produkcją 
w moim dorobku była Dolina Is-
sy Tadeusza Konwickiego. Wszy-
scy, którzy byli w ekipie tego filmu, 
pamiętają nastrój współtworzenia 
tego dzieła i pewną magię, która 
temu procesowi towarzyszyła” – 
wyznał Nikodem Wołk-Łaniewski.

fman. „Po Panu Wołodyjowskim 
proponowano mi zrobienie filmu 
we włoskiej wytwórni Cinecittà. 
Miałem tam zrealizować Carskie-
go kuriera albo Kapitańską córkę 
według Aleksandra Puszkina. Ja 
jednak chciałem wtedy nakręcić 
Potop. Z kolei po tym filmie, który 
przyniósł mi nominację do Osca-
ra, zaproponowano mi, żebym zo-
stał w Hollywood. Odmówiłem 
z powodów osobistych i wróci-
łem do Polski” – przyznał jeden 
z najwybitniejszych twórców pol-
skiego kina.

Na zakończenie gali całemu 
środowisku filmowemu życze-
nia świąteczno-noworoczne zło-
żyli: prezydent Warszawy – Han-
na Gronkiewicz-Waltz, dyrektor 
Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej – Magdalena Sroka oraz 
prezes Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich – Jacek Bromski – 
gospodarz całej uroczystości.  

Siedmioro 
wspaniałych
Marcin Zawiśliński
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„Myślę, że moja mama każdą 
produkcję i każdy film, przy któ-
rym pracowała, uważała za naj-
ważniejszy. Całe życie kochała ki-
no” – podkreślał Maciej Ślesicki, 
reżyser, scenarzysta, producent 
i pedagog filmowy, który odebrał 
nagrodę w imieniu Barbary Pec- 
-Ślesickiej, nieobecnej na uro-
czystości.

„Najtrudniejszym filmem, w ja-
kim brałam udział, były Noce i dnie 
Jerzego Antczaka. Przygotowałam 
do niego ponad trzy tysiące pro-
jektów, a samych kostiumów by-
ło jeszcze więcej” – wyznała z ko-
lei Barbara Ptak, która zadebiu-
towała na planie słynnego Noża 
w wodzie w reżyserii Romana Po-
lańskiego. Stworzyła też kostiumy 
m.in. do Faraona Jerzego Kawale-
rowicza oraz Ziemi obiecanej An-
drzeja Wajdy. 

Laureatem tegorocznej Nagrody 
Specjalnej SFP został Jerzy Hof-

SFP/ZAPA: Nagrody SFP

W warszawskim hotelu Hilton odbyła się tegoroczna gala 
Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich.



4

Rozmowa numeru: Małgorzata Szumowska

5MAGAZYN FILMOWY        nr 53/styczeń 2016MAGAZYN FILMOWY        nr 53/styczeń 2016

Z Małgorzatą Szumowską 
rozmawia Ola Salwa

Miniony rok należał do niej. W lutym 
zdobyła Srebrnego Niedźwiedzia za 
najlepszą reżyserię na festiwalu w Berlinie, 
we wrześniu Body/Ciało triumfowało 
w Gdyni, a w listopadzie Małgorzata 
Szumowska zdobyła nominację do 
Europejskiej Nagrody Filmowej.
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Ola Salwa: Jak brzmi tytuł 
twojego nowego filmu?
Małgorzata Szumowska: 
Twarz. 

Co to będzie?
Dziwna historia o mężczyźnie, 
który musiał wymienić swoją 
twarz na inną. Coś takiego 
naprawdę wydarzyło się 
w Polsce. Mamy już prawie 
zgromadzony budżet na film, 
będę go robić razem z Jackiem 
Drosio i Michałem Englertem, 
w naszej firmie producenckiej 
Nowhere. Zdjęcia chcemy 
rozpocząć na wiosnę. Ale to nie 
będzie thriller medyczny!

Każdy kto choć trochę 
zna twoją filmografię, nie 
spodziewa się thrillera. Więc 
czego możemy oczekiwać?
Nie będę za wiele zdradzać. 
Mogę powiedzieć, że to ma 
być symboliczna opowieść 
o tym, czym jest zmiana 
twarzy – jak ludzie reagują na 
taki proces, a także jaką wagę 
przywiązujemy do wyglądu. 
Czy z wyglądem zmienia się 
sam człowiek czy nie. I czy to 
rzeczywiście jest tak ważne, 
jak się nam wydaje. Te tematy 
są bardzo archetypiczne, co 
nam się zresztą bardzo podoba. 

Ton opowieści chyba nie 
będzie szczególnie serio…
Celujemy w czarną komedię, 
trochę jak Body/Ciało, ale 
nie będziemy wchodzić do 
tej samej rzeki. Chcemy, 
żeby nowy film był o wiele 
bardziej dynamiczny, a przede 
wszystkim emocjonalny.

Ciało więc po raz kolejny 
będzie u ciebie nośnikiem 
znaczeń. 
Śmiejemy się, że Twarz 
będzie drugą częścią trylogii 
rozpoczętej Body/Ciałem.

Trzecie będzie Ucho lub coś 
równie niewielkiego?
Przyszła nam do głowy inna 
część ciała!

A już poważnie: twoje filmy 
łączy wiele elementów 
wspólnych, nie tylko wątek 
ciała i znaczeń, jakie mu 

przypisujesz. To także zapis 
twoich emocji i obserwacji 
świata, który cię otacza. Czy 
tego możemy się spodziewać 
po Twarzy?
Wracamy z kamerą na wieś, 
ale tym razem na południu Pol-
ski. Na pewno pokażemy spo-
łeczność zgromadzoną wokół 
kościoła w małym miasteczku, 
w takiej półwsi właściwie, na 
głębokiej prowincji. Na pewno 
będzie grało dużo natursz-
czyków. To nas totalnie kręci, 
zresztą znam bardzo dobrze 
podobne środowisko i podobną 
rzeczywistość, bo od dziecka 
jeżdżę na Mazury. Razem 
z Michałem Englertem nakręci-
liśmy tam Ciszę i W imię... Mia-
łam, i nadal mam, tam „hardko-
rowych” sąsiadów. Na przykład 
jedna pani urodziła wszystkie 
dzieci na podłodze w chacie 
i każde z nich zostało jej ode-

brane, a jej mąż się utopił. Nie-
dawno dowiedziałam się, że 
w tej „mojej” wsi ktoś umarł, 
siedząc na pieńku. Ot tak. Do 
dziś nie wiadomo dlaczego. 
I tak jest cały czas. To rzeczywi-
stość bliska dokumentowi.

Nie masz żadnych obaw przed 
pokazywaniem własnego 
kraju w taki sposób? W wielu 
państwach, nie tylko w Polsce, 
widzowie wolą oglądać 
pozytywny lub neutralny 
portret ojczyzny.
Nie boję się, przeciwnie, 
wydaje mi się, że robienie 
innych filmów nie ma sensu. 
Wystarczy spojrzeć na 
reżyserów z Rumunii czy Grecji 
lub Turcji – oni wszystkie 
filmy kręcą właśnie tą metodą, 
pokazując swój kraj jako inny. 
Zresztą przecież to właśnie 
odmienność jest ciekawa. To 

oczywiste, że artysta zawsze 
chce pokazać problem, a nie 
jakąś zagłaskaną wersję 
rzeczywistości. W Polsce tyle 
się dzieje… że jest naprawdę 
o czym opowiadać. Jest tyle 
tematów!

I niewykorzystanych przez 
kino.
No właśnie. Ale jeśli chcesz, 
żeby film trafił do kin na 
świecie – Body/Ciało jest 
wyświetlane w dwudziestu 
krajach – to musisz tak go 
nakręcić, żeby był zrozumiały. 
Czyli wyraźny. Musisz wybrać 
konkretny temat i kawałek 
rzeczywistości, oczywiście 
prawdziwy, a nie wymyślony. 
Ale nie możesz sobie pozwolić 
na pokazanie wszystkich 
aspektów rzeczywistości 
i powiedzieć, że „na wsi jest 
tak, ale w tej obok jest inaczej”. 

Bo gdy stawiasz kamerę, to 
stawiasz ją punktowo i nie 
możesz nakręcić wszystkiego. 
Tym samym nie spełnię 
oczekiwań tych, którzy mają 
mi za złe, że nie afirmuję 
Polski albo nie pokazuję jej 
obiektywnie. Tak się nie da, 
wtedy nie ma filmu.

Rozumiem, że Twarz będzie 
opowieścią o tożsamości, 
ale także o zmianach, 
metamorfozach. Ty też im 
podlegasz?
Cały czas. Podoba mi się to, że 
ciągle się zmieniam, zresztą 
w tym zawodzie to normalne. 
Chyba że stoi się w miejscu 
i nic nie robi.

Wywiad-rzeka z tobą 
nosi tytuł „Kino to szkoła 
przetrwania”. Czym teraz jest 
dla ciebie kino?
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Nie chcę już zmieniać otoczenia wokół 
siebie, bo energię rzucam w jeden punkt – 
robienie filmów. Mało z kim się widuję, mało 
wychodzę. Mam świadomość, że czasu 
jest niewiele, a praca wymaga ogromnego 
wysiłku, a do tego mam rodzinę, dzieci. 
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na oślep, bez planowania, 
co zresztą też jest fajne, 
i nie rozumiałam kolegów 
z Rumunii, dlaczego oni 
wszystko planują. Dlaczego 
podchodzą do swojej 
pracy tak zadaniowo czy 
wręcz biznesowo, i planują 
w szczegółach na jaki festiwal 
film pojedzie, a właściwie 
festiwale. Zresztą nie tylko oni, 
tak samo do pracy podchodzi 
Pablo Larrain, który zrobił El 
Club (nagrodzony Srebrnym 
Niedźwiedziem w Berlinie – 
przyp. O.S.). Czułam się jak 

jakiś Marsjanin… A potem 
pomyślałam, że trzeba działać 
bardziej konkretnie, oszczędzać 
energię. W pewnym momencie, 
gdy dostawałam mnóstwo 
zaproszeń na festiwale, 
zaczęłam odmawiać większości 
wyjazdów. Rozmawiałam 
o tym kiedyś z Christianem 
Petzoldem (niemieckim 
reżyserem – przyp. O.S.) – 
powiedział, że ma znajomych 
reżyserów, którzy wpadają 
w festiwalową pułapkę. Po tym, 
jak zrobili dobry film, zaczynają 
jeździć po całym świecie, 
spać w pięciogwiazdkowych 
hotelach, korzystać 
z darmowych restauracji, 

Wielką przygodą! 
Powiedziałam sobie niedawno, 
że reżyserowanie filmów 
przypomina zdobywanie 
kolejnych sprawności 
harcerskich. Gdy zaczynasz 
wiedzieć, jak poruszają się 
pionki na szachownicy, 
możesz zacząć świadomie 
grać w szachy. I byłoby 
cudownie, gdybym przez 
najbliższe dwadzieścia, 
trzydzieści lat była w dobrej 
formie fizycznej, bez niej nie 
da się tego zawodu uprawiać – 
i mogła kręcić filmy.

Mówiłaś, że rozwijasz 
w tym roku równolegle 
trzy projekty. Nad czym 
poza Twarzą w tej chwili 
pracujesz?
Nad filmem o siostrach. Przez 
trzy lata pisałam scenariusz 
na podstawie materiałów 
wideo, które nakręciłam. Tekst 
został przetłumaczony na 
angielski i trafił do Juliette 
Binoche, która postanowiła 
być producentką filmu 
i zagra w nim jedną z dwóch 
głównych ról. 

W jakim języku?
Tu jest ciekawy aspekt tej 
sprawy, bo ja nie chciałam 

bankietów, tych wszystkich 
wypasów i nagle się orientują, 
że minęły im dwa lata życia – 
bo tyle na ogół trwa cykl 
festiwalowy – a oni nie mają 
nowego projektu. Więc trzeba 
sobie jasno powiedzieć, że 

nie jeździsz, tylko siedzisz 
w domu i pracujesz. Musisz 
lepiej zarządzać swoim czasem, 
żeby w ogóle móc zrobić te 
najbliższe trzy filmy (śmiech).

Pablo Larrain, o którym 
mówisz, precyzyjnie planuje 
swoją karierę zawodową, 
ale jak widać nie pozbawia 
to jego filmów artyzmu. Ale 
też powtarza, że w filmie 
najważniejsza jest nie historia 
czy aktorzy, tylko atmosfera 
i nastrój, które powstają na 
planie, w trakcie realizacji 
filmu. 
Zgadzam się. W Polsce 
pokutuje opinia – 

robić tego filmu po francusku. 
Po doświadczeniach ze 
Sponsoringiem stwierdziłam, 
że wolę pracować w języku, 
który chociaż mniej więcej 
znam, czyli w angielskim. 
Tam problem polegał też na 
tym, że nie rozumiałam się ze 
scenarzystką, a sporo rzeczy 
narzuciła mi producentka. 
Tylko że, gdyby nie ten film, 
nie byłabym w tym miejscu, 
w jakim jestem. Więc wszystkie 
błędy, które popełniłam lub 
popełniam działają na moją 
korzyść. 

Są zdobywaniem harcerskich 
sprawności, jak mówisz. Czyli 
Juliette Binoche zagra po 
angielsku.
Jedna z sióstr będzie 
mieszkała we Francji, a druga 
w Stanach Zjednoczonych. 

i przepraszam, ale krytycy 
też się do tego przykładają – 
że najważniejsze jest to, czy 
ktoś opowiedział historię. 
Jeśli to zrobił, to film jest 
chwalony. A co ze stylem? 
Z formalnym pomysłem? Filmy 

są faktycznie coraz sprawniej 
opowiadane, ale w sposób, 
jaki skądś znasz, gdzieś 
widziałaś, albo przypominają 
ci słabe seriale telewizyjne. 
Nie wystarczy mieć dobrze 
zrobionego obrazu, w którym 
opowiada się historię osadzoną 
w konkretnych realiach. 
Trzeba jeszcze zaproponować 
oryginalną formę. Niestety, 
teraz jest bardzo mało filmów, 
które spełniają te trzy wymogi 
jednocześnie. Pomyśl o Fargo 
braci Coen – historia choć ma 
sens, jest absurdalna, ale film 
ogląda się dla atmosfery i tego, 
w jaki sposób jest zrobiony, jak 
użyta jest w nim muzyka, jak 

Ale drugiej aktorki jeszcze nie 
wybraliśmy.

W wywiadach sprzed roku 
mówiłaś, że jeszcze 
nie jesteś gotowa na 
realizację tego projektu, 
jak rozumiem bardzo dla 
ciebie osobistego. Co się 
zmieniło?
Scenariusz poprawiał 
dramaturg Neil LaBute (autor 
scenariuszy do Opętania 
czy Między nami facetami – 
przyp. O.S.) i szczerze mówiąc, 
pierwszy raz w życiu byłam 

zadowolona z tego, że ktoś 
przepisywał po mnie tekst. 
Neil skrócił go, zmienił język 
na bardziej amerykański, ale 
przede wszystkim wprowadził 
zmiany, które sprawiły, że film 
przestał być osobisty. Stał się 

się porusza główna aktorka. 
I nagle się okazuje, że to jest 
kluczowe. 

O tym, jaki kraj pokażesz 
w Twarzy już mówiłaś, a jak 
będzie w przypadku filmu 
o siostrach?
Tam już odcinam się od kraju, 
film będzie uniwersalny. Na 
pewno pokażę trochę różnic 
między Ameryką i Europą, 
gdzie mieszkają siostry, ale nie 
będzie to pierwszoplanowy 
temat. Obraz będzie typowo 
aktorski, psychologiczny. 

Zresztą, nie mogę 
w nieskończoność opowiadać 
o Polsce i jej obliczach. Choć na 
przykład Aki Kaurismäki ciągle 
robi filmy o Finlandii. Zresztą 
teraz tyle się w Polsce dzieje, 
i to nie najlepszego, że może 
będzie i tematów na lata.

Mówiłaś o dwóch – o Twarzy 
oraz o filmie o siostrach. 
A ten trzeci projekt?
Z Memento Films, czyli od 
mojego agenta sprzedaży, 
przysłali mi film dokumentalny, 
który ich zdaniem jest 
świetnym tematem na fabułę. 
Ale obiecałam im, że nic nie 
zdradzę na temat tego projektu. 

obcą historią. To jest bardzo 
ważne, gdy robisz coś z siebie – 
potem musisz to odciąć.  

Kiedyś mówiłaś, że nie lubisz, 
kiedy ludzie mają złudzenia 
na swój temat. I że lubisz ich 
tego pozbawiać. Nadal tak 
masz?
Tak, ale zrobiłam się bardziej 
łagodna i wyrozumiała. 
Zauważyłam, że niektórzy 
bezpiecznie czują się w swoim 
kokonie i już nie chcę ich 
atakować. Mogę to robić za 
pomocą filmu, sztuki, ale już 

na pewno nie w rozmowie. Nie 
chcę już zmieniać otoczenia 
wokół siebie, bo energię 
rzucam w jeden punkt – 
robienie filmów. Mało z kim 
się widuję, mało wychodzę. 
Mam świadomość, że czasu 
jest niewiele, a praca wymaga 
ogromnego wysiłku, a do 
tego mam rodzinę, dzieci. 
Nowych ludzi poznaję raczej na 
festiwalach filmowych.

Ta zmiana nastawienia 
pojawiła się nagle, czy był to 
proces?
Wiele się zmieniło w ciągu 
ostatniego roku. Zrozumiałam, 
że bardzo dużo rzeczy robiłam 

Po festiwalu w Berlinie wszystko 
nabrało sporego przyspieszenia. 
Dostałam propozycje pracy przy różnych 
projektach zagranicznych, z których 
wszystkie odrzuciłam, i to mnie chyba 
najwięcej nauczyło. 

Dużo trudniejsze jest zbudowanie sobie 
takie pozycji, że możesz robić jeden film 
rocznie z takimi aktorami, z jakimi chcesz, 
i w kraju, w którym chcesz. 
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Body/Ciało, 
reż. Małgorzata Szumowska 

Andrzej Chyra i Mateusz Kościukiewicz 
w filmie W imię…, reż. Małgorzata Szumowska 
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to już nic więcej mi nie 
zaproponują, a co jeśli będę 
miała zastój swoich projektów 
i będę potrzebowała takich 
zleceń? Miałam różne wahania.

A nie myślałaś o pracy 
przy takim projekcie 
jak o zdobyciu kolejnej 
sprawności harcerskiej, 
nauce nowych narzędzi 
i kierowania dużo większym 
planem?
Taka wizja jest kusząca 
i dlatego miałam różne rozterki, 
że może będzie to fajne 
doświadczenie, pobawię się… 
A potem pomyślałam, że ta 
zabawa będzie kosztowała mnie 
ponad rok życia w najlepszym 
razie, w najgorszym ponad 
dwa, bo po skończeniu pracy 
nad filmem, trzeba jeszcze 
go promować. I przede 
wszystkim – nie wiadomo, czy 
będzie to zabawa udana. 

Podejmowałaś decyzje sama, 
czy konsultowałaś je z kimś?
Dużo doradził mi Paweł 
Pawlikowski, który też kiedyś 

Zresztą w kinie przecież nigdy 
nie wiadomo co wyjdzie, a co 
nie. Na co zdobędzie się kasę 
itd., itp. Zatem nie ma co za 
dużo mówić o planach. Bardziej 
chodzi mi o to, że pierwszy 
raz w życiu planuję z takim 
wyprzedzeniem i myślę o kilku 
projektach naraz, a nie tylko 
o jednym. Jeden nie wypali, to 
zabiorę się za drugi.

2015 – to dla ciebie bardzo 
dobry rok, zaczął się od 
Srebrnego Niedźwiedzia 
dla najlepszego reżysera na 
festiwalu w Berlinie, potem 
były Złote Lwy w Gdyni, 
i w końcu nominacja do 

dawno temu przez taki 
obieg przechodził. Paweł nie 
chciał brać w nim udziału. 
Naprawdę, wolę robić swoje 
filmy, choć wiem, że są 
reżyserzy, którzy tylko się 
wynajmują do reżyserowania. 
I absolutnie to rozumiem, 
ale ja wywodzę się z tej 
naszej komuny, dorastałam 
na klasykach, studiowałam 
w szkole filmowej i mam 
kult kina autorskiego, co nie 
znaczy, że ono ma być nudne 
albo nie dla ludzi. Marzą mi 
się filmy autorskie, które 
kochają widzowie. Coś takiego 
czasem się zdarza. Ale, jeśli 
już miałabym pracować 
w Ameryce, to wolałabym 

Europejskiej Nagrody 
Filmowej.
Której i tak wiedziałam, że nie 
dostanę. Ale bardzo mi było 
dobrze w gronie dużo bardziej 
znanych i utytułowanych 
reżyserów, takich jak Paolo 
Sorrentino czy Nanni Moretti. 
Nic więcej nie trzeba.

Mówisz, że ten rok bardzo 
wiele zmienił w twoim 
podejściu do zawodu. Czego 
się dowiedziałaś?
Po festiwalu w Berlinie 
wszystko nabrało sporego 
przyspieszenia. Dostałam 
propozycje pracy przy 
różnych projektach 

dostać super scenariusz 
i zrobić mały niezależny film.

Tak można pracować też 
w Polsce.
Można. Na całym świecie 
jest ten sam problem – braku 
dobrych scenariuszy. Więc 
te wszystkie, które krążą 
wśród reżyserów z Europy 
zaproponowane im przez 
Amerykę, to są przechodzone, 
nieciekawe teksty.

Czyli najważniejsza jest 
artystyczna niezależność?
Tak, na pewno. Bycie 
reżyserem do wynajęcia 
to bułka z masłem. Dużo 
trudniejsze jest zbudowanie 

zagranicznych, z których 
wszystkie odrzuciłam, 
i to mnie chyba najwięcej 
nauczyło. Oczywiście, na 
początku byłam nimi bardzo 
ucieszona i nie wiedziałam, 
co mam robić. To normalne, 
że reżyserzy, którzy zostają 
dostrzeżeni lub nagrodzeni 
na festiwalach filmowych, 
dostają dużo ofert. Mam 
kolegów z Grecji, Rumunii czy 
koleżankę z Turcji, którzy byli 
po festiwalach w Wenecji czy 
w Cannes w bardzo podobnej 
sytuacji. Bo jak się okazuje, 
reżyserzy z Europy są wielce 
pożądani i poszukiwani, 
szczególnie w USA. Jednak 

sobie takie pozycji, że możesz 
robić jeden film rocznie 
z takimi aktorami, z jakimi 
chcesz, i w kraju, w którym 
chcesz. I uważam, że lepiej 
zrobić własny, mały polski 
film z naszymi gwiazdami, 
na własnych zasadach, 
produkując go samodzielnie 
z Jackiem, który dostał właśnie 
Europejską Nagrodę Filmową 
dla najlepszego montażysty 
i z Michałem, bo on ma 
większą szansę się przebić, niż 
przeciętny film z gwiazdami, 
w którym o niczym nie 
decydujesz i tracisz dwa lata 
życia. 

Warszawa, zima 2016

mało kto finalnie bierze te 
propozycje. 

Dlaczego? Zrobienie filmu 
z dużym budżetem i wielkimi 
nazwiskami w obsadzie to 
marzenie.
Ale producenci nie oferują ci 
reżyserii tych filmów, bo tak 
uwielbiają twoje poprzednie 
prace. Potrzebują kogoś, kto 
przyjdzie na plan, wykona to, co 
zostało napisane i zaplanowane. 
Jak widać, nie możesz 
decydować nawet o obsadzie… 
I budżet nie jest jakiś wielki, 
przecież nie proponują ci 
Bonda. Oczywiście, można 
zarobić na takiej pracy 
pieniądze, ale niekoniecznie 
dobrze to wpłynie na ciebie. 
Umówmy się: to są czysto 
komercyjne filmy. Część z nich 
nie trafia w ogóle do kin, tylko 
prosto na DVD lub do telewizji. 
Spójrz, jak tam jest wiele 
filmów z niby gwiazdami, które 
nakręcił reżyser o nieznanym 
nazwisku. I ta perspektywa 
działa studząco. Potem pojawia 
się strach, że skoro odmówiłam, 

Naprawdę, wolę robić swoje filmy, choć wiem, że są reżyserzy, którzy 
tylko się wynajmują do reżyserowania. I absolutnie to rozumiem, 
ale ja wywodzę się z tej naszej komuny, dorastałam na klasykach, 
studiowałam w szkole filmowej i mam kult kina autorskiego, co nie 
znaczy, że ono ma być nudne albo nie dla ludzi. Marzą mi się filmy 
autorskie, które kochają widzowie. Coś takiego czasem się zdarza.

Powiedziałam sobie niedawno, że reżyserowanie filmów przypomina 
zdobywanie kolejnych sprawności harcerskich. Gdy zaczynasz 
wiedzieć, jak poruszają się pionki na szachownicy, możesz zacząć 
świadomie grać w szachy. I byłoby cudownie, gdybym przez 
najbliższe dwadzieścia, trzydzieści lat była w dobrej formie fizycznej, 
bez niej nie da się tego zawodu uprawiać – i mogła kręcić filmy.
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Małgorzata Szumowska i Juliette
Binoche na planie filmu Sponsoring
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w świat
kinem 

Z polskim 

Temat numeru: 

Promocja polskiego filmu za granicą

Dagmara Romanowska
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Jak promować polski film za 
granicą? Na ostatnim, 40. Fe-
stiwalu Filmowym w Gdyni 

odbył się panel „Selling Points”, 
poświęcony tej tematyce. Na na-
szych łamach kontynuujemy roz-
mowę rozpoczętą przez Creative 
Europe Desk Polska (biuro repre-
zentujące Program Kreatywna Eu-
ropa w Polsce) i Pomorską Fun-
dację Filmową. Przypominamy, 
jakie działania są w branży w tym 
zakresie podejmowane i przybli-
żamy kierunki, w których mogą 
i powinny się one rozchodzić, aby 
pod koniec spotkać się pod szyl-
dem nie tylko Oscara, ale przede 
wszystkim cenionej na świecie 
marki „polskie kino”.

Zagraniczna promocja to te-
mat-rzeka, który obejmuje wiele 
instytucji, firm i ludzi. To olbrzy-
mia praca, która wymaga dużych 
nakładów finansowych, czasu, pa-
sji, konsekwencji i długofalowego 
planowania uwzględniającego 
dynamicznie zmieniający się ry-
nek globalny. Efektów nie da się 
osiągnąć z dnia na dzień.

Nie do przecenienia jest tu rola 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej, skąd działania się rozchodzą, 
ale gdzie również się spotykają. 
Z jednej strony PISF przekazuje 
fundusze (budżet Programu Ope-
racyjnego „Promocja polskiego 
filmu za granicą” to rocznie oko-
ło 8-10 mln zł), z drugiej – inicju-
je projekty, a także jest punktem 
kontaktowym dla zagranicznych 

partnerów, którzy poszukują infor-
macji na temat branży w Polsce. 
Tu przecież przecinają się ścieżki 
zdecydowanej większości naszych 
filmowców.

Swoje programy promocyjne 
prowadzą też szkoły filmowe, fe-
stiwale krajowe i zagraniczne (acz 
dotyczące polskiego kina) fun-

dacje, rozsiane po całym świecie 
Instytuty Kultury Polskiej, pro-
ducenci, agenci sprzedaży, pro-
motorzy kultury, eksperci od 
PR-u i marketingu, sami twórcy. 
To też obszar istotny dla Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a także funduszy 
Unii Europejskiej. Podstawowy 
z nich dla naszej branży, nasta-
wiony na różne jej gałęzie, zawody 
i firmy, Program Kreatywna Eu-
ropa komponent MEDIA – tylko 
od 2014 roku dofinansował aż 115 
polskich projektów audiowizu-

alnych i europejską dystrybucję 
(w 21 państwach) takich filmów, 
jak: Ida Pawła Pawlikowskiego, 
Wałęsa. Człowiek z nadziei An-
drzeja Wajdy i W imię… Małgo-
rzaty Szumowskiej. Wszystkie te 
instytucje i ludzie tworzą „układ 
naczyń powiązanych” z jednym, 
wspólnym celem…

Zostać zauważonym
Gdy w roku 2014, o obecność pol-
skiego kina na arenie międzyna-
rodowej, szczególnie jeżeli chodzi 
o docieranie do zwykłego widza, 
pytaliśmy cenionego selekcjonera 
Londyńskiego Festiwalu Filmo-
wego Petera Hamesa, odpowia-
dał: „Poza strategią marketingo-
wą, problemem są również sami 
krytycy. Rumunia ma bardzo sil-
ne wsparcie recenzentów fran-
cuskich – polskiemu kinu takiej 
pomocy brakuje. Szansą dla was 
jest obecność na festiwalach klasy 

A – Berlin, Cannes i Wenecja mo-
gą otworzyć kolejne drzwi. Fak-
tem jest, że po 1989 roku nastąpił 
wyraźny spadek zainteresowania 
światowej krytyki kinem z Polski. 
Przestało mieć ono już swój dy-
sydencki posmak… Pozostaje też 
kwestia ograniczonej przestrzeni 
premierowej – za dużo filmów, za 
mało czasu. Z tym wyzwaniem 
mierzy się chyba każdy kraj – po 
Hollywood i kinematografii na-
rodowej zostaje mało miejsca na 
inne filmy.” („Magazyn Filmowy” 
2013 nr 28).

Polacy wyzwania te zdiagno-
zowali wcześniej i od lat pracują 
nad przełamaniem impasu – że 
z coraz większym sukcesem – 
świadczą kolejne światowe na-
grody i wprowadzanie naszych 
produkcji do zagranicznej dys-
trybucji, by wspomnieć o Małgo-
rzacie Szumowskiej i Pawle Paw-
likowskim (szeroko o światowej 
karierze Idy pisaliśmy w numerze 
lutowym „Magazynu…” z 2015 ro-
ku w artykule „Historia pewnego 
triumfu”). Przed nami jednak cią-
gle daleka droga, tym bardziej, że 
ambicje mamy duże.

„Sukcesy nie biorą się zni-
kąd” – przypomina Izabela Kisz-
ka-Hoflik, pełnomocnik dyrek-
tora PISF kierująca Działem 
Współpracy Międzynarodowej. 
Promocyjna działalność Insty-
tutu obejmuje zarówno aspek-
ty finansowe, jak i merytorycz-
ne, organizacyjne, strategiczne. 

Instytucja angażuje się w szereg 
krótkotrwałych operacji (nabór 
wniosków trwa przez cały rok) – 
skoncentrowanych na pojedyn-
czych tytułach i projektach (fil-
mach, kampaniach nagrodowych, 
inicjatywach okazjonalnych). 
Równie ważne są działania dłu-
gofalowe – wspieranie finansowe 
i współpraca z szeregiem pod-
miotów, wpisujących się w pro-
mocję polskiej kinematografii/
branży audiowizualnej (m.in. Pol-
ska Komisja Filmowa, Krakowska 
Fundacja Filmowa, Stowarzysze-
nie Polskich Twórców Animacji, 
Fundacja Polskie Centrum Au-
diowizualne, zagraniczne festi-
wale polskiego kina i in.).

Wiele miejsca poświęca PISF 
działaniom o charakterze wize-
runkowym, w które wciągane są 
prestiżowe media branżowe po-
kroju „Variety”, ale i „ambasado-
rzy” naszego kina. W tym przy-
padku, z jednej strony szuka się 
znanych twórców, którzy mogą 
zainteresować naszym kinem, ale 
również wchodzi się w inicjatywy 
przychodzące z zewnątrz, czego 

otrzymuję zapytania o polskie 
produkcje od agentów sprzeda-
ży, dystrybutorów. Jeden z nich 
odrzucił kiedyś Idę – dziś pilnie 
ogląda wszystko, co mu podsy-
łam” – komentuje Kiszka-Hoflik. 
„Od sukcesu Idy dość często sły-
szę pytania o polskie produkcje: 
Masz nową Idę? Na pewno roz-
głos bardziej pomaga niż prze-
szkadza, aczkolwiek podnosi też 
poprzeczkę oczekiwań” – dodaje 
Jan Naszewski, który prowadzi 
firmę New Europe Film Sales, 
a także koordynuje Polish Days 
na festiwalu T-Mobile Nowe Ho-
ryzonty (o czym za chwilę). 

„To wręcz niesamowite, jak bar-
dzo sukces jakiegoś tytułu zwięk-
sza liczbę widzów. Nagrody ich 
elektryzują” – ze swojej strony za-
uważa Grażyna Słomka, dyrektor 
Filmland Polen w Niemczech. – 
„Na Idę przyszły tłumy Niemców, 
nie tylko Polaków. Prezentowałam 
ją zresztą z nominowanymi do 
Oscara dokumentami – Joanną 
Anety Kopacz i Naszą klątwą To-
masza Śliwińskiego. Konieczne 
były dodatkowe seanse”.

przykładem jest wsparcie dla pro-
jektu „Martin Scorsese Presents: 
Masterpieces of Polish Cinema” 
(szerzej o tym projekcie w arty-
kule na stronach 60-61 – przyp. 
red.). „Musimy konsekwentnie 
budować pozytywne kampanie, 
pokazujące polskie kino w do-
brym i międzynarodowym świe-
tle, przypominającym, że to sil-
na, różnorodna kinematografia 
ze stabilnym finansowaniem, 
obecna na światowych festiwa-
lach i w międzynarodowej dys-
trybucji” – komentuje Kiszka-Ho-
flik. – „Powinniśmy podchodzić 
do tematu z różnych stron, na 
wielu frontach. Choć – bez wąt-
pienia – drzwi otwierają nam do-
bre filmy”.

Efekt Idy
Rezultatem tej wielotorowej pra-
cy jest na pewno Oscar dla Idy, 
który jednocześnie zwiększył za-
interesowanie naszymi innymi 
produkcjami. „Ida wiele zmieniła. 
Decydenci chcą wiedzieć, kto jest 
naszym kolejnym kandydatem. 
O wiele częściej niż wcześniej 

Tylko Cannes?
O tych najwyższych laurach ma-
rzą wszyscy. I słusznie, chociaż 
też konieczna jest zdystansowa-
na i surowa ocena filmu oraz jego 
szans. „Przestrzegam producen-
tów przed takim myśleniem: tylko 
Cannes, tylko Berlin” – podkreśla 
Izabela Kiszka-Hoflik. – „Oczywi-
ście, zwycięstwo, a już nawet obec-
ność w konkursie otwiera drzwi 
do sprzedaży międzynarodowej, 
ale to często mogą być mrzonki, 
a w międzyczasie umknie wiele 
innych festiwali, na których dana 
produkcja mogłaby sobie znako-
micie poradzić, i które mogłyby 
się dla niej stać trampoliną do 
dalszej drogi. Staramy się o tym 
z producentami rozmawiać, razem 
z nimi szukać rozwiązań. Trzeba 
jasno sprecyzować cele, ale rów-
nież zastanowić, co można z da-
nym filmem realnie osiągnąć”.

Jak sprzedać?
O taką chłodną ocenę apeluje 
również Naszewski. W między-
narodowym katalogu New Europe 
Film Sales są m.in. Intruz, Kebab 

„Bez promocji dzieje się coś strasznego – nic” – słowa 
przypisywane P.T. Barnumowi, XIX-wiecznemu 
amerykańskiemu przedsiębiorcy, mistrzowi reklamy, do serca 
powinien wziąć sobie każdy producent, reżyser i promotor 
kultury filmowej. Gdy na świecie roczna produkcja idzie 
w tysiące tytułów, dobry film to dopiero początek drogi, 
o wiele za mało, by dotrzeć do widza tak krajowego, jak 
i zagranicznego. I nie chodzi tu tylko o ładny plakat, stronę 
internetową czy pokaz prasowy. To cały szereg działań 
instytucjonalnych i indywidualnych. Jak sobie z nimi radzimy?

Zagraniczna promocja to temat-rzeka, 
który obejmuje wiele instytucji, firm i ludzi. 
To olbrzymia praca, która wymaga dużych 
nakładów finansowych, czasu, pasji, 
konsekwencji i długofalowego planowania 
uwzględniającego dynamicznie 
zmieniający się rynek globalny. Efektów nie 
da się osiągnąć z dnia na dzień.
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i Horoskop, Papusza. „Nigdy nie 
biorę filmu tylko dlatego, że jest 
polski. To przede wszystkim musi 
być dobry film” – podkreśla agent. 
Jego zawód na naszym rynku jest 
stosunkowo młody i jeszcze nie 
wszyscy filmowcy wiedzą, jakie ko-
rzyści może przynieść nawiązanie 
współpracy z tego typu specjalistą. 
Każdy producent, który nastawia 
się na międzynarodowe życie fil-
mu, takiego reprezentanta powi-
nien jednak znaleźć.

„W Polsce do niedawna rolę 
agentów sprzedaży pełnili pro-
ducenci lub ich współpracownicy. 
Ale to nie jest dobre rozwiązanie. 
Tu potrzeba rozległej sieci kontak-
tów i wiedzy, obeznania w rynku, 
które są w kompetencji agenta 
sprzedaży” – mówi Małgorzata 
Kiełkiewicz, dyrektor Creative Eu-
rope Desk Polska (agenci sprze-
daży to jedna z filmowych grup 
zawodowych wspieranych przez 

nie myśli się o późniejszym życiu 
filmu, można się srogo zawieść”.

Wyznaczenie wyraźnego kie-
runku ma wpływ nie tylko na ar-
tystyczne, ale i pieniężne aspekty 
realizacji projektu. Dotyczy to za-
równo pozyskiwania finansowa-
nia, jak i jego wydatkowania. Dla 
przykładu: Program Kreatywna 
Europa nie dofinansowuje promo-
cji filmu jako takiego, ale ocenia 
zawartą w aplikacji na develop-
ment strategię promocji i dystry-
bucji (kosztami kwalifikowanymi 
są też wydatki promocyjne pokry-
wane na tym etapie prac). Z kolei 
przed premierą niszowy film nie 
potrzebuje kosztownej kampanii 
reklamowej. „Producenci muszą 
podejmować świadome decyzje” – 
podsumowuje Naszewski. – „Zna-
lezienie odpowiedniego pomysłu 
na film, jego drogę, jest – oczywi-
ście – najtrudniejsze. Nie ma jed-
nej recepty. Chłodna ocena walo-

Program Kreatywna Europa).
„Na film patrzymy z globalnej 

perspektywy” – podkreśla Naszew-
ski. – „Nie zajmujemy się dystry-
bucją dzieła w kraju jego realiza-
cji. Skupiamy się na jego życiu 
światowym”. Agent szuka nowych 
projektów na międzynarodowych 
wydarzeniach branżowych. „Do 
katalogu przyjmujemy najczęściej 
już gotowe lub ukończone filmy, 
ale w prace często angażujemy 
się o wiele wcześniej” – przybliża 
Naszewski. – „Bywa, że New Eu-
rope Film Sales pomaga w znale-
zieniu koproducentów, pisze listy 
intencyjne”.

„Producent i reżyser już na sa-
mym początku drogi muszą zadać 
sobie pytanie, jaki film robią i dla 
kogo” – podkreśla agent. – „Bez 
odpowiedzi na kilka kluczowych 
pytań, później zabraknie spójno-
ści, pojawią się problemy, frustra-
cje. Jeżeli już na etapie rozwoju 

rów i słabości projektu pozwala 
jednak zaplanować najbardziej 
optymalną strategię. Moim za-
daniem jest sprzedaż filmu, a nie 
chwalenie artysty”.

W poszukiwaniu agenta 
sprzedaży/dystrybutora
Jan Naszewski pracuje nie tyko 
jako agent sprzedaży. Jest też za-
angażowany w organizację Polish 
Days – branżowej inicjatywy Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego T-Mobile Nowe Horyzonty, 
której partnerami są m.in. PISF 
i Film Commission Poland. Do 
udziału w wydarzeniu zaprasza-
ni są polscy twórcy i zagranicz-
ni decydenci (przede wszystkim 
z państw ościennych i tych, które 
najczęściej wchodzą w koproduk-
cje, w tym Niemiec i Francji). Nasi 
filmowcy mogą prezentować swoje 
projekty na trzech etapach realiza-
cji: developmentu, work in progres 
i gotowego filmu. „Tak zbudowana 
oferta Polish Days zachęca zagra-
nicznych gości do przyjazdu do 
Polski, trudniej byłoby ich ścią-
gnąć tylko na prezentację jednej 
grupy projektów” – wyjaśnia Na-
szewski. – „Wydarzenie ma poma-
gać polskim producentom w na-
wiązywaniu międzynarodowych 
kontaktów w bardziej przyjaznym 
środowisku niż np. w Cannes czy 
Berlinie. Poza tym duży nacisk kła-
dziemy na edukację. Dla wszyst-
kich polskich uczestników pre-
zentujących swoje projekty orga-

nizujemy – pod okiem zagranicz-
nych ekspertów – specjalistyczne 
szkolenia”.

Za nami są dopiero cztery edy-
cje wydarzenia, ale już ma ono 
swoją markę. Do tej pory uczest-
niczyło w nim około 250-300 za-
granicznych gości, którzy obejrzeli 
26 ukończonych filmów, 37 work 
in progres oraz 40 pitchingów. Są 
już tytuły, które właśnie tu znalazły 
swoich agentów (Mów mi Marian-
na – Film Republic) lub otrzyma-
ły zaproszenia na ważne festiwale 
(np. Małe stłuczki, Wołanie i Per-
former do Rotterdamu). Niektóre 
wracają do Wrocławia na Nowe 
Horyzonty (np. Intruz). Organi-
zatorzy stawiają na kino ambit-
ne, i starannie kierując się swoim 
wieloletnim międzynarodowym 
doświadczeniem festiwalowym, 
wybierają projekty z największym 
światowym potencjałem.

Polish Days to zresztą nie je-
dyne polskie wydarzenie branżo-
we, w którym duży nacisk kładzie 
się na budowanie platformy mię-
dzynarodowej wymiany. Dobrze 
znane są organizowane przy War-
szawskim Festiwalu Filmowym 
(przy finansowym wsparciu Pro-
gramu Kreatywna Europa) targi 
CentEast Market Warsaw (jesie-
nią 2015 roku odbyła się ich 11. 
edycja). Tu również przyjeżdżają 
decydenci zainteresowani kinem 
Europy Środkowej.

z Instytutem Adama Mickiewi-
cza w tym względzie. Zapraszamy 
głównie dziennikarzy i selekcjo-
nerów, ale proces budowania re-
putacji jest żmudny i z konieczno-
ści długi” – mówi Michał Olesz-
czyk, dyrektor artystyczny festi-
walu. – „Nad każdym pojedyn-
czym kontaktem trzeba pracować, 
każdą osobę zapraszać z osobna. 
Tylko taka praca u podstaw mo-
że przynieść efekty w dłuższej 
perspektywie”.

Już przynosi. „W tym roku naj-
większą dla mnie radością był fakt, 
że relacja z festiwalu po raz pierw-
szy zagościła na łamach »Variety«, 
a za chwilę pojawi się też w »Sight 
& Sound«” – odpowiada Olesz-
czyk. – „To są małe kroki, ale bar-
dzo ważne z punktu widzenia wi-

Promocją polskich twórców 
oraz pomocą w  nawiązywaniu 
przez nich międzynarodowych 
kontaktów, i w zdobywaniu wie-
dzy od światowej klasy ekspertów, 
zajmuje się rozwijająca się strefa 
Pro Industry festiwalu Off Came-
ra. Sam festiwal zaprasza również 
zagranicznych twórców do jury 
Konkursu Polskiego. Podobne ini-
cjatywy podejmują i inni, w tym 
Camerimage (tutaj w jury Kon-
kursu Filmów Polskich zasiadają 
wyłącznie filmowcy z zagranicy) 
oraz Festiwal Filmowy w Gdyni.

Promocja polskiego 
filmu w Gdyni
„W Gdyni obecność międzyna-
rodowa jest silna, także dzięki 
naszej partnerskiej współpracy 

zerunkowego. W roku 2016 pla-
nuję kolejne działania, zwłaszcza 
zapraszanie agentów sprzedaży – 
tak, by mogli w Gdyni obejrzeć 
nowe polskie filmy i poznać pol-
skich filmowców”.

W Gdyni obecni są również 
jurorzy zagraniczni. „W trakcie 
ostatniej edycji chcieliśmy uho-
norować jubileusz i zaprosić do 
udziału w obradach jury polskich 
twórców na stałe pracujących za 
granicą – Annę Biedrzycką-Shep-
pard czy Allana Starskiego” – mó-
wi Oleszczyk. – „Do formuły mię-
dzynarodowego jury na pewno 
powrócimy podczas 41. edycji. 
Plusy wydają mi się oczywiste: 
dopuszczając do dyskusji głosy 
fachowców z zagranicy, pozwa-
lamy, by to, co lokalne, zostało 

Na profesjonalne wsparcie promocyjne za granicą (choć 
również w kraju) liczyć mogą również autorzy dokumentów, 
animacji i filmów krótkometrażowych. Dzięki wsparciu PISF, 
ale również współpracy z innymi podmiotami krajowymi 
(m.in. MKiDN, Instytut Adama Mickiewicza, Krakowskie 
Biuro Festiwalowe) i zagranicznymi, działalność tego typu – 
już od 2005 roku – prowadzi Krakowska Fundacja Filmowa, 
organizator Krakowskiego Festiwalu Filmowego i koordynator 
projektów Polish Docs, Polish Shorts oraz Polish Animation.

Wiele miejsca poświęca PISF działaniom o charakterze 
wizerunkowym, w które wciągane są prestiżowe media 
branżowe pokroju „Variety”, ale i „ambasadorzy” naszego 
kina. W tym przypadku, z jednej strony szuka się znanych 
twórców, którzy mogą zainteresować naszym kinem, ale 
również wchodzi się w inicjatywy przychodzące z zewnątrz, 
czego przykładem jest wsparcie dla projektu „Martin Scorsese 
Presents: Masterpieces of Polish Cinema”.
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Papusza, reż. Joanna Kos-Krauze, 
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Koleżanki i Koledzy, 
zaczął się nowy rok i znowu zaczynam od tego, co mojemu sercu najbliższe, czyli od kina dla dzieci 
i młodzieży. Upoważnia mnie do tego tekst Anny Wróblewskiej o poznańskim Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! Bardzo mnie cieszy, że choć walka o polskie filmy 
dla młodych i najmłodszych jest mozolna i ciężka, przynosi efekty. Przeczytajcie!
Pozornie dzieci dotyczy również rozmowa Dagmary Romanowskiej z Katarzyną Lubas z Muzeum 
Dobranocek. Myślę, że wszyscy z nostalgią wspominamy Misia Uszatka, Koziołka Matołka… 
Pani Dyrektor pięknie opowiada o magicznym czasie zasiadania przed telewizorem całych 
rodzin, żeby choć na krótki czas (dobranocki w dni powszednie trwały przecież tylko 10 minut!) 
zanurzyć się w świecie dzieciństwa. Jeśli mi się uda, pojadę do Rzeszowa i obejrzę wszystko – 
od Balbinki do Pszczółki Mai. A Wy?
Wreszcie zachęcam Was do przeczytania tekstu Stanisława Zawiślińskiego. Autor przypomina 
głośną wypowiedź Bogusława Lindy na temat Łodzi. Zgadzam się z nim, zamknięcie Wytwórni 
Filmów Fabularnych było wielkim błędem, pozostały tylko wspomnienia…
Zaczął się 2016 rok, mam nadzieję, że będzie dobry i dla Polski i dla kina.

Krystyna Krupska-Wysocka

zweryfikowane wedle bardziej 
globalnych kryteriów”.

„Gdynia jako festiwal nie jest 
w stanie samodzielnie uzdrowić 
i napędzać promocji zagranicz-
nej polskiego kina, ale robimy 
co w naszej mocy, żeby dołożyć 
swoją cegiełkę, w czym wydat-
nie pomaga nam PISF – nie tyl-
ko jako główny współorganizator, 
ale i instytucja bardzo konkretnie 
skupiona na kwestiach promo-
cji zagranicznej” – podsumowu-
je Oleszczyk.

Animacja, dokument 
i krótki metraż
Na profesjonalne wsparcie pro-
mocyjne za granicą (choć również 
w kraju) liczyć mogą również au-
torzy dokumentów, animacji i fil-
mów krótkometrażowych. Dzięki 
wsparciu PISF, ale również współ-
pracy z innymi podmiotami kra-
jowymi (m.in. MKiDN, Instytut 
Adama Mickiewicza, Krakowskie 
Biuro Festiwalowe) i zagraniczny-
mi, działalność tego typu – już od 
2005 roku – prowadzi Krakowska 
Fundacja Filmowa, organizator 
Krakowskiego Festiwalu Filmo-
wego i koordynator projektów Po-
lish Docs, Polish Shorts oraz Pol- 
ish Animation.

„W naszym katalogu jest około 
600 filmów, co roku przyjmujemy 
po 50-60 nowych tytułów. Dla każ-
dego, w porozumieniu z produ-
centem, budujemy indywidualną 
strategię promocyjną. Zajmuje-
my się ich obiegiem festiwalo-
wym – korzystając z sieci kontak-
tów utworzonych przez Krakowski 
Festiwal Filmowy. Rekomenduje-
my zagranicznym decydentom 
tytuły, pomagamy producentom 
w nawiązaniu kontaktu z kup-
cami” – mówi Barbara Orlicz- 
-Szczypuła.

Drugą odnogą działalności 
Fundacji jest organizacja stoisk 
polskich animacji, dokumentów 
i krótkich metraży w – odpowied-
nio – Annecy, La Rochelle i Cler-
mont-Ferrand. „Stoiska te mają 
charakter narodowy” – podkreśla 
Orlicz-Szczypuła. – „Absolutnie 
nie zamykamy się tylko na te ty-
tuły, które reprezentujemy. Zresz-
tą taki charakter – ogólnopolski – 
mają również nasze portale: Polish 
Docs, Polish Shorts i Polish Ani-
mation”. „Powołaliśmy je do życia 

wy, ale i Krakowskie Targi Filmo-
we z wideoteką online dostępną 
zagranicznym decydentom przez 
cały rok. To także rozbudowana 
Industry Zone (tutaj organizo-
wane są przez Fundację Filmo-
wą im. Władysława Ślesickiego 
m.in. warsztaty Doc Lab Poland 
wraz z pitchingiem Docs to Start, 

oraz pitching Docs to Go!, współ-
organizowany wspólnie z PISF). 
To wreszcie wydawnictwa DVD, 
dystrybucja krajowa, a także an-
glojęzyczny magazyn „Focus on 
Poland” – prezentujący tak filmy, 
jak i ich autorów.

Od samego początku swojej 
działalności Krakowska Fundacja 
Filmowa współpracuje z naszymi 
szkołami filmowymi.

Studenci też chcą jechać 
w świat
Promocja zagraniczna jest też 
ważna dla naszych uczelni fil-
mowych, a także producentów 
stawiających na młodych. Przy-
toczmy dwa przykłady.

Filmy Szkoły Filmowej w Łodzi, 
uważanej przez „The Hollywood 

z myślą o odbiorcy zagranicznym, 
ale dziś to źródło informacji na 
temat prowadzonych przez nas 
gatunków również dla Polaków” – 
dodaje Katarzyna Wilk. – „Bardzo 
zależy nam na tym, by twórcy in-
formowali nas o swoich poczyna-
niach. Chcemy, żeby te portale 
były wizytówką polskiego kina 

animowanego, dokumentalnego 
i krótkometrażowego”.

Trzecią odnogą działalności 
Fundacji, ważną w kontekście pro-
mocji zagranicznej, jest organiza-
cja przeglądów dzieł mistrzów 
i współczesnych twórców. Przykła-
dem może być program „Masters 
from Krakow” z dziesięcioma naj-
lepszymi filmami Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego od lat 60. do 
90. ubiegłego wieku. „Jeździmy 
z nim po całym świecie” – mówi 
Wilk. – „Budzą olbrzymie zain-
teresowanie. Pokaz Muzykantów 
Kazimierza Karabasza w Meksy-
ku zgromadził 700-osobową pu-
bliczność”.

Fundacja ponadto organizuje 
szereg wydarzeń branżowych – nie 
tylko Krakowski Festiwal Filmo-

Reporter” za jedną z najlepszych 
tego typu uczelni na świecie, od-
wiedzają co roku około 300 festi-
wali. Tylko w okresie od stycz-
nia do września 2015 roku etiu-
dy z Łodzi uczestniczyły w 30 
krajowych i 169 zagranicznych 
festiwalach, z których przywio-
zły 76 nagród (41 z Polski, 35 ze 
świata). „Naszym największym 
wyzwaniem jest promowanie stu-
dentów jako przyszłych twórców 
polskiego kina. Naturalnym jest, 
że podstawowym narzędziem są 
tu ich filmy” – komentuje Krzysz-
tof Brzezowski, pełnomocnik rek-
tora ds. promocji. – „Wspólnie ze 
studentami opracowujemy strate-
gię promocji ich prac, pomagamy 
pozyskać fundusze na ten cel (np. 
z PISF-u), umożliwiamy udział 
w festiwalach, dbamy o poziom 
i produkcję materiałów promo-
cyjnych. Oczywiście – namawia-
my też do samodzielnych działań. 
Studenci muszą nauczyć się te-
go, jak zadbać o swoje filmy – za 
chwilę wyjdą ze Szkoły, trafią na 
profesjonalny, wymagający i kon-
kurencyjny rynek, i będą musieli 
sami sobie na nim poradzić, bez 
naszej opieki”.

Szkoła uczestniczy również 
w wielu edukacyjnych międzyna-
rodowych projektach (m.in. MID-
POINT „Central European Script 
Center”) oraz – już w swoich mu-
rach – wspiera ciekawe tandemy 
kreatywne (w Szkole rozpoczę-
li współpracę Magnus von Horn 
i Mariusz Włodarski). Na pewno 
też będzie szeroko promować dzia-
łalność swojego Studia Filmowego 
Indeks, w którym najzdolniejsi stu-
denci mają szansę na pełnometra-
żowy debiut (obecnie trwają tu pra-
ce developmentowe nad filmem 
Koński ogon w reżyserii Justyny 
Łuczaj-Salej, a wiosną 2016 roku 
ruszą zdjęcia do Wieży, jasnego 
dnia w  reżyserii Jagody Szelc).

Obecność na międzynaro-
dowym rynku wpisana jest też 
w prace Studia Munka. Grunt dla 
promocji światowej filmów peł-
nometrażowych budowany jest 
tu od etapu scenariusza. Filmy 
Studia przywożą kolejne nagro-
dy z prestiżowych festiwali (np. 
Obiekt Pauliny Skibińskiej zdobył 
Nagrodę Specjalną Jury na Sun-
dance Film Festival i – ostatnio – 
nominację do IDA Awards, łącz-

nie odwiedził około 50 festiwali; 
w konkursie na Sundance zna-
lazł się też Punkt wyjścia Micha-
ła Szcześniaka, który pod koniec 
października trafił na oscarową 
shortlistę). Studio co roku wyda-
je box DVD – „Polskie debiuty”, 
jest obecne na polskim stoisku 
w Clermont-Ferrand i ma swój 
blok na markecie Short Film Cor-
ner w Cannes. Na współpracę 
międzynarodową nastawionych 
jest również wielu młodych pro-
ducentów, którzy z „Munkiem” 
współpracują (szerzej pisaliśmy 
o tym w ubiegłorocznym, listopa-
dowym numerze „Magazynu…”).

A zagraniczny „zwykły 
widz”?
Wielkie festiwale, promocja mar-
ki polskiego kina, nagrody, ko-
produkcje, zdobywanie partne-
rów biznesowych i twórczych dla 
naszej branży jest niezmiernie 
istotne. Nie można jednak zapo-
minać i nie docenić wspaniałych 
promotorów naszego kina. Gra-
żyna Słomka, Anna Godlewska 
i Marlena Łukasiak, Kornel Mi-
glus, Vladek Juszkiewicz, Hanna 
Kosińska-Hartowicz, Małgorzata 
Szlagowska-Skulska, Paweł Jo-
dłowski, Tadeusz Matkowski – to 
tylko niektóre z osób, które przez 
cały rok pracują nad tym, by na-
sze kino docierało do „zwykłych 
widzów” we wszystkich zakątkach 
globu. Częściowo mogą liczyć na 
wsparcie PISF i instytucji rządo-
wych, własnych wolontariuszy. 

w świecie znanych. Swoją drogą 
doczekaliśmy się… niemieckich 
łowców polskich autografów. Nie 
ma u nas czerwonych dywanów, 
ale jest dobre polskie kino – coraz 
bardziej cenione. Często dostaje-
my głosy, dlaczego tych filmów 
w Niemczech nie ma więcej”.

Organizatorzy zagranicznych 
festiwali polskiego kina spotykają 
się każdego roku w Gdyni. Wspól-
nie, między innymi z inicjatywy 
Grażyny Słomki, przyznają Nagro-
dę Festiwali i Przeglądów Filmu 
Polskiego za Granicą. Wzajemnie 
się wspierają, dzielą doświadcze-
niami, gdy to możliwe – tłumacze-
niami, aczkolwiek nie organizują 
się w formalne stowarzyszenie. 
Każdy kraj i festiwal ma swoją spe-
cyfikę. Gdynia natomiast okazuje 
się dla nich świetnym miejscem 
spotkania i budowy programu. 
Tu wybierają filmy dla swoich wi-
dzów. – „W 2016 roku na pewno 
będę chciała pokazać widzom Mo-
je córki, krowy, Noc Walpurgi oraz 
Excentryków... Anna Dymna, która 
ma wielu niemieckich fanów, obie-
cała przyjechać. Bardzo zaintere-
sowały mnie filmy z sekcji Inne 
Spojrzenie – chciałabym się nimi 
podzielić, pokazując, w jak różnych 
kierunkach polskie kino idzie”.

Szansa na szerszą 
dystrybucję?
Może polskiego kina na świe-
cie będzie jeszcze więcej dzięki 
komercyjnej dystrybucji? Zapy-
taliśmy o to działającą w Polsce 

Budżety muszą jednak dopinać 
sami. „Jestem pełna podziwu 
dla ich pracy – to często inicja-
tywy realizowane z pasji. Ich ini-
cjatorzy pokonują bardzo wiele 
trudności – finansowych, zwią-
zanych ze zdobywaniem filmów, 
budowaniem widowni, nie tylko 
polonijnej” – komentuje Izabela 
Kiszka-Hoflik. – „Staramy się tę 
działalność wspierać, nie wtrą-
cając się – lokalni działacze wie-
dzą najlepiej czego potrzebują 
i jakie filmy będzie oglądała ich 
publiczność”.

„Zwykle mówi się o instytucjo-
nalnej promocji polskiego kina 
za granicą, a zapomina o tym, 
że istnieje na świecie cała sieć 
przeglądów i festiwali, które or-
ganizowane są przez ludzi dobrej 
woli” – zauważa Grażyna Słom-
ka, której festiwal Filmland Po-
len w roku 2017 będzie obchodził 
swoje 15-lecie. Początkowo wśród 
widowni przeważali Polacy, dziś 
mniej więcej połowa to Niemcy 
(wszystkie filmy prezentowane 
są z niemieckimi napisami), a or-
ganizowane co miesiąc pokazy 
oraz specjalne retrospektywy ma-
ją znaczenie nie tylko dla promo-
cji kina, ale i integracji społecz-
ności. Kluczem do sukcesu oka-
zały się spotkania Q&A z twórca-
mi. – „W Niemczech rzadko coś 
takiego ma miejsce, a publiczność 
bardzo to sobie ceni. Te rozmo-
wy przekonują do naszego kina 
nawet, a może szczególnie wte-
dy, gdy gościmy twórców mniej 

korporację Vue Movie Distribu-
tion. „Vue Movie Distribution jako 
część globalnego holdingu Vue 
International korzysta z doświad-
czenia organizacji na rynkach za-
granicznych. VMD stara się wspie-
rać polskich producentów siecią 
kontaktów, będących w posiada-
niu Vue. Do tej pory VMD nie 
prowadziło dystrybucji polskich 
filmów w kinach za granicą. Jed-
nakże, nie wykluczamy realizacji 
tego typu działań w przyszłości” – 
skomentował Wojciech Olsiewicz, 
członek zarządu firmy.

Wspólna praca
„Niedawne sukcesy, także osca-
rowe, przekładają się na wyraź-
nie większe zainteresowanie, ale 
pozostaje wciąż dużo do zrobie-
nia” – realistycznie podsumowuje 
Michał Oleszczyk, który nie tylko 
zajmuje się Festiwalem Filmowym 
w Gdyni, ale również wspoma-
ga działania organizacji Polish 
Filmmakers NYC. Uczymy się. 
Coraz więcej producentów coraz 
sprawniej porusza się na arenie 
międzynarodowej zarówno jeżeli 
chodzi o pozyskiwanie koprodu-
centów, funduszy, jak i promocję 
oraz sprzedaż. Jedno jest pew-
ne – potrzebne są tu zarówno od-
górne inicjatywy i wsparcie PISF, 
MKiDN oraz wielu innych orga-
nizacji i instytucji, jak i oddolne 
działania. Dopiero połączenie sił 
oraz postawienie na różnorodność 
polskiego kina może przynieść 
efekty przez nas oczekiwane.  

Wybrane festiwale polskiego kina na świecie:
Niemcy – Filmland Polen Festiwal Nowego Filmu Polskiego 
– www.filmlandpolen.de 

Niemcy – FilmPolska Filmfestival  – www.filmpolska.de

Wielka Brytania – Kinoteka Polish Film Festival – www.kinoteka.org.uk

Irlandia – Kinopolis Polish Film Festival (Dublin) – www.kinopolis.ie 

USA – Polish Film Festival Los Angeles  – www.polishfilmla.org

USA – New York Polish Film Festival  – www.nypff.com

USA – Polish Film Festival in America (Chicago) – www.pffamerica.org

USA – Austin Polish Film Festival  – www.austinpolishfilm.com

Rosja – Festiwal Filmów Polskich „Wisła” – www.festiwalwisla.pl

Francja – Festiwal Kinopolska  – www.institutpolonais.fr

Kanada – Toronto Polish Film Festival  – www.ekran.ca

Australia – Polish Film Festival (Perth) – www.polishfilmfestival.org

Lista festiwali polskiego kina 
– www.pisf.pl/rynek-filmowy/festiwale-i-przeglady

Fundusze  – ważne adresy: 
Polski Instytut Sztuki Filmowej – www.pisf.pl

Fundacja Polskie Centrum Audiowizualne – www.fpca.org.pl

Instytut Adama Mickiewicza – www.iam.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – www.mkidn.gov.pl 

Kreatywna Europa MEDIA – www.kreatywna-europa.eu/media
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EFA 
Berlin jest lubiany przez polskich filmowców, a Berlinale to 
najchętniej odwiedzany przez nas festiwal. Tym razem pretekstem, 
by spędzić tu weekend była doroczna ceremonia wręczenia nagród 
Europejskiej Akademii Filmowej (European Film Academy – EFA), 
której pierwszym laureatem za Krótki film o zabijaniu był w 1988 
roku Krzysztof Kieślowski. Około 900 osób wypełniło salę Haus 
der Berliner Festspiele, a listę obecności członków Akademii 
otwierała reżyserka Kasia Adamik, zamykał zaś dyrektor festiwalu 
Camerimage Marek Żydowicz. 

Grupa Polaków z dyrektor 
Polskiego Instytutu Sztu-
ki Filmowej – Magdaleną 

Sroką wzięła też udział we wcze-
śniejszym Walnym Zgromadzeniu 
Akademii. To robocze spotkanie 
wypełniła troska o losy Europy, 
tak mocno absorbowanej ostat-
nio licznymi problemami poli-
tycznymi, także w naszym kraju. 
Za stołem prezydialnym zasiedli 
dotychczasowi lub nowo wybrani 
członkowie Zarządu z jego prze-
wodniczącą Agnieszką Holland. 

laureat otrzymał trudne zadanie 
wygłoszenia krótkich laudacji na 
cześć twórców nominowanych 
do nagrody za reżyserię. Zrobił 
to z wdziękiem, pięknie podkre-
ślając walory kandydatów. A nie 
było mu łatwo, bo jeden z nich – 
Roy Andersson – prawie wdarł 
się na scenę zaraz na początku tej 
sekwencji, przekonany, że to on 
został zwycięzcą. My też przeży-
liśmy zawód, bo Małgorzata Szu-
mowska nie powtórzyła swego 
berlińskiego sukcesu sprzed 
paru miesięcy. Film jednak został 
wyróżniony dzięki nagrodzie za 
najlepszy montaż przyznanej Jac-
kowi Drosio. Otrzymał ją z rąk 
samego Prezydenta EFA Wima 
Wendersa. 

Triumfował Paolo Sorrentino – 
autor Młodości, który otrzymał 
statuetki za najlepszą reżyserię 
i najlepszy film. Akademicy doce-
nili dojrzałe brytyjskie aktorstwo. 
Charlotte Rampling i Michael 
Caine – powitani owacyjnie –  
otrzymali nagrody za kreacje w fil-
mach: 45 lat i Młodość, a także za 
całokształt twórczości. Obydwa 
obrazy były na polskich ekranach. 

Cała uroczystość przebie-
gała w aurze otwarcia na wielo-
kulturowość i wielonarodowość 
europejskiej wspólnoty, a pro-
wadzący galę niemiecki aktor 
Thomas Hermanns brawurowo 
odtańczył skomplikowane układy 
choreograficzne z wielokolorową 
grupą berlińskich street dancerów.

Za rok nagrody Akademii zostaną 
wręczone we Wrocławiu, który 
w Berlinie zaznaczył swą obec-
ność licznymi gadżetami, zapo-
wiadającymi, że już od stycznia 
wraz z San Sebastian stanie się 
jedną z europejskich stolic kultury. 

a sprawa polska

Polacy stanowią 1/5 składu, a po-
za Chairwoman jest ich jeszcze 
troje, w tym jeden z Izraela (Ewa 
Puszczyńska, Marek Rozenbaum 
i Krzysztof Zanussi). 

Sporo było polskich akcentów 
także podczas wieczornej gali, 
w kuluarach można było spotkać 
aktorkę Alicję Bachledę-Curuś, 
operatora Adama Sikorę, dys-
trybutora Jakuba Duszyńskiego, 
reżysera Edwarda Porembnego, 
scenarzystę Macieja Karpińskiego, 
krytyków filmowych: Barbarę Hol-

lender, Krzysztofa Kwiatkow-
skiego, Łukasza Maciejewskiego 
i Tadeusza Sobolewskiego, pro-
ducentów Jacka Samojłowicza 
i Arkadiusza Wojnarowskiego, 
dyrektora Warszawskiego Festi-
walu Filmowego Stefana Laudyna, 
Mariolę Wiktor – dyrektor festi-
walu Cinergia, szefa Film Com-
mission Poland Tomasza Dąbrow-
skiego.

Nagrody wręczali m.in. aktor 
Jakub Gierszał i reżyser Paweł 
Pawlikowski. Nasz ubiegłoroczny 

Krzysztof Gierat (członek EFA)
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Wydarzenia: 40-lecie krakowskiego filmoznawstwaWydarzenia: 40-lecie krakowskiego filmoznawstwa

transnarodowe

W dniach 26-28 listopa-
da 2015 roku Instytut 
Sztuk Audiowizual-

nych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego zorganizował konferencję 
„Kino polskie jako kino transna-
rodowe”, która uświetniła jubile-
usz 40-lecia krakowskiego filmo-
znawstwa w sposób szczególny 
(zamiast przemówień – referaty 
wygłoszone przez badaczy z róż-
nych ośrodków naukowych z kra-
ju i zagranicy). Dodatkowo  konfe-
rencyjny program inkrustowano 
dwoma seansami z udziałem zna-
komitych twórców polskiego kina. 
Pierwszego dnia, na uniwersytec-
kim kampusie, Wojciech Staroń 
pokazał swój nagradzany doku-
ment Bracia (2015), a dzień póź-
niej Andrzej Wajda wziął udział 
w spotkaniu z badaczami polskie-
go kina i studentami filmoznaw-
stwa po projekcji swojego doku-
mentalnego filmu o niezwykłej 

wał Wajda. „Takie dokumenty 
kręciliśmy krótko przed przystą-
pieniem do pracy nad kolejnym 
filmem fabularnym. Ekipa była 
już gotowa, ale brakowało 2-3 
dni do rozpoczęcia zdjęć z akto-
rami” – komentował po projekcji 
okoliczności powstania Zapro-
szenia do wnętrza reżyser. Blisko 
godzinny dokument jest portre-
tem niemieckiego korespondenta 
prasowego, Ludwiga Zimmerera, 
którego warszawski dom stał się 
jednym z najbardziej osobliwych 
miejsc w stolicy. W jego wnętrzu 
została zgromadzona największa 
w Polsce kolekcja rzeźb i obrazów 
wykonanych przez artystów ludo-
wych z Polski. 

Centralną postacią filmu 
jest sam Zimmerer, zawodowy 
dziennikarz, kolekcjoner i histo-
ryk sztuki amatorskiej, z pasją 
opowiadający niezwykłe dzieje 
poszczególnych dzieł i arty-

festiwalu w Cannes w 1957 roku, 
czy o okolicznościach kręcenia 
zdjęć do nieukończonego doku-
mentu o Józefie Czapskim. Spo-
tkanie z reżyserem poprowadził 
prof. Tadeusz Lubelski (główny 
organizator konferencji), a wzięła 
w nim także udział Katarzyna Zim-
merer, córka bohatera Zaprosze-
nia do wnętrza. 

Ten prawie nieznany film, 
do którego zdjęcia (autorstwa 
Witolda Sobocińskiego) powstały 
jesienią 1977 roku, należy – obok 
Idę do słońca (1955, o Xawerym 
Dunikowskim), Umarłej klasy 
(1976, zapis spektaklu Teatru Cri-
cot 2 Tadeusza Kantora), Pogoda 
domu niechaj będzie z Tobą... 
(1979, portret Jarosława Iwasz-
kiewicza) czy Proust contre la 
déchéance (1988, o Józefie Czap-
skim) – do dokumentów o wiel-
kich polskich artystach, które na 
przestrzeni kilku dekad zrealizo-

wieka” – komentuje swoje odkry-
cie. („Tu widzimy zdumiewającą 
duchową więź między Ludwigiem 
Zimmererem a artystami, których 
sztukę jak nikt inny potrafił odczy-
tać i zinterpretować” – mówił po 
seansie Andrzej Wajda).

 Co jakiś czas kamera wymyka 
się z Zimmererowskiej willi, 
by pokazać któregoś z ludowych 
artystów przy pracy. Raz jest to 
ociosujący pieniek drzewa Roman 
Śledź, innym razem artysta gór-
nik, Erwin Sówka, przedstawi-
ciel „naiwnego surrealizmu”, czy 
autorka nokturnowych akwa-
rel, Janina Witkowska. „Kolek-
cja ojca przepadła” – mówiła na 
spotkaniu Katarzyna Zimmerer. 
– „Teraz istnieje wyłącznie w fil-
mie Andrzeja Wajdy”. Reżyser 
wyznał, że dom Zimmerera był 
miejscem szczególnym, „fragmen-
tem wolnego świata w Warsza-
wie” i dodał: „Myślę, że obowiąz-
kiem filmu dokumentalnego jest 
»ścigać« i ukazywać takich ludzi 
jak Ludwig Zimmerer, bo jeśli nie 
będą mieli szansy przemówić do 
nas z ekranu, to nie przemówią 
już nigdy. Dlatego ten film jest 
tak ważny w mojej twórczości”. 
Warto może w tym miejscu wspo-
mnieć, że pod koniec spotkania 
Wajda opowiedział o swoim naj-
nowszym filmie, dopiero co zmon-
towanych i wciąż „szlifowanych” 
komputerowo Powidokach, w któ-
rych – jak we wspomnianych doku-
mentach – reżyser znów portretuje 
artystę, tym razem Władysława 
Strzemińskiego.

Zaproszenie do wnętrza miało 
swoją cichą premierę w siedzi-
bie producenta, Interpress Film 
w Warszawie, 26 maja 1978 roku, 
potem wyświetlono je w Berlinie 
Zachodnim. W telewizji było prak-
tycznie nie pokazywane. Obecna 
na spotkaniu prof. Jadwiga 
Hučková, ceniona badaczka dzie-
jów polskiego filmu dokumen-
talnego, wyznała, że przed laty, 
będąc uczennicą, uciekła z lek-
cji, aby zobaczyć Zaproszenie do 
wnętrza na Przeglądzie Filmów 
o Sztuce w Zakopanem: „Przypo-
minam sobie magię towarzyszącą 
tamtemu pokazowi – porządne 
kino, wielki ekran i... wchodzimy 
do tego wnętrza. Wiele lat czeka-
łam, by powtórnie ten film obej-
rzeć”.  

Andrzej Wajda: 
moje kino

kolekcji Ludwiga Zimmerera. Oba 
filmy wpasowały się w tematy-
kę konferencyjnych wystąpień, 
z których stopniowo wyłaniał 
się wyjątkowy obraz rodzimego 
kina – polskiego, a jednak w tak 
wielu przypadkach ponadnaro-
dowego. Mówiono o recepcji fil-
mów polskich za granicą, dziełach 
powstałych w koprodukcji z ki-
nematografiami innych krajów, 
zagranicznych filmach Andrzeja 
Wajdy, Jerzego Kawalerowicza 
i Agnieszki Holland, naszych ak-
torach występujących w filmach 
z NRD, polskich artystach dobrze 
zadomowionych w kinie świato-
wym, dawnym i współczesnym, od 
Poli Negri zaczynając, poprzez Ry-
szarda Bolesławskiego, Henryka 
Warsa, Romana Polańskiego, Wa-
leriana Borowczyka, Andrzeja Żu-
ławskiego, Mariana Marzyńskie-
go, Annę Prucnal, aż po Urszulę 
Antoniak, Andrzeja Bartkowiaka 

stów. Jego kwiecista polszczy-
zna, w urzekający sposób zabar-
wiona obcym akcentem, stanowi 
dla niego precyzyjne narzędzie 
opisu oraz analizy figurek i obra-
zów szczelnie wypełniających 
ściany pomieszczeń czarownego 
wnętrza jego domostwa. „Niepro-
fesjonalna kolekcja nieprofesjo-
nalnej sztuki” – mówi o swoich 
zbiorach pan Ludwig z ironicznym 
dystansem. Jak wyznaje w pierw-
szej scenie, bardziej od samych 
dzieł interesują go ludzie, którzy 
je stworzyli. W błyskotliwe ana-
lizy wplata po kilka sugestywnych 
zdań dla odmalowania wyrazistej 
sylwetki twórcy. Przechadzając się 
pośród wyniesionych do jesien-
nego ogrodu licznych obrazów 
Stanisława Muchy, Zimmerer 
zapewnia, że ten rolnik-artysta 
nie tylko szybko tworzy kolejne 
dzieła, ale i popełnia je z ambicją, 
o którą podejrzewalibyśmy tylko 

i Pawła Pawlikowskiego. Ukazy-
wano tematy związane z innymi 
nacjami, obecne w dawnym i dzi-
siejszych polskim kinie, a nawet 
przedstawiano, jak różne wzorce 
światowego kina gatunków wpły-
nęły na kształt poszczególnych 
filmów nakręconych nad Wisłą. 

Spotkanie z Andrzejem Wajdą 
zorganizowane w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha, 
wpisało się w tematykę konferencji 
swoim tytułem („Andrzej Wajda: 
moje kino transnarodowe”), tema-
tyką odkrywanego po latach na 
naszych oczach filmu o Ludwigu 
Zimmerze (portret Niemca zako-
chanego w polskiej sztuce ludo-
wej i zarazem koprodukcja TVP 
z Polytel International – Hamburg 
GmbH), a także samą rozmową 
z publicznością, podczas której 
reżyser mówił o swej wieloletniej 
znajomości z bohaterem pokaza-
nego filmu, recepcji Kanału na 

największych artystów. Z kolei Sta-
nisław Majewski, zainspirowany 
ołtarzem z kościoła mariackiego, 
nosił się z zamiarem wyrzeźbienia 
własnego. „On powiedział – wspo-
mina pan Ludwig – że w porówna-
niu z tym, co on robi, Wit Stwosz 
kompletnie wysiada”. Humory-
styczne akcenty w monologu 
kolekcjonera w niczym nie ujmują 
powagi twórcom, których opisuje, 
pozwalają za to lepiej oddać cha-
rakter uprawianej przez nich 
sztuki naiwnej. Gdy na początku 
filmu w willi Zimmerera zjawia 
się pan Teofil z maleńką figurką 
świętego Franciszka, kolekcjoner 
od razu zwraca uwagę na stały 
motyw w twórczości tego dobrze 
znanego mu artysty: wszystkie 
wyrzeźbione postacie, kimkol-
wiek by nie były, są wyraźnie 
podobne do ich autora. „Podoba 
mi się ten zdrowy egocentryzm 
tego prostego, skromnego czło-

Mikołaj Jazdon

W ramach zorganizowanej w Krakowie międzynarodowej konferencji 
filmoznawczej, odkrywającej ponadnarodowe wymiary polskiego kina, pokazano 

mało znany film dokumentalny Andrzeja Wajdy Zaproszenie do wnętrza 
z 1978 roku. Seans i spotkanie z twórcą okazały się prawdziwą rewelacją 

obchodów 40-lecia krakowskiego filmoznawstwa.
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Wydarzenia: Co słychać w polskim kinie? – debata Wydarzenia: Dyplomaci w Kulturze

Chciałam nakręcić dwie sio-
stry jako rozważną i roman-
tyczną, jako dwie wersje tej 

samej kobiety” – mówiła podczas 
spotkania po projekcji Kinga Dęb-
ska, reżyserka i scenarzystka fil-
mu Moje córki krowy. Przyznała 
przy okazji, że zrobiła ten obraz 
dla siebie, traktując go jako for-
mę autoterapii po śmierci rodzi-
ców. „Nie myślałam w ogóle o wi-
dzach, o tym jaka będzie jego wi-
downia” – przyznała. 

Moje córki krowy to zreali-
zowana w formie tragikomedii 
opowieść o dwóch, kompletnie 
różnych od siebie charakterolo-
gicznie, siostrach. Marta (Agata 
Kulesza) odniosła sukces w życiu, 
jest znaną aktorką, gwiazdą popu-
larnych seriali. Pomimo sławy 
i pieniędzy, wciąż nie może ułożyć 
sobie życia. Samotnie wychowała 
dorosłą już córkę (debiutująca 
Maria Dębska). Kasia (Gabriela 
Muskała) jest wrażliwa i ma skłon-
ność do nadmiernej egzaltacji. 
Pracuje jako nauczycielka, a jej 
małżeństwo jest dalekie od ideału. 
Obie dowiadują się, że w niedłu-
gim czasie stracą swoich rodziców. 
Ta dramatyczna sytuacja zbliża je 
ponownie do siebie…

Film zdążył już zdobyć m.in. 
Nagrodę Publiczności, Nagrodę 
Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych  
oraz Nagrodę Dziennikarzy na 
40. Festiwalu Filmowym w Gdyni. 
Na początku grudnia obejrzeli 
go również przedstawiciele kor-
pusu dyplomatycznego, którzy 
po pokazie w stołecznym kinie 
Kultura rozmawiali z Andrzejem 
Wojciechowskim (autorem zdjęć), 
Bartoszem Karczyńskim (monta-
żystą) oraz Zbigniewem Doma-
galskim (producentem filmu). „To 

życia i poradzić sobie z tym pro-
blemem. „Nie chciałam też robić 
takiego typowego zakończenia 
w stylu »peace and love«. Jeste-
śmy w Europie i nasz happy end 
również ma swoje granice” – pod-
kreśliła reżyserka.

Film obejrzeli już także uczest-
nicy Międzynarodowych Festiwali 
Filmowych w Rzymie i w Denver. 
„Zrobiliśmy też taką podróż pro-
mocyjną po Stanach Zjedno-
czonych, bo nie ukrywam, że 
chcielibyśmy, aby nasz film był 
dystrybuowany również tam” – 
przyznał producent.  

Rozważna
i romantyczna

nie jest historia typowo polska. 
Nie przypuszczaliśmy, że ten film 
może być aż tak uniwersalny” – 
przyznał Domagalski, który poka-
zywał już ten obraz w wielu kra-
jach. „Podróżując z tym filmem 
po świecie, napotkani widzo-
wie uzmysłowili nam, że to się 
mogło zdarzyć w Brazylii, w Sta-
nach Zjednoczonych czy gdzie-
kolwiek indziej” – dodała Dębska. 
Pogląd twórców filmu podzie-
lił również, obecny na seansie 
w Kulturze Alfredo Garcia Castel-
blanco, ambasador nominowany 
i pełnomocny Republiki Chile 

w Polsce. „To nie jest tylko polska 
historia. Równie dobrze mogłaby 
się wydarzyć w Chile. Jestem też 
wdzięczny za ciepło, jakie pły-
nie z tego filmu. Bardzo mi się 
podobało jego głęboko ludz-
kie i uniwersalne przesłanie” – 
powiedział dyplomata. Wspo-
mniana wypowiedź, powtarzana 
także przez innych ambasadorów 
obecnych na pokazie, tym bar-
dziej ucieszyła reżyserkę. Sama 
przyznaje, że chciała nakręcić 
film o tym, jak w sytuacji, kiedy 
odchodzą nasi najbliżsi, zacho-
wać rozsądek, nie stracić sensu 

Marcin Zawiśliński

Na kolejnym pokazie polskiego filmu, zorganizowanym 
dla korpusu dyplomatycznego w kinie Kultura, dyplomaci 
podkreślali głęboko ludzkie i zarazem uniwersalne przesłanie 
obrazu Kingi Dębskiej Moje córki krowy. 

Debatę poprzedził cykl pię-
ciu pokazów (Strefy nago-
ści, Body/Ciała, Wołania, 

15 stron świata i Nocy Walpurgi), 
podczas których skupiano się nie 
tylko na oglądaniu, ale i na słu-
chaniu filmów. O ich sferze dźwię-
kowej po każdej projekcji rozma-
wiano z twórcami. W spotkaniu 
podsumowującym wydarzenie, 
poprowadzonym przez Olę Sal-
wę – kuratorkę cyklu, wzięli udział: 
Piotr Knop z TOYA Studios, Mi-
chał Żarnecki – profesor Wydziału 
Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie (i przewodniczący 
Koła Reżyserów Dźwięku SFP) 
oraz Tomasz Strzymiński z Funda-
cji Audiodeskrypcja. O ile każdy 
z gości patrzył na sferę dźwięko-
wą z innej strony, o tyle wszyscy 
zgodnym chórem uznali, że za 
spychaniem dźwięku oraz jego 
narracyjnego potencjału na mar-
gines polskiej kinematografii stoi 
kulejąca edukacja audialna oraz 
zmiany na wolnym rynku pracy, 

przeznaczonych dla osób niewi-
domych i niedowidzących, było 
niestety rosnące poczucie, że 
u podstaw społecznych wątpli-
wości znów leży przede wszyst-
kim brak powszechnej wiedzy 
w temacie.  

„Żyjemy w kulturze audiowizu-
alnej, ale w istocie jesteśmy znacz-
nie bardziej »okocentryczni« niż 
»uchocentryczni«” – mówiła mi 
Zuzanna Solakiewicz, autorka 
dokumentu o eksperymentach 
dźwiękowych Eugeniusza Rud-
nika. Dyskusje na temat sfery 
dźwiękowej realnie wpływają na 
tworzenie języka służącego do jej 
późniejszego opisu. Ten przeło-
żyć się może na głębsze rozumie-
nie dźwięku, a większa świado-
mość skłonić do szukania nowych 
inscenizacyjnych rozwiązań. Kino 
to sztuka wizualna, ale reżysero-
wanie zmysłu słuchu sprawia, że 
każda projekcja ma szansę stać się 
doświadczeniem sensorycznym, 
kreującym rzeczywistość. Sam jej 
obraz to za mało.  

gdzie jakość przestała być prio-
rytetem.

Knop i Żarnecki zgodzili się 
co do tego, że w polskich szko-
łach filmowych edukacja związana 
z reżyserią dźwięku praktycznie 
nie istnieje. Wielu reżyserów sta-
wia dźwięk, niewątpliwie wpły-
wający na rytm narracji i klimat 
filmowej opowieści, w roli anta-
gonisty, który może zaprzepa-
ścić próbę opowiedzenia histo-
rii na poziomie obrazu. Niewielu 
reżyserów w ogóle dba o dźwię-
kową jakość filmów. Do tej pory 
zaledwie dwie polskie produkcje 
powstały w systemie dźwiękowym 
Dolby Atmos – Król życia (2015) 
Jerzego Zielińskiego i pełnome-
trażowy debiut Wojciecha Kasper-
skiego Na granicy (2016). Uważa 
się, że wielu twórców zaawanaso-
wane technologie skłaniają raczej 
do zaniedbywania pracy z dźwię-
kiem (głównie na planie) i przesu-
wania jej na etap postprodukcji. 
Wątek sound designu, poruszony 
przez publiczność, nie został jed-

nak rozwinięty, choć są też tacy 
artyści jak Agnieszka Smoczyń-
ska, która dźwięk traktuje priory-
tetowo i na plan Córek Dancingu 
weszła dopiero z uprzednio przy-
gotowanym dźwiękowym scena-
riuszem historii. 

Co ciekawe, budowaniem spe-
cyficznych dźwiękowych opowie-
ści zajmują się w Polsce głównie 
twórcy audiodeskrypcji bądź – 
„autodeskrypcji lub autodestruk-
cji” – jak się śmiał Strzymiński, 
który dzięki niebywałej charyzmie 
i profesjonalnemu przygotowa-
niu do panelu zatrzymał uwagę 
publiczności na dłużej. Opowiadał 
o założeniach, wyzwaniach, popeł-
nianych błędach i społecznych 
oraz branżowych reakcjach na 
audiodeskrypcję. Z jednej strony, 
„dźwięk jest jak okulary, które 
pomagają widzieć obraz lepiej”, 
z drugiej audiodeskrypcja bywa 
postrzegana jako narzędzie rujnu-
jące subtelną warstwę dźwiękową 
w filmach. Efektem dyskusji na 
temat tworzenia opisów filmów 

„Film w pięćdziesięciu procentach składa się z obrazu i w pięćdziesięciu z dźwięku. 
Niekiedy sfera audialna przeważa nawet nad wizualną” – mówi David Lynch. W Polsce 
o dźwięku w filmie do niedawna mówiło się sporadycznie i zwykle krytycznie. Dziś 
filmowcy coraz częściej się zastanawiają, jak sprawić, by świat przedstawiony na ekranie 
zaistniał również w przestrzeni dźwiękowej? Toczą się dyskusje na temat tego, z jakich 
powodów sfera dźwiękowa w filmach ulega degradacji. Coraz więcej osób zastanawia 
się też, jak pejzaż dźwiękowy zmienia się pod wpływem audiodeskrypcji? Powyższe 
zagadnienia stały się punktami zapalnymi dyskusji podczas panelu zatytułowanego 
„Co usłyszymy w polskim kinie?”, który odbył się 16 grudnia 2015 roku w Narodowym 
Instytucie Audiowizualnym w Warszawie, w sali wyposażonej w najnowocześniejszy 
system dźwiękowy na świecie – Dolby Atmos.

Anna BielakProszę
głośniej!
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Andrzej Wojciechowski, Paweł Sztompke, 
Kinga Dębska, Zbigniew Domagalski 

i Bartosz Karczyński 
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jury nauczycieli, zebrał, dość nie-
spodziewanie koreański obraz 
Jak ukraść psa w reżyserii Kim 
Sung-ho. „To wzruszająca opo-
wieść o bezdomnej dziewczynce, 
mieszkającej z mamą w malutkim 
vanie, która dla okupu kradnie 
czworonożnego ulubieńca boga-
tej damy, aby za zdobyte pienią-
dze kupić mieszkanie” – podsu-
mowuje dyrektor festiwalu Jerzy 
Moszkowicz. „Zarówno jurorzy, jak 
i goście festiwalu zwracali uwagę 
na wysoki poziom repertuaru 
i jego różnorodność, a także na 
to, że znacząco odbiega on pozio-
mem od stereotypu kina dziecię-
cego czy familijnego, znanego 
na co dzień z ekranów kinowych 
i telewizyjnych” – mówi z dumą 
dyrektor Moszkowicz. 

Duma uzasadniona, bo wystar-
czy się rozejrzeć, by przekonać 
się, że poznański festiwal kwitnie. 
Sprzyja mu ciepła, świąteczno-mi-
kołajkowa aura (impreza odbywała 
się w dniach 29 listopada – 6 grud-
nia) i wyjątkowa widownia. Dla-
czego wyjątkowa? Bo młoda, naj-
wyżej – nastoletnia. Ta widownia 
reaguje żywo na filmy, śmieje się, 
komentuje – zwłaszcza sceny miło-
sne – nie przejmując się zupeł-
nie festiwalową etykietą i obec-
nością twórców na sali. I dobrze! 
Tym bardziej, że właśnie twórcy, 
i ci polscy, i zagraniczni, i mocno 
nieletni, i mocno letni ( jak nasi 
zasłużeni reżyserzy klasyki kina 

dziecięcego) są nieustannie oble-
gani, fotografowani, proszeni 
o „selfie”, ściskani przez dzieci, 
mamy i nauczycielki. A najciekaw-
sze jest to, że w tym kolorowym, 
zwariowanym filmowym szale 
rządzi poznański ład i porządek. 
Wszystko jest o czasie, wszystko 
wypala, wpadek nie widać. Orga-
nizatorzy szacują, że liczba tego-
rocznej widowni to około 20 
tys. widzów! Ile polskich festi-
wali może poszczycić się takim 
wynikiem! 

„Wielka w tym zasługa Partnera 
Głównego Festiwalu, PKO Banku 
Polskiego, dzięki któremu organi-
zatorzy mogli obniżyć ceny bile-
tów o 50 proc., tak że kosztowały 
one zaledwie 5 lub 8 złotych” – 
mówi Jerzy Moszkowicz. Pozyska-
nie tak mocnego sponsora może 
być dla poznańskiego festiwalu, 
jeśli nie przełomem, to na pewno 
wielką szansą. Nie jest to proste. 
Zaklęte koło organizacji imprez 
filmowych polega na tym, że im 
bardziej niszowa, tematyczna, 
ambitna formuła, tym trudniej 
pozyskać możnego mecenasa. 
Wspieranie kultury filmowej dla 
dzieci nie jest sprawą oczywistą 
i tym bardziej należy docenić gest 
PKO BP.

Zwłaszcza, że pieniądze te idą 
na obniżenie cen biletów, co ozna-
cza kulturę dostępną dla więk-
szości. W Poznaniu widać też 
efekt wieloletniej, konsekwent-

nej polityki kulturalnej nasta-
wionej na promocję twórczości 
dla dzieci, z której, jak wiadomo, 
miasto słynie od lat. Organizato-
rem imprezy jest Centrum Sztuki 
Dziecka w Poznaniu, jeden z naj-
ważniejszych tego typu ośrodków 
w kraju. Ale także na odbywają-
cym się w lipcu Animatorze sek-
cja dziecięca jest mocno ekspo-
nowana – organizuje ją zresztą 
wspomniane Centrum. Co roku 
na Ale Kino! odbywa się finał akcji 
„Wielka przygoda z filmem”. To 
jeden z najstarszych polskich 
programów edukacji filmowej, 
od ponad 20 lat uczący dzieci 
pracy ze scenariuszem, na pla-
nie, w montażowni. Trudno się 
więc potem dziwić imponującym 
statystykom widowni i wyprzeda-
nym biletom na wiele festiwalo-
wych seansów. 

Organizatorzy Ale Kino! rok-
rocznie przyznają swoją nagrodę 
za całokształt działalności na rzecz 
filmu młodego widza. W tym roku 
Platynowe Koziołki powędro-
wały w ręce zasłużonych człon-
ków SFP – do Jerzego Armaty, 
za konsekwentne wspieranie kina 
dziecięcego i liczne publikacje na 
ten temat, oraz do Zofii Ołdak, 
za znakomite, wciąż popularne 
filmy, jak m.in. Plastusiowy pamięt-
nik i Piesek w kratkę. „Jesteśmy 
przekonani, że książki i wypo-
wiedzi Armaty są jak artyleria, 
która swymi salwami przygoto-

wuje pole do natarcia dla odnowy 
kina młodego widza” – uzasad-
niają pisemnie organizatorzy swój 
wybór. – „Piesek w kratkę to mały 
everyman – jak każde dziecko 
pozostawione samo w domu, 
potrafi w okamgnieniu stworzyć 
sobie własny, bogaty świat, i to 
bez komputera czy smartfonu!”.

Jerzy Armata i Zofia Ołdak 
dołączyli – wraz z wybitnym 
holenderskim animatorem Pau-
lem Driessenem – do znakomitego 
grona, w którym znajdują się m.in. 
Maria Kaniewska, Witold Giersz, 
Krzysztof Gradowski, Andrzej 
Maleszka, Dorota Kędzierzaw-
ska, Stanisław Jędryka, Tadeusz 
Wilkosz. Większość z nich corocz-
nie można w Poznaniu spotkać, 
bowiem Ale Kino! dla realizatorów 
filmów dla dzieci i młodzieży to 
obowiązkowy punkt w zawodo-
wym kalendarzu. 

„Misja festiwalu, którą można 
streścić krótkim »dobre kino dla 
dzieci i młodzieży«, realizowana 
jest coraz pełniej i z jeszcze lep-
szymi efektami. Już teraz nie 
możemy doczekać się następnej 
edycji naszej imprezy, a do pracy 
nad nią przystępujemy bez zwłoki, 
następnego dnia po zakończeniu 
tegorocznego wydarzenia” – pod-
sumowuje Jerzy Moszkowicz, i jak 
zwykle się śmieje. Bo jak przy-
stało na szefa festiwalu filmów 
dla dzieci, jest zawsze w dobrym 
humorze. 

Powód? Prosty – Ale Kino! to 
Międzynarodowy Festiwal 
Filmów Młodego Widza. 

A z tymi, jak wiadomo, w Polsce 
wciąż jest problem. Regularnie pi-
szemy w „Magazynie...” o naszych 
niekończących się walkach o ki-
no dla dzieci. Trzeba jasno po-
wiedzieć, że te walki nie są bez-
nadziejne. To determinacja Koła 
Realizatorów Filmów dla Dzieci 
i Młodzieży SFP oraz Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej dopro-
wadziła do tego, że ten rodzaj ki-
na zaczyna powoli odżywać. Wi-
dać to choćby i w programie Ale 
Kino! Choć w konkursie długich 
metraży startował tylko Klub włó-
czykijów i tajemnica dziadka Hie-
ronima Tomasza Szafrańskiego, 
to w krótkich mieliśmy znacznie 
lepszą reprezentację. Co buduje, 
to fakt, że obejrzeliśmy odcinki 
seriali dla najmłodszych, które na 
szczęście ciągle powstają – przy 
wielkim udziale PISF, ale tak-
że NiNA i TVP. À propos Tele-
wizji – udało się ocalić wybitny 
cykl TV Studia Filmów Animo-

wanych w Poznaniu Baśnie i bajki 
polskie, przez lata produkowany 
przy udziale nadawcy publiczne-
go. Potem wycofanie się TVP z fi-
nansowania serii zachwiało po-
znańskim Studiem. Kryzys udało 
się zażegnać, ale oczywiście pozo-
staje niedosyt: w krajach europej-
skich z rozwiniętą kinematografią 
dla dzieci filmy te są w znaczny 
sposób wspierane przez nadaw-
ców. Szkoda, że w Polsce to tyl-
ko wyjątek.

A więc, co pokazali Polacy? 
Widzowie obejrzeli Gucia zacza-
rowanego Darii Kopiec, Gdzie 
są pszczółki Tomasza Niedź-
wiedzia z Badi Badi, kolejną 
część serialu ze Studia Filmów 
Rysunkowych w Bielsku-Bia-
łej Kuba i Śruba – Kije samobije 
Andrzeja Orzechowskiego, nowe 
odcinki serii Baśnie i bajki pol-
skie – Kluskową bramę Andrzeja 
Kukuły oraz O drwalu i dia-
ble Jacka Adamczaka, kolejny 

odcinek  serialu Se-ma-fora 
Parauszek i przyjaciele – Nocny 
bohater Krzysztofa Brzozow-
skiego oraz następną część Mami 
Fatale z warszawskiego Studia 
Miniatur Filmowych – Super-
psina kontra Ultraprosię Szy-
mona Adamskiego i Łukasza 
Kasprowicza. Tematykę dziecka 
i rodziny poruszają dwa filmy 
aktorskie: Przerwanie Adama 
Suzina z łódzkiej Szkoły Filmo-
wej oraz Oczy mojego ojca Bar-
tosza Blaschke ze Studia Munka- 
-SFP i Szkoły Wajdy. Film Bla-
schke otrzymał nagrodę Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich 
za najlepszy tytuł rodzimy. 

Szkoda, że nie udało się Pola-
kom zdobyć więcej nagród. 
W ciągu festiwalowego tygodnia 
widzowie obejrzeli 160 filmów z 34 
krajów, w tym 22 pełnometrażowe 
i 65 krótkometrażowych uczest-
niczących w konkursie. Najwię-
cej nagród: Złote Koziołki ( jury 
profesjonalne z przewodniczącą  
Magdaleną Łazarkiewicz), Mar-
cinka (jury dziecięce) i nagrodę 

Poznańskie Ale Kino! to jeden z najlepiej zorganizowanych polskich festiwali filmowych. 
Choć może należałoby powiedzieć – międzynarodowych. Paradoksem jest, że większe 
znaczenie ma na arenie światowej niż na rynku rodzimym. 

Ale Kino!, 
czyli pole

do natarcia
Anna Wróblewska

Jak ukraść psa, reż. Kim Sung-ho
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Mustang, reż. Deniz Gamze Ergüven
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Rdzeniem festiwalu były dwa 
konkursy: na Najlepszy De-
biut Polski oraz Najlepszy 

Debiut Europejski. Dopełniły je 
sekcje programowe, nawiązujące 
do jubileuszy: 120-lecia istnienia 
kina, 20-lecia powstania Dogmy, 
40. rocznicy śmierci Piera Paola 
Pasoliniego, wreszcie 70. urodzin 
Wima Wendersa. Po raz kolejny 
zorganizowano KamerTon, czyli 
konkurs na najlepszą piosenkę fil-
mową. Festiwalowe projekcje i wy-
darzenia odbywały się w dniach 
27 listopada – 4 grudnia w nowym 
łódzkim multipleksie Helios oraz 
w kinie Charlie.

Jury w składzie: Kasia Ada-
mik, Stig Björkman, Maciej Kar-
piński, Kaja Klimek i Tadeusz 
Szczepański przyznało Krysz-
tałową Łódkę dla Najlepszego 
Debiutu Europejskiego filmowi 
Zaprzysięgła dziewica w reżyserii 
Laury Bispuri. Doceniono podję-
cie złożonego tematu tożsamości 
płciowej, humanistyczną dojrza-
łość, empatię oraz wiarygodne 
przedstawienie dwóch różnych 
środowisk. Wyróżnienie otrzy-
mał austriacki thriller Widzę, 

widzę Veroniki Franz i Severina 
Fiala. Publiczność festiwalu swoją 
nagrodą uhonorowała Tomasza 
Mielnika – reżysera komedii 
Droga do Rzymu.

Kryształowym Jabłkiem w kate-
gorii Najlepszy Debiut Polski 
komisja konkursowa w składzie: 
Zygmunt Machwitz, Anna Serdiu-
kow i Tomasz Wasilewski nagro-
dziła Intruza Magnusa von Horna 
za wnikliwą obserwację, precy-
zję formalną i artystyczną har-
monię. Wyróżniono też Czerwo-
nego Pająka – fabularny debiut 
dokumentalisty Marcina Koszałki. 

Nagroda Publiczności powędro-
wała do filmu Marcina Bortkiewi-
cza Noc Walpurgi.

Podczas festiwalu tradycyjnie 
zostały wręczone Złote Glany – 
nagrody przyznawane przez kino 
Charlie – dla twórców niezależ-
nych oraz wybitnych osobowo-
ści świata sztuki i kultury. Wśród 
tegorocznych laureatów znaleźli 
się goście Cinergii: Allan Star-
ski – za wybitny wkład w rozwój 
sztuki, Marek Koterski – za bez-
kompromisowe portrety Polaków 
oraz Wojciech Smarzowski, jeden 
z najbardziej oryginalnych współ-

czesnych polskich filmowców.
Imprezą towarzyszącą Cinergii 

była międzynarodowa konferencja 
„Europejskie Kinodyskursy – kino 
i ideologia po roku 1945”, zorga-
nizowana przez Wydział Filolo-
giczny Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwsze Forum Kina Europej-
skiego odbyło się w 1992 roku 
w łódzkich kinach: Przedwio-
śnie i ŁDK. Sławomir Fijałkowski, 
pomysłodawca festiwalu, wspo-
mina: „W ramach Forum robiliśmy 
imprezy, jakich dotychczas w Pol-
sce nie było. Nie tylko przeglądy 
filmowe i spotkania, ale prawdziwe 
wydarzenia interdyscyplinarne: 
performance, koncerty, pokazy 
mody filmowej, wystawy plaka-
tów. Przez ponad 20 lat na festi-
walu zaprezentowano setki zna-
komitych europejskich produkcji, 
z których część weszła do szero-
kiego rozpowszechniania i odnio-
sła sukces komercyjny”. 

Ograniczenie do prezentacji 
kina Starego Kontynentu, nie 
tylko premier i nowości, ale także 
przypominanie jego największych 
osiągnięć oraz prezentacja dzieł 
mistrzów są wielką zaletą festi-
walu. Pozwala to śledzić prze-
miany i procesy, którym to kino 
podlega, a także wyodrębnić kie-
runki jego rozwoju. Współcze-
sne kino europejskie się zmie-
nia, ale nadal traktuje film jako 
sztukę. Mocno trzymam kciuki 
za ten festiwal, tak bardzo ważny 
i potrzebny łódzkim kinoma-
nom!  

Podczas 20. edycji Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia 
w Łodzi odbyły się pokazy ponad 100 filmów. Dopisali znakomici 
goście, przedstawiciele kina europejskiego i polskiego. Publiczność 
Cinergii mogła się spotkać m.in. z Miką Kaurismäkim, Markiem 
Koterskim, Allanem Starskim, Robertem Więckiewiczem. 

Kino 
Starego Kontynentu.

Jakie jest?
Anna Michalska

NURT zrodził się z buntu 
i potrzeby. Z buntu prze-
ciwko festiwalomanii, któ-

ra na pierwszym miejscu stawiała 
i stawia swoje celebryckie pozy 
i pseudonaukowe przyzwycza-
jenia. Te pierwsze doprowadziły 
do tego, że światowy dokumen-
talny śmietnik góruje ilościowo 
nad rokującymi dobrze polskimi 
produkcjami. Te drugie mierzą 
szkiełkiem i okiem filmoznawcy 
wykraczające poza schemat filmu 
dokumentalnego formy wizualne, 
których potrzebą jest – właśnie – 
możliwość twórczej konfrontacji” – 
mówi Miklaszewski. „Od począt-
ku swego istnienia NURT kładł 
nacisk na prezentację form doku-
mentalnych. To znaczy filmów, 
które przekraczając ustalone re-
guły gatunku, przede wszystkim 
docierały do prawdy o człowie-
ku – politycznej, filozoficznej, es-
tetycznej. Elastyczność festiwa-
lowej formuły pozwalała nam na 
penetrację obszarów często za-
mkniętych dla innych festiwali ki-
na dokumentalnego, nie honoru-
jąc takich form dokumentalnych 
jak telewizyjny reportaż czy doku-
mentalna impresja” – dodaje Mag-
dalena Kusztal, dyrektor Kielec-
kiego Centrum Kultury. 

I właśnie ta różnorodność 
gatunkowa stała się głównym 
wyznacznikiem kieleckiej imprezy, 
która nie jest przeglądem filmów 
dokumentalnych, a form doku-
mentalnych. Dlatego w konkur-
sowym zestawie sąsiadują ze 
sobą krótkie etiudy dokumen-
talne (Fabio’s Videos Kamila 
Krukowskiego) z pełno- czy śred-
niometrażowymi klasycznymi 
dokumentami (Jurek Pawła Wyso-

czańskiego, Aktorka Kingi Dęb-
skiej i Marii Konwickiej), reportaże 
(Warto żyć Moniki Meleń) z doku-
mentalnymi miniaturkami, wręcz 
klipami (Mało nas Izabeli Żuła-
wik). Dzięki tej różnorodności – 
treściowej i formalnej – konkurs 
kielecki jest niezwykle atrakcyjny 
dla publiczności i… trudny do juror-
skiej oceny, bo jak tu porównać ze 
sobą skromny reportaż ze zreali-
zowanym z dużym rozmachem 
pełnometrażowym dokumentem. 
Dlatego obrady jury bywają dłu-
gie i burzliwe.

Jury 21. edycji festiwalu, obra-
dujące pod kierunkiem Marii 
Malatyńskiej, wykonało chyba 
dobrą robotę, bo jego werdykt 
został przyjęty przez publiczność 
z dużym aplauzem. Laurem naj-
wyższym – Złotym Nurtem – uho-
norowano Pawła Wysoczańskiego 
za film Jurek, w którym stworzył 
pasjonujący portret wielkiego 
polskiego himalaisty Jerzego 
Kukuczki. Dokument ten zdo-
był także Nagrodę Publiczności. 
Srebrny Nurt przypadł Aktorce 
Kingi Dębskiej i Marii Konwic-

kiej. „Wszystko jest aktorstwem 
w przejmującej wielowarstwowej 
opowieści o polskiej gwieździe 
Elżbiecie Czyżewskiej, w jej karie-
rze, emigracji, przyjaźniach, miło-
ściach i cierpieniu” – tak brzmi 
uzasadnienie jury. Brązowym Nur-
tem nagrodzono Białą gorączkę 
Andrzeja Gajewskiego. Ten doku-
ment jury nazwało „desperacką 
próbą przywrócenia duchowo-
ści małym, rdzennym narodom 
Północy, zdegenerowanym przez 
sowiecką praktykę społeczną 
i plagę alkoholizmu”.  

„Nurt – jako naturalna forma 
biologicznego żywiołu – bywa – 
na pewno – bardziej atrakcyjny 
aniżeli... rozlewisko. Nurt niepokoi 
bowiem swym nieokiełznanym 
charakterem, swoją gwałtowno-
ścią, swoją siłą. Ale podczas, gdy 
żywioł nurtu bywa tak niebez-
pieczny dla życia, dla kultury – 
może być... zbawienny” – pisze 
w swych „Filmowych przykaza-
niach” Krzysztof Miklaszewski. 

21. edycja NURT-u pokazała, 
że kielecki festiwal ciągle płynie 
żwawym nurtem, a nawet z roku 
na rok – żwawszym.  

21. edycja Festiwalu Form Dokumentalnych NURT upłynęła pod 
artystycznym patronatem Tadeusza Kantora, którego setną rocz-
nicę urodzin oraz ćwierćwiecze śmierci obchodziliśmy w 2015. Były 
z tych okazji specjalne filmowe i wystawowe rarytasy, otworzo-
no nawet w Kieleckim Centrum Kultury – Kantorowski Salonik. Tak 
się bowiem składa, że pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym 
kieleckiego święta dokumentu jest Krzysztof Miklaszewski, wielki 
znawca twórczości Kantora oraz wieloletni aktor jego teatru.

Pod egidą 
Kantora

Jerzy Armata

Ulrik Munther w filmie Intruz, 
reż. Magnus von Horn 
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Jurek, reż. Paweł Wysoczański
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Tak wyglądający mapping, 
przygotowany przez Julie 
Land (obrazy) i Szymona 

Folwarcznego (muzyka), był jedną 
z atrakcji Festiwalu Filmu Nieme-
go (FFN), który od 3 do 6 grudnia 
po raz 16. odbył się w Krakowie. 
Kino Pod Baranami, które ponow-
nie stanęło za organizacją wyda-
rzenia, tym razem nadało mu pod-
tytuł „Tajemnice”.

Przez cztery wieczory tłumnie 
zgromadzeni widzowie mogli 
zanurzyć się w świecie na granicy 
jawy i snu, mistycznych zagadek 
i sekretów, alchemii i czarów, dziw-
nych, nieraz budzących lęk zjaw 
zza światów. Wszystkim seansom 
towarzyszyła – zgodnie z festiwa-
lową tradycją – muzyka na żywo 
wykonywana głównie przez pol-
skie zespoły alternatywne (Salk, 
Malerai, Slalom, 3FoNIA, Semi- 
-Invented Trio, Kixnare, 1988, Zie-
lińska/Iwański/Jachna, SzaZa). 
Nie mogło zabraknąć seansu 
z akompaniamentem ulubionego 
tapera Krakowa – Lesława Lica. 
W tym roku zagrał on do Tajem-
nic duszy Georga Wilhelma Pab-
sta z 1926 roku.

Film był jedną z perełek tego-
rocznego FFN. W programie 
znalazły się stosunkowo dobrze 
znane klasyki, m.in. Upadek domu 

Usherów Jeana Epsteina z 1928, 
Zmęczona śmierć Fritza Langa 
z 1921 czy Furman śmierci Victora 
Sjöströma, również z 1921. Reper-
tuar zdominowały jednak „odkry-
cia”, tytuły bardzo rzadko prezen-
towane, nawet „premierowe”.

Z czeskiej Filmoteki Narodowej 
dotarł Przybysz z ciemności Jana 
Stanislava Kolára z 1921 – wciąga-
jący romans z podejrzaną księgą, 
zakochanym upiorem i delikatną 
jejmościanką. „Ten tytuł dał nam 
impuls dla tegorocznego motywu 
przewodniego – tajemnicy” – mówi 
Maria Magdalena Gierat, szefowa 
kina i dyrektor festiwalu. – „Od 
jakiegoś czasu chcieliśmy przygo-

który z pewnością połasiłaby się 
Kobieta Kot. „Archiwum Gaumont 
Pathé użyczyło nam odrestauro-
wanej cyfrowej wersji” – komen-
tuje Gierat. – „Zresztą nie jest to 
jedyny odnowiony tytuł, który 
gościł w tym roku na naszym festi-
walu. Takie kopie otrzymaliśmy 
również z Friedrich-Wilhelm-Mur-
nau-Stiftung, Filmoteki Francu-
skiej i naszej rodzimej Filmoteki 
Narodowej”.

Z Warszawy do Krakowa dotarli, 
odnalezieni w niemieckim Bun-
desarchiv, Ludzie bez jutra Alek-
sandra Hertza z 1919 roku. Film 
zaprezentowano w ramach festi-
walowego „postscriptum”, 16 grud-
nia. To absolutny rarytas, obraz do 
niedawna uważany za zaginiony. 
W głównych rolach podziwiać 
można Józefa Węgrzyna i Halinę 
Bruczównę, dla której była to ostat-
nia kreacja filmowa Polsce.

FFN przygotował również spo-
tkania dla najmłodszych widzów. 
„Z roku na rok widzimy, że przy-
chodzi coraz więcej dzieci. Prezen-
tujemy im pierwsze urządzenia 
kinematograficzne. Dzieci wpra-
wiają w ruch obrazy, z wykorzy-
staniem np. gramofonu. W tym 
roku dzieciaki przygotowały też 
akompaniament perkusyjny do 
Podróży na Księżyc pod okiem 
zespołu Salk. To nasi przyszli 
widzowie – chcemy, by pokochali 
kino” – mówi Gierat.

Tematu 17. edycji FFN jeszcze 
nie zdradza. „Na pewno obok kla-
syków pokażemy współczesne 
filmy nieme” – zapowiada. – „Ta 
formuła ciągle jest żywa i ciągle 
zachwyca”. Już od 120 lat! 

Chwila ciemności, rozlega się muzyka i fasada Pałacu Pod 
Baranami ożywa. Światła wprawiają w ruch ramy okien, 
pojawiają się scenki z Podróży na Księżyc Georgesa Mélièsa 
i Wampirów Louisa Feuillade’a...

Zjawy 
sprzed lat

Dagmara Romanowska

tować projekt z Czeskim Centrum 
Filmowym w Warszawie i pojawił 
się taki właśnie pomysł”. Razem 
z filmem do Krakowa przyjechał 
czeski zespół Neuvěřitelno.

Niespodzianek dla kinowych 
łowców skarbów było na festiwalu 
jeszcze więcej. Francuzi udostęp-
nili dzieło Louisa Feuillade’a, pro-
toplasty współczesnego serialu, 
autora cykli Takie jest życie czy 
Fantômas. W Kinie Pod Bara-
nami można było obejrzeć dwa 
odcinki kryminalnych Wampi-
rów o niebezpiecznej paryskiej 
szajce złodziei, z udziałem mrocz-
nej Musidory w czarnym, obci-
słym kostiumie z jedwabiu, na 

O tym jak pojemny, zwłasz-
cza dzisiaj, jest to temat 
przekonali organizatorzy, 

przygotowując różnorodny pro-
gram filmowy obudowany szere-
giem wydarzeń towarzyszących. 
Znalazło się w nim miejsce na 
konkurs, przegląd krótkich me-
traży, bloki tematyczne, ale i sek-
cje retrospektywne. W tym roku 
bohaterami ich byli: amerykański 
twórca kina eksperymentalnego 
Jim Finn (warto podkreślić, że 
z tej okazji po raz pierwszy sek-
cja „Dyskretny urok propagandy” 
miała charakter monograficzny) 
oraz znakomity brytyjski doku-
mentalista Nick Broomfield. Au-
tor Uśpionego mordercy dołączył 
też do prestiżowego grona uhono-
rowanych doroczną nagrodą im. 
Marka Nowickiego. Warto wspo-
mnieć, że wśród laureatów są m.in. 
Maciej Drygas, Marcel Łoziński, 
Frederick Wiseman, Jafar Panahi 
czy Joe Berlinger.

W konkursie zaprezentowa-
nych zostało piętnaście filmów, 
które z różnych perspektyw przy-
glądały się zagadnieniom zwią-
zanym z prawami człowieka. Od 
walki z narkobiznesem w Mek-

syku (W krainie karteli) przez 
historyczne spojrzenie na to, jak 
w latach 70. w Europie Zachodniej 
tworzył się lewicowy terroryzm 
(Niemiecka młodzież) po monu-
mentalny dokument Fredericka 
Wisemana, ukazujący chyba naj-
bardziej zróżnicowane kulturowo 
i etnicznie miejsce na ziemi (Jack-
son Heights). Największe uzna-
nie jury, w skład którego weszli 
m.in. Claas Danielsen, Małgorzata 
Szumowska i Hanna Polak, zna-
lazły dwa skromne, ale niezwykle 

pleksu, przede wszystkim obraz. 
Na to m.in. uwagę zwrócili jurorzy, 
przekonując w uzasadnieniu, że to 
„niezwykłe dzieło sztuki o ludzkiej 
godności i przetrwaniu w czasach 
chciwości i destrukcji”.           

W ramach konkursu pokazane 
zostały dwa polskie dokumenty, 
które wcześniej święciły triumfy 
na Krakowskim Festiwalu Filmo-
wym, czyli Mów mi Marianna 
Karoliny Bielawskiej oraz Dybuk. 
Rzecz o wędrówce dusz Krzysztofa 
Kopczyńskiego. Pierwszy z nich 
kontynuował dobrą passę, gdyż 
zdobył na Watch Docs, najcenniej-
szą dla reżysera, nagrodę publicz-
ności. Ale to nie wszystko, bowiem 
w specjalnej sekcji „Nowe filmy 
polskie” wyświetlone zostały też 
cztery inne rodzime produkcje. 
Wśród nich: Nadejdą lepsze czasy 
Hanny Polak czy Adam Michnik. 
Bądź realistą, chciej niemożliwego 
Marii Zmarz-Koczanowicz.  

Festiwalowym projekcjom, jak 
co roku, towarzyszył cykl pane-
lowych dyskusji oraz warsztaty. 
Bo Watch Docs to taka impreza, 
na której równie ważne, co sama 
projekcja jest to, co dzieje się po 
niej. A działo się naprawdę wiele!   

Okazuje się, że kino zaangażowane ma się w naszym kraju znakomicie. Dowód? 
Wystarczyło w któryś z grudniowych wieczorów przejść obok warszawskiego 
Muranowa czy Iluzjonu. Długi ogonek do kasy, wypełnione po brzegi sale, niejedna 
dostawka, a i tak można było spotkać zawiedzionego widza, który nie dostał się 
na wybraną projekcję (warto też dodać, że część filmów dostępna jest na stronie 
festiwalu online). Tak właśnie wyglądał każdy, bez wyjątku, dzień 15. edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Watch Docs. Jednej z dwóch największych 
na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka. 

Ostry film 
zaangażowany
Kuba Armata

przejmujące dokumenty: Syryj-
skie love story Seana McAllistera 
oraz Behemot Zhao Lianga. Pierw-
szy z nich, nad wyraz aktualny, to 
rodzaj dokumentalnej rodzinnej 
psychodramy w ogniu politycz-
nych i społecznych przemian. Ale 
też badanie granicy, jak bardzo 
reżyser może się zbliżyć do swoich 
bohaterów. O ile siłą tego doku-
mentu w dużej mierze jest słowo, 
o tyle drugiego z filmów, będą-
cego podróżą w głąb chińskiej 
kopalni i przemysłowego kom-Fo
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Bożena Janicka przywołu-
je wspomnienie z lat mło-
dzieńczych: z klasą szkol-

ną ogląda film Pieśń Tajgi. Sala 
płacze, ona też. Po seansie słyszy 
bezlitosną ocenę mądrego księ-
dza prefekta: „Okropny melodra-
mat”! „Aha – myśli sobie – więc to 
nie takie proste”. Zaczyna się za-
stanawiać, jak to jest z tym kinem.

Kończy dziennikarstwo na 
Uniwersytecie Warszawskim. Do 
filmu wraca w 1956 roku w maga-
zynie Polskiego Radia „Z kraju 
i ze świata”, z którym wiąże się na 
12 lat. Dwa lata później przeżywa 
wstrząs: ogląda Popiół i diament 
Andrzeja Wajdy. „Jestem z poko-
lenia, które na dobre narodziło 
się dla kina wraz z tym filmem” – 
mówi dzisiaj. W Popiele i diamen-
cie dostrzega utwór, poprzez 
który artysta porozumiewa się 
ponad głowami rządzących ze 
społeczeństwem. Pojmuje, że 
film może być czymś więcej niż 
kino. Tej dewizie jest wierna 
do dziś – „Więcej niż kino” – to 
tytuł jej audycji w Radio Tok FM. 
„Kino traktuję jak instrument, 
przez który przepływa świat, jak 
deskę surfingową z żagielkiem; 
płynę na niej przez wielki ocean 
świata” – tłumaczy. 

Zbigniew Karpowicz uro-
dził się 11 grudnia 1932 ro-
ku w Łodzi, gdzie przy uli-

cy Piotrkowskiej Ignacy Płażew-
ski, ojciec Jerzego, miał zakład fo-
tograficzny, któremu fotografują-
cy z zapałem Zbyszek powierzał 
obróbkę swoich zdjęć. „Pan Igna-
cy uważał, że dobrze fotografuję 
i doradził mi zdawanie do Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmo-
wej. W lipcu 1950 roku, po ma-
turze, stanąłem przed komisją 
egzaminacyjną złożoną z asów: 
Antoniego Bohdziewicza, Jerze-
go Mierzejewskiego, Jerzego To-
eplitza, Stanisława Wohla. Dosta-
łem się na rok unitarny, liczący 20 
studentów reżyserii i tyluż sztuki 
operatorskiej, wśród których by-
łem i ja” – wspomina Zbigniew 
Karpowicz.

Po studiach, w roku 1955, 
związał się – jak się okazało na 
40 lat – z WFD. „Wybrałem do-
kument, by uniknąć sprzecznej 
z moim temperamentem mono-
tonii. Ponadto w Szkole odczu-
wałem niedostatek zajęć prak-
tycznych, a w WFD szybko zo-
stawało się samodzielnym ope-
ratorem. Niecały rok byłem asy-
stentem, po czym otrzymałem 
od szefowej Polskiej Kroniki Fil-
mowej, Heleny Lemańskiej, któ-
ra ukształtowała mnie jako ope-
ratora, błogosławieństwo i upra-
gnioną kamerę” – mówi Karpo-
wicz. Z Kroniką współpraco-
wał do 1973 roku. Obsługując 
dwa województwa: rzeszowskie 
i szczecińskie, zrealizował oko-
ło 600 tematów. 

Jako autor zdjęć do profesjo-
nalnych filmów dokumentalnych 
Karpowicz debiutował Szybow-

Tomasz Jopkiewicz: „Janicka, 
dla której kino jest refleksem rze-
czywistości, wyjątkowo wyrazi-
ście ukazuje współzależności 
polskiego filmu z przemianami 
politycznymi czy obyczajowymi”.

Barbara Hollender: „Bożena 
Janicka niemal całe swoje zawo-
dowe życie poświęciła polskiemu 
kinu”.

Laureatka Nagrody SFP 
(a wcześniej: dwóch Nagród im. 
Karola Irzykowskiego za kry-
tykę filmową, Nagrody „Laterna 
Magica” za popularyzację kina 
i Nagrody Prezydenta Miasta 

nikami świata Jerzego Kadena 
(1958), reportażem z zawodów szy-
bowcowych. Temat był mu bli-
ski, gdyż sam pilotował szybow-
ce. Skonstruował urządzenie do 
symulacji ich lotu ujęciami na-
kręconymi, kiedy stały na ziemi. 
Obok Kadena talent operatorski 
Karpowicza wykorzystywali inni 
znani dokumentaliści: Krystyna 
Gryczełowska, Danuta Halladin, 
Maria Kwiatkowska, Lucjan Jan-
kowski, a głównie – Jerzy Dmow-
ski, Włodzimierz Pomianowski 

Gdańska w Dziedzinie Kultury 
za wkład w Ogólnopolski Kon-
kurs Wiedzy o Filmie dla Mło-
dzieży Szkolnej) w latach 1969- 
-1993 kierowała działem polskim 
w „Filmie”, a od 1993 roku pełni tę 
funkcję w „Kinie”, w którym ma 
także swój stały felieton „Ścinki”.

„Kiedy za komuny trzeba było 
w »Filmie« zamieścić »słuszną« 
recenzję, nigdy nie zlecałam 
napisania jej komuś z podwład-
nych. Od tego byli dyżurni pro-
pagandziści spoza redakcji, dzięki 
czemu uniknęliśmy łamania cha-
rakterów” – mówi pani Bożena.

i Bogusław Rybczyński. „Tworzy-
liśmy wielką rodzinę ludzi goto-
wych pracować dniami i noca-
mi, nie pytając o zarobki. Sądzę, 
że byłem operatorem uniwersal-
nym, potrafiłem filmować ludzi, 
przyrodę, dzieła sztuki. Zdjęcia 
do filmów ikonograficznych kręci-
łem z pomocą przyrządu własnej 
konstrukcji, który skracał pracę 
z trzech miesięcy do trzech dni” – 
mówi Karpowicz.

Nie zapomni reportażu W Mon-
golii (1965), ze zdjęciami swoimi 

Jak charakteryzuje własne 
pisanie o kinie? „Kino przekłada 
słowa scenariusza na obrazy, kry-
tyk filmowy – obrazy na słowa. 
Cała rzecz w doborze właściwych 
słów, w czym pomaga mi prze-
czytanie mnóstwa książek. Nie 
znoszę »glindy«: banałów, fraze-
sów. Prowadzę grę z czytelnikiem, 
podsuwam mu tropy, oczekując, 
że wnioski wyciągnie sam” – tłu-
maczy autorka „Ścinków”.

„Janicka jest krytykiem rzetel-
nym i kompetentnym, erudytką, 
w swoich tekstach często odwo-
łuje się do klasyki literackiej” – 
zauważa Hollender. „Mistrzow-
sko posługuje się chwilami wręcz 
zabójczą ironią, ale nie zniża się 
do szyderstwa” – dodaje Jopkie-
wicz.

Bożena Janicka kierowała rów-
nież działem krajowym w „Vivie” 
i publikowała recenzje na por-
talu Wirtualna Polska. Z Kry-
styną Jandą napisała książki: 
„Tylko się nie pchaj” i „Gwiazdy 
mają czerwone pazury”. Zredago-
wała pięć innych: „Chełmska 21”, 
„A statek płynie…”, „Filmowcy”, 
„Bolesław Michałek – ambasa-
dor polskiego kina” oraz „Tade-
usz Janczar. Zawód aktor” Piotra 
Śmiałowskiego, jednego ze swych 
uczniów. Pracując z praktykan-
tami, angażując się w kolejne edy-
cje Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Filmie dla Młodzieży 
Szkolnej, a ostatnio w Mistrzowski 
Kurs Krytyki Filmowej w Gdyni, 
Bożena Janicka wychowała kilka 
pokoleń krytyków.

Od 1989 roku należy do Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich, 
w którym jest członkinią Koła 
Piśmiennictwa Filmowego. 

i Zbigniewa Skoczka. Mongolia 
go zachwyciła. Był to jeden z kil-
ku filmów, które podpisał także ja-
ko reżyser. Ledwo z Jankowskim 
i operatorem Antonim Staśkie-
wiczem wrócił ze zdjęć do repor-
taży Synowie Nilu (1968) i Spo-
tkanie z Kairem (1968), a już po-
nownie był w Egipcie, by w la-
tach 1971-1973 wykładać w Cairo 
High Cinema Institute. Po po-
wrocie, zwracając Kazimierzowi 
Konradowi, dziekanowi Wydziału 
Operatorskiego Państwowej Wyż-
szej Szkoły Filmowej, Telewizyj-
nej i Teatralnej, pożyczone od nie-
go podręczniki filmowania, usły-
szał, że ma wypożyczenie… odpra-
cować. „Jak?” – zapytał. „Wykłada-
jąc w Szkole” – odparł Konrad. Od 
1972 roku do 2008 Karpowicz pro-
wadził zajęcia z filmu dokumen-
talnego. 20 lat temu otrzymał ty-
tuł profesora. „Praca w Szkole da-
ła mi wiele satysfakcji” – wyznaje.

„Bardzo lubiłem profesora Kar-
powicza, bo to wykładowca otwar-
ty na pomysły studentów, pogod-
ny człowiek o wielkiej kulturze 
osobistej” – mówi operator Jó-
zef Romasz. „Przyszłym filmow-
com zwracał uwagę na etyczną 
stronę ich działań artystycznych, 
wpajając szacunek do bohatera fil-
mu, jego pracy, ogólnie mówiąc: 
życia” – dodaje Janusz Tylman, 
również autor zdjęć filmowych.

Zbigniew Karpowicz jest człon-
kiem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich od 1968 roku. Zasiadał 
w Zarządzie Głównym (2007-
2011), obecnie należy do Koła 
Seniora. „Aktualnemu Zarządo-
wi zawdzięczamy wiele udogod-
nień socjalnych, które bardzo so-
bie cenię” – podkreśla.  

Bożena Janicka jest obecna w krytyce filmowej od prawie 60 
lat. Kiedyś jej recenzje, felietony i wywiady – wnikliwe w treści, 
błyskotliwe w formie – można było znaleźć w tygodniku „Film”, 
dziś czytamy je w miesięczniku „Kino”. Głos Janickiej rozbrzmiewa 
także z anteny radiowej. Na pierwszym miejscu jest dla niej 
zawsze kino polskie.

Ponad 100 filmów dokumentalnych, 
600 tematów Polskiej Kroniki Filmowej, 
a wszystko to w ciągu 40 lat zatrudnienia 
w Wytwórni Filmów Dokumentalnych. 
Niemal równie długi staż owocnej pracy 
dydaktycznej w łódzkiej Szkole Filmowej. 
Oto imponujący dorobek prof. Zbigniewa 
Karpowicza.

Bożena Janicka Zbigniew 
Karpowicz – wierna

polskiemu kinu – pasjonat dokumentu
Andrzej Bukowiecki Andrzej Bukowiecki

Bożena Janicka 
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Zofia Ołdak urodziła się 
w Łodzi. Ukończyła tamże 
Szkołę Główną Handlową 

– Wyższą Szkołę Ekonomiczną. 
Trzyletni (1952-1955) nakaz pra-
cy uniemożliwił jej start na inne 
studia. Uczęszczała na prywatne 
kursy rysunku, malarstwa, gra-
fiki i historii sztuki w Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych. „Po-
chłonęła mnie fotografia, od niej 
zaczęła się moja droga do kina. 
W 1955 roku zdawałam na Wy-
dział Operatorski Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej. Przy-
jęto mnie za pierwszym razem, 
byłam wtedy jedyną dziewczyną 
na Wydziale” – mówi pani Zofia. 

W Szkole, którą ukończyła 
w 1960 roku, także reżyserowała 
filmy. Jej pierwszy film, Rebus 
(1959), powstał jako ćwiczenie 
operatorskie, które pozwolono 
udźwiękowić. Etiuda ta otrzymała 
III nagrodę na Festiwalu Filmów 
PWSTiF w Warszawie. Zyskała 
też uznanie Normana McLarena.

Debiutem zawodowym Zofii 
Ołdak był film lalkowy dla doro-
słych Hydraulicy (1960), zreali-
zowany w Studiu Małych Form 
Filmowych Se-ma-for w Łodzi. 
„W  wytwórni odczytano go 
jako satyrę na klasę robotni-
czą i z oceną niedostateczną 

wysłano na kolaudację do War-
szawy. W kolaudacji uczestniczył 
krytyk Lech Pijanowski, który nie 
lubił filmów lalkowych. Po pro-
jekcji wyznał wszakże, że pierw-
szy raz mu się taki film spodobał, 
a hydraulicy będą mu się śnić po 
nocach. Uratował mój debiut” – 
wspomina Zofia Ołdak.

Za inny satyryczny film lalkowy, 
Klient nasz pan (1963), artystka 
dostała Srebrnego Smoka na III 
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie 
i Wyróżnienie Jury Uniwersytetu 
Ludowego na XII Międzynarodo-

wym Festiwalu Filmowym w Man-
nheim. „Po tych satyrach uznano, 
że powinnam robić tylko filmy 
dla dzieci. Wiązało się to z moimi 
przenosinami do Warszawy i roz-
poczęciem pracy w Studiu Minia-
tur Filmowych. Pozostałam przy 
filmie lalkowym, gdyż lubię formy 
przestrzenne. Często łączyłam 
lalki z żywym planem aktorskim. 
W »Miniaturach« zrobiłam serię 
Piesek w kratkę (1968), która na 
I Ogólnopolskim Festiwalu Fil-
mów dla Dzieci i Młodzieży 
w Poznaniu zdobyła Brązowe 
Koziołki, a na III – Nagrodę Jury 

Dziecięcego »Marcinek«. Seria 
Plastusiowy pamiętnik (1980-
1981) powstała w Se-ma-forze. 
Po latach oba seriale są nadal 
rozpowszechniane, a Plastuś ma 
w Łodzi spiżowy pomnik” – cie-
szy się reżyserka.

„Zofia większość życia zawo-
dowego poświęciła pracy nad 
filmami dla dzieci i młodzieży. 
Pokazy jej twórczości gromadziły 
tłumy malców z rodzicami, którzy 
znali te piękne filmy z własnego 
dzieciństwa i chcieli je sobie przy-
pomnieć” – mówi Witold Giersz. 

Spośród swych prac nie animo-
wanych Zofia Ołdak ceni zwłasz-
cza dokumenty historyczne: 
Piosenkę o porcelanie (1983) i Abe-
cadło kaszubskie (1986) oraz Łatę 
(1988) i Halo, jestem tutaj! (1991).

Od 1968 roku jest członki-
nią Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. Zasiadała w Zarządzie 
Głównym i ciałach związanych 
z filmem animowanym oraz fil-
mem dla dzieci i młodzieży, 
zainicjowała Dyskusyjny Klub 
Filmowy. W Stowarzyszeniu Auto-
rów ZAiKS, do którego należy od 
1971 roku, wypromowała coroczną 
Nagrodę za Twórczość dla Dzieci 
i Młodzieży. Działała ponadto 
w Association Internationale du 
Film d’Animation (ASIFA) oraz 
Centre International du Film pour 
l’Enfance et la Jeunesse (CIFEJ). 

Zofia Ołdak została odzna-
czona m.in. Złotym Krzyżem 
Zasługi i Srebrnym Medalem 
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. 
Na 33. Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym Młodego Widza 
Ale Kino! w Poznaniu, w 2015, 
otrzymała Platynowe Koziołki 
za Całokształt Twórczości. 

Na często nagradzany dorobek artystyczny Zofii Ołdak składa 
się około 40 filmów krótkometrażowych. Przeważają obrazy 
animowane dla dzieci, ale są też satyryczne animacje dla 
dorosłych oraz dokumenty. Zofia Ołdak od lat bardzo aktywnie 
działa w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich.

Zofia Ołdak
– pod urokiem

filmu lalkowego 
Andrzej Bukowiecki

Barbara Pec-Ślesicka ukoń-
czyła w Łodzi – mieście 
swego urodzenia – studia  

na Wydziale Organizacji Pro-
dukcji Filmowej Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej (1957). 
Karierę rozpoczęła w Zespole Fil-
mowym „Syrena” od współpracy 
produkcyjnej przy realizacji ko-
medii Tadeusza Chmielewskie-
go Ewa chce spać (1957). Wkrót-
ce przeszła do Zespołu Filmowe-
go „Kamera”, gdzie z jej udzia-
łem (współpraca produkcyjna 
lub II kierownik produkcji) po-
wstał m.in. ostatni film Andrze-
ja Munka Pasażerka (1961-1963) 
i Rękopis znaleziony w Saragossie 
Wojciecha Jerzego Hasa (1964). 
W „Kamerze” debiutowała jako 
kierownik produkcji nowelą An-
drzeja Wajdy (Warszawa) w Mi-
łości dwudziestolatków (1962).   

„Tamto pierwsze spotkanie 
z Barbarą nie zapowiadało dłu-
giej i szczęśliwej drogi, jaką oboje 
przeszliśmy, wspólnie realizując 
większość moich filmów zauwa-
żonych przez publiczność w kraju 
i na świecie. Barbaro, służyłaś 
mi niezawodnym i niezastąpio-
nym wsparciem w zmaganiach 
z politycznymi i ekonomicznymi 
trudnościami tamtych czasów. 
Owe lata i filmy powracają coraz 
częściej w mojej pamięci jako 
wyraz wspólnej walki o polskie 
kino, o jego znaczenie w Polsce 
i na świecie” – napisał Andrzej 
Wajda. Długą i szczęśliwą drogą 
kroczyli oboje 30 lat, pozostawia-
jąc na niej wiele wybitnych dzieł. 
„Wielbiłam pracę z Andrzejem! 
Wszystko sobie szczerze mówili-

śmy, wiedząc, że się na siebie nie 
obrazimy. Z naszych filmów naj-
bardziej lubię Ziemię obiecaną. 
Trudy produkcji tego ogrom-
nego przedsięwzięcia dzieliłam 
z Janiną Krassowską. Młodzień-
czy zapał nas wszystkich poko-
nywał każdą przeszkodę”  – mówi 
pani Barbara. 

„Odwaga, determinacja, ale też 
producencka wiedza i rozwaga 

pozwalała Basi kierować pro-
dukcją takich filmów Andrzeja, 
jak Człowiek z marmuru czy 
Człowiek z żelaza. Basia zawsze 
godziła ograniczenia produk-
cyjne z wymaganiami reżyserów. 
Walczyła do upadłego w obronie 
reżyserskiej wizji i powstających  
filmów. W czasach, kiedy każdy 
odważniejszy pomysł był tłu-
miony w zarodku, chroniła twór-
ców przed atakami administracji, 
pomagała im talentem i sercem. 
Dzięki jej mądrości powstało 
wiele ważnych, świetnych filmów, 
a reżyserzy mogli wcielać w życie 
najbardziej szalone pomysły. Ści-
skam Cię, Basiu, najserdeczniej 
i gratuluję Nagrody SFP, na którą 
po stokroć zasłużyłaś!” – napisał 
scenograf Allan Starski.

W latach 1972-1983 Barbara 
Pec-Ślesicka była szefem produk-
cji Zespołu Filmowego „X” , któ-
rym od strony artystycznej kiero-
wał Wajda, a literackiej – głównie 
Bolesław Michałek. Powstały tam 

m.in. filmy spod znaku torują-
cego drogę do demokracji kina 
moralnego niepokoju, m.in. 
Wodzirej Falka (1977) i Aktorzy 
prowincjonalni Holland (1978), 
a potem filmy antystalinowskie 
z  Przesłuchaniem Ryszarda 
Bugajskiego (1982) na czele. 
„W »Iksie« panowała rodzinna 
atmosfera, każdy dawał z sie-
bie wszystko” – mówi Barbara 
Pec-Ślesicka.

W latach 90. kierowała pro-
dukcją kilku udanych filmów, 
takich jak nagrodzona Złotym 
Globem Europa, Europa Holland 
(1990) czy Tato Macieja Ślesic-
kiego (1995). W 2001 współtwo-
rzyła Szkołę Wajdy. Jest członki-
nią założycielką Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich i członki-
nią Polskiej Akademii Filmo-
wej. Posiada m.in. Krzyż Oficer-
ski Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi dla kultury naro-
dowej, za osiągnięcia w twórczo-
ści artystycznej. 

Wszystko na sprzedaż, Wesele, nominowana do Oscara Ziemia 
obiecana, Człowiek z marmuru, nominowane do Oscara Panny 
z Wilka, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes i nominowany do 
Oscara Człowiek z żelaza… Te i inne głośne filmy Andrzeja Wajdy 
to także owoc pracy Barbary Pec-Ślesickiej, która kierowała ich 
produkcją. Z Wajdą i Bolesławem Michałkiem laureatka Nagrody 
SFP prowadziła zasłużony Zespół Filmowy „X”. Jako kierownik 
produkcji współpracowała też m.in. z Agnieszką Holland, Feliksem 
Falkiem, Januszem Zaorskim i Andrzejem Żuławskim.

Barbara
Pec-Ślesicka

– z mistrzem
i jego uczniami
Andrzej Bukowiecki

Zofia Ołdak

Barbara Pec-Ślesicka
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Barbara Ptak pochodzi 
z Chorzowa. Jest absol-
wentką Akademii Sztuk 

Pięknych w Krakowie i Warsza-
wie. W tej drugiej uzyskała dy-
plom na Wydziale Grafiki Arty-
stycznej w pracowni prof. Józefa 
Mroszczaka. Karierę zawodową 
rozpoczęła w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym. „Zaprzyjaźniłam się 
tam ze scenografem i projektan-
tem kostiumów Bolesławem Ka-
mykowskim, który zaproponował 
mi pracę w filmie. Towarzyszy-
łam mu w tworzeniu scenografii 
oraz kostiumów do Waleta piko-
wego Tadeusza Chmielewskie-
go (1960)” – mówi Barbara Ptak.

W Nożu w wodzie była już pro-
jektantką kostiumów. W czołówce 
nie ma jej nazwiska, ale pani 
Barbara potwierdza: „Kostiumy 
w Nożu w wodzie to moje dzieło. 
Czołówki nie zawsze oddają stan 
faktyczny. Mój udział w realizacji 
Panienki z okienka Marii Kaniew-
skiej (1964) i Faraona był więk-
szy niż można by sądzić z napi-
sów”  – dodaje.

W ciągu 45 lat pracy w kine-
matografii, jakie upłynęły mię-
dzy Waletem pikowym a jak dotąd 
ostatnim filmem w dorobku 

Barbary Ptak – Diabłem Toma-
sza Szafrańskiego (2005, sceno-
grafia i kostiumy), artystka wra-
cała na plan zdjęciowy Tadeusza 
Chmielewskiego, by olśnić kostiu-
mami widzów kryminału Wśród 
nocnej ciszy (1978) czy Wiernej 
rzeki (1983, prem. 1987). Z Kazi-
mierzem Kutzem pracowała 
m.in. przy Perle w koronie (1971) 
i Paciorkach jednego różańca 
(1979). Wspierała debiutantów: 
Janusza Majewskiego (Subloka-

tor, 1966), Wojciecha Marczew-
skiego (Zmory, 1978), Waldemara 
Krzystka (W zawieszeniu, 1987). 
Nigdy nie korzystała z gotowych 
strojów, wszystkie sama projek-
towała. „Nie bałam się superpro-
dukcji. Do Nocy i dni stworzyłam 
3,5 tys. projektów kostiumów. Do 
Ziemi obiecanej – około 600. To 
mój ulubiony film” – wyznaje Bar-
bara Ptak. „Powieść Reymonta 
odczytałam inaczej niż Andrzej 
Wajda. Wymieniliśmy poglądy 

i reżyser dał mi wolną rękę. Nie-
pokoił się, co też ja wymyślę, ale 
rezultatem był zaskoczony pozy-
tywnie. Podczas zdjęć, jeśli chciał 
wprowadzić poprawkę w czyimś 
ubiorze, a mnie akurat nie było 
na planie, posyłał po mnie samo-
chód, żebym ją naocznie zaakcep-
towała. Andrzej często wspomina 
naszą cudowną współpracę przy 
Ziemi obiecanej – zwierza się pani 
Barbara.

Ciepłe słowa kierują do niej 
także inni reżyserzy. Podkreślają, 
że jest bezpośrednia, serdeczna, 
nie stwarza dystansu, a do każ-
dego zadania podchodzi z mło-
dzieńczym zapałem. „Barbara 
Ptak łączy talent z pracowitością. 
Kiedy kręciliśmy Królową Bonę, 
niestrudzenie poszukiwała mate-
riałów w NRD, a ozdób w Czecho-
słowacji. Osobiście doglądała 
każdego szczegółu” – wspomina 
Janusz Majewski.

Do Wielkiej miłości Balzaka 
Basia wymyśliła kostiumy o wspa-
niałych walorach artystycznych: 
pasujące do epoki, indywidual-
nych cech postaci, kolorystyki 
serialu. „A zarazem funkcjonalne: 
aktorzy czuli się w nich swobod-
nie, jak we własnych ubraniach” – 
dodaje Wojciech Solarz.

Barbara Ptak, członkini Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich, 
została odznaczona m.in. Srebr-
nym Medalem Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis i Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia 
Polski nadanym przez Prezy-
denta RP Bronisława Komorow-
skiego. Wciąż jest aktywna: obec-
nie z niespożytą energią pracuje 
w Teatrze Wielkim w Łodzi nad 
kostiumami do „Nocy w Wene-
cji”, a  jest ich 400! Ale pani 
Barbara utrzymuje, że właśnie 
w takich sytuacjach jest w swoim 
żywiole.  

Kostiumy zaprojektowane przez Barbarę Ptak podziwiamy 
w około 80 filmach i serialach. Cztery obrazy kinowe: Nóż 
w wodzie Romana Polańskiego (1961), Faraon Jerzego 
Kawalerowicza (1965), Ziemia obiecana Andrzeja Wajdy (1974) 
oraz Noce i dnie Jerzego Antczaka (1975) nominowano do Oscara 
za najlepszy film nieanglojęzyczny. Wśród seriali są: Wielka 
miłość Balzaka Wojciecha Solarza (1973) i Królowa Bona Janusza 
Majewskiego (1980). Dorobek artystyczny Barbary Ptak liczy też 
blisko 140 spektakli teatralnych i operowych.

Barbara Ptak 
– szaty zdobiące aktorów

Andrzej Bukowiecki

Orły otrzymał za dźwięk 
w filmach: Pan Tadeusz 
Andrzeja Wajdy (1999), 

Prymas, trzy lata z tysiąca Tere-
sy Kotlarczyk (2000) i Mój Nikifor 
Krzysztofa Krauzego (2004). No-
minacje do Orła zawdzięcza m.in. 
Pogodzie na jutro Jerzego Stuhra 
(2003), z którym często pracował, 
oraz Placowi Zbawiciela Joanny 
Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze-
go. Z Gdańska przywiózł nagro-
dę za dźwięk w komedii Janusza 
Rzeszewskiego i Mieczysława 
Jahody Hallo Szpicbródka, czy-
li ostatni występ króla kasiarzy 
(1978). Wiele filmów, przy których 
pracował startowało w konkursie 
przeniesionego do Gdyni festi-
walu – np. V.I.P. Juliusza Machul-
skiego (1991). „Nikodem był wte-
dy już wszechstronnym i wytraw-
nym operatorem dźwięku, trafnie 
wykorzystał nowy środek wyrazu: 
Dolby Stereo” – mówi Machulski.

Nikodem Wołk-Łaniewski uro-
dził się 20 września 1944 roku 
w Zalesiu. Większość dzieciństwa 
spędził w Bytomiu. W ogólno-
kształcącej szkole muzycznej grał 
na różnych instrumentach, ale nie 
widział siebie jako muzyka-instru-

mentalisty. „Moja nauczycielka, 
pianistka, doradziła mi, żebym 
zdawał na studia na Wydział 
Reżyserii Muzycznej w Państwo-
wej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Warszawie. Dostałem się, a że 
kochałem kino, wybierając spe-
cjalizację, zdecydowałem się na 
reżyserię dźwięku w filmie. W 1968 
roku podjąłem pracę w Pracowni 
Filmów Szkolnych Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewi-
zyjnej i Teatralnej w Łodzi i ukoń-
czyłem studia. Zdobyte wcześniej 
wykształcenie muzyczne ułatwia 
mi współpracę z kompozytorami 
muzyki filmowej” – mówi Wołk-Ła-
niewski.

Po studiach, laureat Nagrody 
SFP, będąc asystentem opera-
tora dźwięku w Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych, wspie-
rał Jana Szmańdę w realizacji 
Kolumbów Janusza Morgen-
sterna (1970). Wkrótce zade-
biutował jako operator dźwięku 
telewizyjnym filmem Janu-
sza Zaorskiego Na dobranoc 
(1970). „Mój debiut kinowy to 
Trzeba zabić tę miłość Morgen-
sterna (1971). Wypadł chyba 
dobrze: »setki« i postsynchrony 

brzmiały równie naturalnie” – 
cieszy się pan Nikodem.

Wołk-Łaniewski dwa lata reali-
zował popularny serial Jerzego 
Passendorfera Janosik (1974). 
Źródłem satysfakcji artystycznej 
stała się dla niego głównie twór-
czość Piotra Szulkina – od Golema 
(1979) po Ubu Króla (2003), wyłą-
czywszy Feminę (1990). „Mikrofo-

nem współkreowałem zmyślony 
świat filmów Piotra: nierzadko 
wizualnie opustoszały, prawie 
martwy, a przecież ożywiony 
dźwiękiem!” – tłumaczy.

W filmach monofonicznych 
Wołk-Łaniewski tworzył poczu-
cie przestrzennej głębi obrazu: 
w Dolinie Issy Tadeusza Kon-
wickiego (1981) budował dźwię-
kami świat natury; w Krótkim 
filmie o miłości Krzysztofa Kie-
ślowskiego (1988), z pomocą tzw. 
atmosfer, kreował przestrzeń 
międzyblokową wielkomiej-
skiego osiedla mieszkaniowego. 
„Nikodem, z którym zrobiłem 
V.I.P. i – też w Dolby – Szwadron 
(1992), dbał o to, by nagrać naj-
lepszy dźwięk, nie stwarzając 
dyskomfortu aktorom i ekipie” – 
chwali naszego laureata Juliusz 
Machulski. 

„Przyswojenie nowych techno-
logii realizacji dźwięku zawdzię-
czam w dużej mierze współpracy 
ze Studiem Sonoria” – mówi Wołk- 
-Łaniewski. „Nikodem to nasz 
mistrz: zdolny, pracowity, skru-
pulatny. Jest wychowawcą nowych 
pokoleń dźwiękowców” – podkre-
śla szefowa Sonorii Małgorzata 
Przedpełska-Bieniek.

Nowe pokolenia dźwiękowców 
profesor sztuk muzycznych Niko-
dem Wołk-Łaniewski wychowuje 
na Wydziale Reżyserii Dźwięku 
Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina w Warszawie. 
„Prowadzę m.in. wykłady z este-
tyki dźwięku w filmie i bardzo je 
lubię” – wyznaje.

Nikodem Wołk-Łaniewski jest 
członkiem Zarządu Koła Reżyse-
rów Dźwięku Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich.  

Ma za sobą 47 lat pracy zawodowej, w dorobku – ponad 100 
filmów, seriali i spektakli telewizyjnych, a na koncie: trzy Orły, 
sześć nominacji do Orła, a także nagrodę na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdańsku i nominacje do nagrody na 
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jako jeden 
z pierwszych realizował w kinie polskim dźwięk w formatach 
Dolby Stereo i Dolby Digital.

Nikodem 
Wołk-Łaniewski 
– w najlepszym tonie
Andrzej Bukowiecki

Barbara Ptak 
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Nagrody: Nagroda Specjalna SFP

Urodził się 15 marca 1932 ro-
ku w Krakowie. Szczęśliwe 
dzieciństwo w Gorlicach 

przerwała wojna i wywózka na Sy-
bir, która paradoksalnie ocaliła 
przyszłego reżysera od Holocau-
stu. Po wojnie powrócił do kraju, 
następnie studiował na Wydzia-
le Reżyserii WGiK-u w Moskwie 
(rok ukończenia: 1955), później 
kierował Zespołem Filmowym 
„Zodiak” (1980-1997), został też 
wiceprezesem Zarządu Głów-
nego SFP (1983-1987). Był człon-
kiem Komitetu Kinematografii 
(1987-1989), współtworzył spółkę 
Zodiak Jerzy Hoffman Produc-
tion (1997), no i przede wszystkim 
przeszedł trudy realizacji filmów, 
zwłaszcza superprodukcji według 
Trylogii (11 lat walki o Ogniem 
i mieczem!).

„Mogę wszystko powiedzieć 
o swoim życiu, tylko nie to, że było 
nudne. Kochałem życie ze wszyst-
kimi jego barwami” – wyznaje 
Jerzy Hoffman, członek założy-
ciel Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich i członek Polskiej Aka-
demii Filmowej. „Robienie filmów 
zawsze sprawiało mi frajdę” – pod-
kreśla.

Zaczął od dokumentów, które 
zainicjowały „czarną serię”, 
przeciwstawiającą lukrowi fil-
mów socrealistycznych gorzką 
prawdę. Dwa najgłośniejsze, zre-

alizowane – jak większość z ponad 
20 filmów dokumentalnych 
w dorobku Hoffmana – z Edwar-
dem Skórzewskim, to Uwaga, 
chuligani! (1955) i Dzieci oskar-
żają (1956). Świetne były też ich 
dokumenty religijne Pamiątka 
z Kalwarii (1958) i Dwa oblicza 
Boga (1960).

W fabule Hoffman debiuto-
wał – w duecie ze Skórzewskim – 
wyborną komedią Gangsterzy 
i filantropi (1962). Obaj nakrę-
cili jeszcze Prawo i pięść (1964), 
udany polski western, i Trzy kroki 
po ziemi (1965). Dalsze filmy – od 
rewelacyjnego, 25-minutowego 
Ojca (1967) po pierwszy film pol-
ski w 3D: 1920. Bitwa Warszaw-

ska (2011) – Hoffman reżysero-
wał sam.

Adaptacja Trylogii: Pan Woło-
dyjowski (1968), Potop (1974, pierw-
szy polski film w systemie Pana-
vision), Ogniem i mieczem (1999), 
przyciągnęła do kin miliony 
widzów, podobnie jak Trędowata 
(1976) czy Znachor (1981). Piękna 
nieznajoma (1992) i Stara baśń 
(2003) to także filmy historyczno- 
-kostiumowe, a Do krwi ostatniej 
(1978) oraz Wedle wyroków Two-
ich… (1983) – wojenno-okupacyjne.

Znaczącym powrotem do doku-
mentu był film Ukraina. Naro-
dziny narodu (2007). 

„Brak filmów Jerzego Hoff-
mana w historii polskiego kina 

byłby (zachowując proporcje) 
podobny do braku w dziejach 
Polski – Grunwaldu, Wiednia, 
Somosierry. Już samo podjęcie 
się ekranizacji Trylogii było bra-
wurową szarżą. Jej rezultat oka-
zał się wielkim triumfem. Sadzę, 
że Henryk Sienkiewicz by się 
z tym zgodził” – uważa Daniel 
Olbrychski.

Mistrz ma uczniów: jednym 
z wybitnych reżyserów, który 
zaczynał karierę w „Zodiaku”, jest 
Waldemar Krzystek. Dziś mówi: 
„Każdy debiutant marzy o takim 
opiekunie artystycznym, jakim 
dla mnie był Hoffman: lojalnym, 
odganiającym od filmu czarne 
chmury. Jego roli w moim star-
cie zawodowym nie da się prze-
cenić”.

Filmy Hoffmana nagradzano 
w kraju (m.in. Złote Lwy na 1. 
Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdańsku, siedem Zło-
tych Kaczek w plebiscytach czy-
telników „Filmu”) i za granicą 
(Chicago, Moskwa, Oberhau-
sen). Reżyser otrzymał Orła – 
Polską Nagrodę Filmową – za 
Osiągnięcia Życia i Platynowe 
Lwy za Całokształt Twórczości na 
34. FPFF w Gdyni. Odznaczony 
został zaś m.in. Krzyżem Wiel-
kim Orderu Odrodzenia Polski 
i Złotym Medalem Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis. Posiada 
także ukraiński Order Za Zasługi, 
Złoty Medal Polonii Amerykań-
skiej i tytuł doktora honoris causa 
moskiewskiego WGIK-u.

„Dobrze, że kiedy prawdziwa 
sztuka schodzi w społeczeń-
stwie na daleki plan, SFP doce-
nia wielkiego artystę Jerzego 
Hoffmana” – cieszy się aktorka 
Ewa Wiśniewska.  

Barwna postać, bogaty życiorys, wspaniała twórczość. Jerzy 
Hoffman dał nam przede wszystkim ekranizację Trylogii 
Henryka Sienkiewicza, w tym Potop, nominowany do Oscara 
dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Przyczynił się też do 
powstania słynnej „czarnej serii” w filmie dokumentalnym.

Jerzy Hoffman
– od „czarnej serii” 

do Trylogii Andrzej Bukowiecki

Jerzy Hoffman
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W przeciwieństwie do swojej silnej 
i dominującej starszej siostry, Kasia jest 
wrażliwa i ma skłonność do egzaltacji. 
Pracuje jako nauczycielka, jej małżeń-
stwo jest dalekie od ideału. Mąż Kasi to 
życiowy nieudacznik, który bezskutecz-
nie poszukuje pracy. Siostry nie prze-
padają za sobą, ale nagła choroba matki 
zmusza je do wspólnego działania. 
Muszą zaopiekować się ukochanym, 
ale despotycznym ojcem. Marta i Kasia 
stopniowo zbliżają się do siebie i odzy-
skują utracony kontakt, co wywołuje 
szereg tragikomicznych sytuacji.

Excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy 

film fabularny
premiera: 15 stycznia
reżyseria: Janusz Majewski
scenariusz: Włodzimierz Kowalewski
zdjęcia: Adam Bajerski
muzyka: Wojciech Karolak
scenografia: Andrzej Haliński
montaż: Milenia Fiedler
dźwięk: Krzysztof Jastrząb, Mateusz Irisik
obsada: Maciej Stuhr, Sonia Bohosiewicz, 

działania. Ale to już nowa Zośka – silna 
kobieta, która chce wziąć z życia to, co 
jej się należy: miłość, przyjaźń, szacunek 
i satysfakcjonującą pracę. A przy okazji 
ukarać byłego szefa kanciarza i złowić 
dorodny okaz prawdziwego faceta.

Moje córki krowy

film fabularny
premiera: 8 stycznia
reżyseria: Kinga Dębska
scenariusz: Kinga Dębska
zdjęcia: Andrzej Wojciechowski
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Ewa Skoczkowska
montaż: Bartosz Karczyński
dźwięk: Leszek Freund
obsada: Agata Kulesza, Gabriela Muskała, 
Marian Dziędziel, Małgorzata Niemirska, 
Marcin Dorociński, Łukasz Simlat, 
Jeremi Protas, Maria Dębska, Barbara Kurzaj, 
Agnieszka Wosińska, Bartosz Żukowski, 
Artur Krajewski, Krzysztof Kiersznowski, 
Andrzej Konopka
producent: Zbigniew Domagalski
produkcja: Studio Filmowe Kalejdoskop
czas projekcji: 88 min
dystrybucja: Kino Świat

Historia dwóch sióstr, które postawione 
w trudnej sytuacji życiowej zmuszone 
są współdziałać, mimo wzajemnej nie-
chęci. Marta odniosła sukces w życiu, 
jest znaną aktorką, gwiazdą popular-
nych seriali. Pomimo sławy i pienię-
dzy, wciąż nie może ułożyć sobie życia. 
Samotnie wychowała dorosłą już córkę. 

Słaba płeć?
film fabularny
premiera: 1 stycznia 
reżyseria: Krzysztof Lang
scenariusz: Hanna Węsierska, Wojciech Pałys, 
Katarzyna Gryga
zdjęcia: Michael Coulter
muzyka: Rafał Stępień, 
scenografia: Ewa Skoczkowska
montaż: Milenia Fiedler
dźwięk: Wojciech Mielimąka
obsada: Olga Bołądź, Piotr Adamczyk, 
Marieta Żukowska, Marcin Korcz, Katarzyna 
Figura, Piotr Głowacki, Marian Dziędziel, 
Marek Bukowski, Magdalena Kumorek, Zofia 
Zborowska, Anna Dereszowska, Nick Moran, 
Janusz Chabior, Kamil Kula
producent: Mariusz Łukomski
produkcja: Monolith Films
czas projekcji: 95 min
dystrybucja: Monolith Films

Zośka jest atrakcyjna, wykształcona 
i wie, czego chce. Rodzinne miasteczko 
zamieniła na warszawską korporację 
i pnie się po drabinie sukcesu, choć do 
raju jeszcze droga daleka. Zamiast luk-
susowego apartamentu – kawalerka na 
kredyt, zamiast prestiżowej pracy – uże-
ranie się z szefem burakiem, zamiast 
szczęśliwego życia – udawanie kogoś, 
kim nie jest. Pewnego dnia Zośka zali-
cza twarde lądowanie. Oszukana przez 
szefa traci pracę i reputację. Ten otrzeź-
wiający kubeł zimnej wody budzi ją 
z plastikowego korpo-snu i zmusza do 
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ścią. Znoszą kolejne ciosy. I tylko czas 
nieuchronnie upomina się o swoje. Ma 
żółty kolor i zapach spalonej taśmy fil-
mowej. 

Mów mi Marianna

film dokumentalny
premiera: 29 stycznia
reżyseria: Karolina Bielawska
scenariusz: Karolina Bielawska
zdjęcia: Kacper Czubak
muzyka: Antony and The Johnsons,
Natalia Fiedoroczuk
montaż: Daniel Gąsiorowski
dźwięk: Jacek Pająk
występują: Marianna Klapczyńska, Katarzyna 
Klapczyńska, Jowita Budnik, Mariusz 
Bonaszewski
producent: Zbigniew Domagalski
produkcja: Studio Filmowe Kalejdoskop
czas projekcji: 75 min
dystrybucja: Solopan

Kiedy Marianna chce być Marianną 
do końca – nie tylko emocjonalnie, ale 
też cieleśnie i prawnie – musi zrezy-
gnować z całego swojego dotychczaso-
wego życia. Musi zostawić żonę i córki, 
pogodzić się z odrzuceniem i brakiem 
akceptacji ze strony rodziców, z samot-
nością. Ale pragnienie bycia kobietą, 
życia w zgodzie z własnym ciałem i toż-
samością, jest silniejsze. Starając się 
o zmianę metryki, przygotowując się do 
operacji zmiany płci, Marianna pełna 
jest entuzjazmu i wiary w przyszłość. 
Kiedy jednak jej życie nieoczekiwanie 
łamie choroba, wybrzmiewa cały dra-
mat tej egzystencji. Karolina Bielawska 
portretuje swoją bohaterkę z szacun-
kiem i z ogromną dozą czułości. Do 
warstwy dokumentalnej autorka dodaje 
teatralną ramę, pozwalającą Mariannie 
nazwać i wytłumaczyć – sobie i innym – 
każdy ze swoich trudnych wyborów.

Rozmowę o filmie z reżyserką 
Karoliną Bielawską zamieściliśmy w lipcowym 

„Magazynie Filmowym” w 2015.

Gdy „Majami” – policjant z moko-
towskiej komendy – zaczyna rozpra-
cowywać grupę gangsterów, jego 
droga przecina się z bohaterami daw-
nego Pitbulla: „Gebelsem”, Igorem 
i Barszczykiem. Okazuje się, że sekcja 
zabójstw z Pałacu Mostowskich rozpra-
cowuje Grupę Mokotowską. Policjanci 
z obydwu komend zaczynają rozu-
mieć, że mają do czynienia z najsilniej-
szą organizacją przestępczą w Polsce, 
i jeśli chcą ją rozbić, muszą ze sobą 
współpracować.

Bracia
film dokumentalny
premiera: 29 stycznia
reżyseria: Wojciech Staroń
scenariusz: Wojciech Staroń
zdjęcia: Wojciech Staroń
muzyka: Cezar Lerner, Segio Gurrola, Karol 
Lipiński
montaż: Zbigniew Osiński, Wojciech Staroń
dźwięk: Małgorzata Staroń
producent: Małgorzata Staroń, Witold 
Będkowski
produkcja: Staroń Film, Telewizja Polska
czas projekcji: 71 min
dystrybucja: Żółty Szalik

Zesłańcy jako małe dzieci, uciekinie-
rzy jako nastolatkowie, od wczesnej 
młodości artyści, od 1997 roku repa-
trianci, przez całe życie bracia. Alfons 
i Mieczysław Kułakowscy z okolic Ber-
dyczowa trafili na północną Syberię 
skąd wywędrowali do Kazachstanu, 
aż wreszcie wrócili do Polski. Malarz 
i pasjonat filmowania, obaj tak samo 
wrażliwi jak niezłomni. Mimo nie-
wyobrażalnych przeciwności, które 
pokonali, są pozbawieni zgorzknie-
nia, afirmują życie, na nowo mie-
rzą się z kolejnymi trudami. Zachwy-
cają i inspirują. Pamiętają wszystko, 
wspominają tylko to, co dobre. Całe 
życie razem, tak z konieczności, jak 
z wyboru. Różnią się i kłócą, wspierają 
i kochają. Zmagają się z codzienno-

Natalia Rybicka, Anna Dymna, Wojciech 
Pszoniak, Wiktor Zborowski, Marian Dziędziel, 
Adam Ferency, Władysław Kowalski, Jerzy 
Schejbal, Paweł Królikowski, Marian Opania, 
Magdalena Zawadzka
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych
czas projekcji: 112 min
dystrybucja: NEXT FILM

Niezwykła historia jazzmana (Maciej 
Stuhr), który u schyłku lat 50. ubie-
głego wieku powraca z Anglii do Pol-
ski. Wraz z grupą ekscentrycznych 
muzyków zakłada swingowy big-band. 
Gwiazdą zespołu zostaje Modesta 
(Natalia Rybicka), wspólnie odno-
szą wielki sukces. Muzyk szybko traci 
głowę dla uwodzicielskiej i tajemni-
czej femme fatale. Wkrótce zaczyna ich 
łączyć gorący romans. Jako król i kró-
lowa swingu ruszają w trasę koncertową 
po Polsce, a ich życie zaczyna przypo-
minać hollywoodzki film. Czy uczucie 
okaże się prawdziwe?

Pitbull. Nowe porządki
film fabularny
premiera: 22 stycznia
reżyseria: Patryk Vega
scenariusz: Patryk Vega
zdjęcia: Mirosław Kuba Brożek
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Dorota Sławecka
montaż: Tomasz Widarski
dźwięk: Maciej Pawłowski, Tomasz Dukszta
obsada: Piotr Stramowski, Bogusław Linda, 
Andrzej Grabowski, Krzysztof Czeczot, 
Agnieszka Dygant, Anna Karczmarczyk, 
Beata Kawka, Paweł Królikowski, Michał 
Kula, Wojciech Machnicki, Anna Mucha, Maja 
Ostaszewska, Julia Pogrebińska
producent: Emil Stępień, Patryk Vega
produkcja: Ent One Investments
czas projekcji: 133 min
dystrybucja: Vue Movie Distribution

oprac. J.M.
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w roli drugoplanowej, ale bałam 
się, żeby nie skradł całego show, 
co prawie mu się udało w scenie 
z parasolem.    

Twój film podejmuje temat, 
który najchętniej od siebie 
odsuwamy, chociaż prędzej 
czy później czeka każdego 
z nas.
Było dużo filmów o śmierci, 
o odchodzeniu. One jednak 
w zdecydowanej większości 
zrobione były w sposób trady-
cyjny. Skoro o umieraniu, to 
dramat. To wszystko, o czym 
mówię, było dla mnie bliskie 
i świeże. Poza tym mam naturę 
prześmiewcy, błazna. Pewnie 
dlatego chciałam to „złamać”. 
Ten film jest eksperymentem 
na własnym organizmie. To 
wszystko się przecież wyda-
rzyło. Ale ciekawe jest też prze-
żywanie tego od nowa. Kiedy 
po raz kolejny oglądam film, 
to czuję, że nie patrzę już na 
swoją historię. Już nie jest moja, 
poszła sobie, stała się publiczna. 
Oglądając ten film po dłuższej 
przerwie, a sporo z nim ostat-
nio jeździliśmy po festiwalach, 
potrafię wzruszyć się do łez. 
Może jestem sentymentalna, 
choć robiąc Moje córki krowy, 
bardzo starałam się tego unik-
nąć. 

Jak film przyjmowany jest na 
świecie?
To niesamowite, że wszędzie 
odbierany jest tak samo dobrze. 
Na przykład na festiwalu w São 
Paulo podeszły do mnie dwie 
Japonki i jedna z nich zaczęła 
mi mówić, że to jest film o niej, 
a ona jest Martą. Jestem tymi 
wszystkimi pozytywnymi rek-
cjami bardzo zbudowana, bo tak 
naprawdę zrobiłam ten film dla 
siebie. To proste kino, bez fajer-
werków, a tu takie zamieszanie.

Powiedziałaś kiedyś, że 
to opowieść o rodzinie 
w krzywym zwierciadle. 
Rodzina to chyba taki mój 
temat. Interesuje mnie także 
dlatego, że dziś z instytucją 
rodziny jest jakiś problem. 
Jednym słowem, rodzina jest 
w defensywie, źle się kojarzy. 
Z drugiej strony wszyscy mają 

jakąś podprogową potrzebę 
funkcjonowania w jej obrębie. 
Chciałam przyjrzeć się mojej 
rodzinie, której tak dobrze mi 
znany obraz w jakimś sensie 
dobiegał końca. Kiedy patrzy-
łam na mnie i moją siostrę, 
zawsze widziałam, jakie jeste-
śmy różne. Moje spojrzenie 
na rodzinę cechowały dystans 
i ironia. Postanowiłam tego nie 
zmieniać. Stąd krzywe zwiercia-
dło. Nie chciałam, żeby wyszła 
z tego telenowela czy dokument, 
ale żeby te wszystkie emocje 
były zagęszczone.

Moje córki krowy często 
pewnie będą porównywane 
z 33 scenami z życia 
Małgorzaty Szumowskiej.
Te dwa filmy są na tyle podobne, 
na ile my jesteśmy podobne, i na 
tyle różne, na ile my różnimy się 
od siebie. A różni nas poczucie 
humoru, wrażliwość na świat czy 
sam sposób opowiadania. Ten 
sam był temat. Jej rodzice także 
odeszli i próbowała sobie z tym 
poradzić. Bardzo lubię 33 sceny 
z życia, ale w ogóle się do niego 
nie odnosiłam, pisząc scena-
riusz. Robiłam to po swojemu. 
To jednak ciekawe, że dwie reży-
serki zrobiły film na ten sam 
temat, ale w zupełnie różny spo-
sób. 

Dużo pracowałaś z aktorami 
nad tymi postaciami?
W dużej mierze zbudowane były 
w scenariuszu, ale wiele o nich 
rozmawialiśmy. Rozmowy zastę-
powały próby. Pamiętam, jak 
Agata zapytała mnie, czy ma 
mnie naśladować. Powiedziałam 

jej, że absolutnie nie (śmiech). 
W ogóle mam raczej twardą 
reżyserską rękę, wiem, czego 
chcę. Co nie zmienia faktu, że 
dawałam aktorom na planie 
ich duble, żeby mieli możli-
wość improwizacji. I niektóre 
z nich są wspaniałe. Od aktora 
można wiele dostać, jeżeli tylko 
da mu się miejsce i czas. Bar-
dzo dużo z tego filmu wycięłam, 
pierwsza wersja trwała około 
trzech godzin. Wiele scen było 
naprawdę dobrych, ale popa-
dały w sentymentalizm. Nawet 
kiedy był on delikatny, cięłam, 
bo czułam, że mogę wpaść 
w pułapkę. Nie chciałam być 
ckliwa, czułostkowa, wolałam 
odważnie iść po bandzie. 

Jak z twojej perspektywy 
wyglądała współpraca 
pomiędzy Gabrielą Muskałą 
a Agatą Kuleszą, bo to w dużej 
mierze stanowi o sile filmu. 
Obie są świetnymi aktorkami, 
bardzo kreatywnymi, wiele ich 
pomysłów weszło do filmu. Ale 
muszę powiedzieć, że zarówno 
Agata, Gabrysia, jak i Marian 
byli pokorni na planie, słuchali 
tego, co mówię. W ogóle mam 
wrażenie, że im lepszy aktor, 
tym mniej się awanturuje. I zre-
alizuje moją uwagę, nawet jeżeli 
się z nią nie zgadza. A potem ja 
daję mu szansę zrobić to tak, jak 
chce. Taki obustronny szacunek 
jest bardzo istotny.

Drugi plan z kolei 
zdominowany jest przez 
męskich bohaterów.
Myślę, że zarówno Marian Dzię-
dziel, Marcin Dorociński, jak 

i Łukasz Simlat tak weszli w te 
role, bo dla żadnego z nich nie 
była ona oczywista. Marian 
kojarzy się z rolami gości z sie-
kierą, a tu zagrał intelektuali-
stę. Z kolei Łukasz nie zagrał 
chyba wcześniej pozytywnego 
bohatera. Warto dać aktorowi 
szansę zagrania czasem czegoś 
innego. Po Marianie widziałam, 
jaki był głodny zagrania dużej 
roli. Bardzo mocno się do niej 
przygotowywał, a miał do wyko-
nania trudne zadanie. Kręci się 
niechronologicznie, a on musiał 
grać postać w różnych fazach 
destrukcji mózgu.  

Wydaje mi się, że ludziom 
łatwo utożsamiać się z twoim 
filmem, bo to taka historia, 
którą każdy zna do pewnego 
stopnia i filtruje ją przez swoje 
doświadczenia.
Chyba rzeczywiście tak jest. 
Po każdej projekcji podcho-
dzi do mnie kilka osób i ma 
potrzebę podzielenia się swo-
imi własnymi przeżyciami. Dla 
każdego przecież najważniej-
sza jest jego historia, bo sam 
jest jej bohaterem. Być może 
dlatego ludzie, oglądając Moje 
córki krowy, myślą o swoich 
rodzinach, życiu. Forma filmu 
do tego zachęca, gdybym zro-
biła mroczny dramat psycholo-
giczny, pewnie by tak nie było. 
Choć możliwe, że dostałabym 
wtedy jakąś nagrodę od jury 
w Gdyni (śmiech). Ale i tak uwa-
żam, że dostałam najważniejszą 
nagrodę, której zresztą zapo-
mniano mi wręczyć na gali – 
Nagrodę Publiczności. To dla 
niej robimy filmy. 

Kuba Armata: Moje 
córki krowy to film mocno 
zainspirowany twoim życiem.
Kinga Dębska: Kiedy zdarzyła 
się rzecz, która postawiła mnie 
do pionu, czyli moment, gdy 
moi rodzice zaczęli odchodzić, 
przewartościowało mi się całe 
życie. Zaczęłam chodzić na tera-
pię i w zasadzie tam Moje córki 
krowy miały swój początek. Gdy 
mama leżała w śpiączce, posta-
nowiłam zrobić film, żeby pora-
dzić sobie jakoś z tym wszyst-
kim, co dzieje się wokół mnie. 
Czego nie ogarniam i na co 
kompletnie nie jestem przygo-
towana. Chciałam w jakimś sen-
sie sama sobie ulżyć. Zrozumieć 
ten trudny moment i go zaak-
ceptować. To był punkt wyjścia. 
Pierwszą wersję scenariusza 
napisałam po śmierci ojca. Póź-
niej pojawił się script doctor, 
który pomógł mi zachować 
odpowiedni dystans i balans 
pomiędzy rzeczywistością a fik-
cją. Bo ta historia, która zain-
spirowana jest moim doświad-
czeniem, w dużej mierze jest 
jednak fikcją. 

Łatwiej zatem pisać o sobie 
czy wymyślać?
Cała ta historia związana 
z odchodzeniem rodziców 
jest prawdziwa. Natomiast 
siostrzane relacje, choć sama 
mam siostrę, są jednak wymy-
ślone. Specjalnie odsunęłam 
to od siebie, bo chciałam poka-

mnie właśnie takie zakotwicze-
nie. Gdyby człowiek komplet-
nie zanurzył się w produkcjach 
fabularnych, serialowych, a tym 
samym odkleił się od życia, 
byłoby to pewnie ze stratą dla 
niego, ale i dla projektów. Mam 
wielu znajomych poza planem 
filmowym, bo ważne wydaje mi 
się zachowanie pewnej równo-
wagi. To tylko fikcja, a praw-
dziwe życie jest gdzie indziej. 
I owa fikcja może czerpać 
z prawdziwych historii, bo to 
właśnie życie często udowadnia, 
że jest najlepszym scenarzystą.

Czy przez to, że było to 
tak osobiste, intymne 
doświadczenie, napisanie 
scenariusza było trudne?
Wszystko zaczęło się od dzien-
nika. Zresztą razem z premierą 
filmu wyjdzie książka, która 
różni się od scenariusza, bo 
jest właśnie takim intymnym 
dziennikiem dwóch sióstr, które 
z różnych perspektyw opo-
wiadają o swoich uczuciach 
i tym, co dzieje się wokół nich. 
W ogóle pierwsza wersja sce-
nariusza to w dużej mierze był 
monolog jednej z sióstr. Potem 
powoli od tego odchodziłam 
w stronę akcji. Pisanie tego 
filmu to była taka moja auto-

zać dwa modele współczesnej 
kobiety. Rozważną i roman-
tyczną. Poukładaną i komplet-
nie chaotyczną. Racjonalistkę 
i „wariatkę”. Obie nieszczę-
śliwe i zagubione. Inspiracją 
zawsze były pewne szczegóły, 
które pamiętałam, ale wiele 
dopisywałam. Dobrze się czuję 
w wymyślaniu, ale łatwiej mi to 
robić, gdy mam poczucie zako-
twiczenia w rzeczywistości.

To wynik twojego dużego 
doświadczenia z dokumentu?
Być może. Lubię przyglądać 
się światu i ludziom. To dla 

terapia, sposób na przeżywa-
nie żałoby, wyrażenie poczucia 
niesprawiedliwości. Próbowa-
łam w ten sposób się pocieszyć, 
chciałam, żeby moi rodzice 
jeszcze trochę pobyli na tym 
świecie, chociażby w osobach 
aktorów. Ten film w ogóle jest 
podszyty moją wewnętrzną 
potrzebą rodziny. Nawet jeżeli 
nie zgadzam się z wieloma rze-
czami i walczę, żeby było po 
mojemu, to strasznie jej potrze-
buję.  

Od początku miałaś pomysł na 
aktorów?
Gabrysia Muskała była 
z nami w zasadzie od samego 
początku, wiele z nią na temat 
scenariusza rozmawiałam. 
Z kolei Agata Kulesza pojawiła 
się praktycznie przed samymi 
zdjęciami. Z tą rolą miałam 
większy problem, być może dla-
tego, że sama jestem starszą 
siostrą (śmiech). Śmieszna była 
sytuacja z Marcinem Dorociń-
skim, któremu miałam zapro-
ponować inną rolę. Ale prze-
konał mnie, że chciałby zagrać 
niedorajdę. Takie obsadzenie 
na opak. To ciekawe, bo akto-
rzy nie chcą grać tego samego, 
potrzebują zmian, wyzwań. 
Marcin świetnie poradził sobie 

organizmie
na własnym 

Eksperyment

Z Kingą Dębską, reżyserką filmu Moje 
córki krowy, rozmawia Kuba Armata

Kinga Dębska
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Gabriela Muskała i Agata Kulesza 
w filmie Moje córki krowy, 

reż. Kinga Dębska 
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Małą maturą, a książkę dałem 
mojemu producentowi Włod-
kowi Niderhausowi. On ją prze-
czytał i mówi: „To jest dla cie-
bie, musisz z niej zrobić film”. 
Ja na to: „Ale to nie będzie taki 
tani film”. A on: „To już zostaw 
mnie”. Pana Kowalewskiego 
więc poprosiłem o napisa-
nie scenariusza według swojej 
książki, a ponieważ nigdy tego 
nie robił, wysłałem mu amery-
kański podręcznik do pisania 
scenariuszy, który właśnie uka-
zał się w języku polskim. On, 
człowiek skrupulatny, przeczy-
tał wszystko i napisał. Scena-
riusz został dobrze przyjęty 
przez komisję ekspertów Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej, dostaliśmy obietnicę dofi-
nansowania 50 proc. budżetu, 
pozostało poszukać pozostałej 
części pieniędzy, czyli czterech 
milionów, bo budżet opiewał 
na osiem. Zaczęliśmy chodzić 
po bankach, była to dla mnie 
straszliwa golgota. Te sta-
lowe oblicza, które kompletnie 
nie wiedzą, o co nam chodzi… 
No ale chodziliśmy, chodzili-
śmy i w końcu wychodziliśmy. 
Dzięki Markowi Żydowiczowi, 
szefowi Camerimage, dostali-
śmy potężny zastrzyk finan-
sowy od kujawsko-pomorskiego 
wojewody, potem doszła Agora 
jako koproducent, dołączyła 
Telewizja Polska. I jakoś złożyli-
śmy budżet.

Można było kręcić.
Musiałem jednak trochę popra-
cować nad scenariuszem. I fil-
mowo, i muzycznie. Włodek 
Kowalewski doszedł do jazzu 
poprzez… rocka. A dla mnie 
ewolucja, do jakiej doszło w jaz-
zie za sprawą rocka, to wręcz 
pauperyzacja tej pięknej, szla-
chetnej muzyki. Przypomina 
mi się pewna scena z filmu 
Whiplash, w której na ścianie 
można dostrzec kartkę z napi-
sem: „Kto nie ma talentu, gra 
rocka”. W związku z tym, że 
mój scenarzysta był jazzowym 
neofitą, musiałem nieco popra-
wić pomysł ścieżki dźwiękowej 
przyszłego filmu i zawrzeć na 
niej prawdziwe jazzowe evergre-
eny, zresztą mój subiektywny 
ich wybór. 

Sięgnął pan po przyjaciela 
z młodości jako konsultanta 
muzycznego.
Wziąłem Wojtka Karolaka, 
a on – Wiesia Pieregorólkę, 
który jest fantastycznym big- 
-band leaderem. 

Czy pracując nad 
scenariuszem, miał już pan 
wizję obsady aktorskiej?
Wtedy, kiedy włączyłem się 
w prace scenariuszowe, miałem 
już w głowie Maćka Stuhra. Po 
pierwsze,  jest szalenie muzy-
kalny, co więcej – muzycznie 
wykształcony, gra na forte-
pianie zupełnie swobodnie, 
po drugie – ma obycie estra-
dowe, refleks sceniczny, dobrze 
śpiewa i co najważniejsze – ma 
wdzięk, a także zarówno cechy 
aktora charakterystycznego, 
jak i amanta. Wymyśliłem go 
sobie i nie chciałem słyszeć 
o żadnej zmianie. A tu zaczęły 
się problemy, bo on był bardzo 
zajęty – słowacki film, teatr War-
likowskiego, inne zobowiązania. 
Doszło nawet do tego, że posta-
nowiliśmy przesunąć zdjęcia 
i zamiast jesienią zaczęliśmy 
wiosną następnego roku. Mimo 
nawału zajęć bardzo solidnie 
przygotowywał się do tej roli, 
wziął nawet lekcje gry na puzo-
nie.

A role żeńskie?
Sonię Bohosiewicz wzią-
łem nie dlatego, że jest moją 
synową, ale dlatego, że bardzo 
dobrze śpiewa. I Joasię Kulig, 
która także wspaniale śpiewa. 
Ona właściwie z tej całej trójki 
była najbardziej pewna. No 
i zaczęliśmy zdjęcia, trwają już 

tydzień. Joasia ma wejść na 
plan w piątek, a w czwartek… 
łamie nogę.

Jakieś fatum z tymi 
złamaniami wisiało nad tym 
filmem, pianista – rękę, 
aktorka – nogę…
Dla mnie było oczywiste, że nie 
może grać w gipsie. W scena-
riuszu jest scena tańca, nawet 
dwie… Koniec, katastrofa. 
W piątek zmieniam harmono-
gram zdjęć, na sobotę zarzą-
dzam casting. Nawet w cza-
sie prób nie wygląda to źle, ale 
potem jak przeglądam mate-
riały… rozpacz, nie mam żad-
nej. W niedzielę dzwoni do 
mnie pewna osoba, której wiele 
zawdzięczam, i pyta, czy znam 
Natalię Rybicką z Teatru Stu-
dio. Przypominam sobie, że 
chyba ją gdzieś widziałem. Był 
kiedyś taki film Żurek Ryszarda 
Brylskiego, grała w nim nasto-
latkę poszukującą z matką ojca 
swego dziecka. Poszedłem więc 
do Teatru Studio na sztukę 
Davida Mameta „Oleanna”, 
w której Natalia gra z Krzyszto-
fem Stelmaszykiem. Spotkałem 
się z nią po spektaklu, pojechali-
śmy do Studia Sonoria na próby 
muzyczne… „Ale ja w ogóle nie 
umiem śpiewać, mam fatalny 
głos” – mówi nagle dość prze-
rażona Natalia. Cóż miałem 
robić, dałem jej scenariusz, 
prosząc o SMS po przeczyta-
niu, bez względu na godzinę. 
O trzeciej nad ranem dostałem 
SMS-a: „Fantastyczne, biorę to”. 
I zaczęła się ciężka robota, bo 
ona naprawdę nie umiała śpie-
wać. Ale się zawzięła… I chyba 
wygraliśmy!

Kto zatem śpiewa w pańskim 
filmie?
Natalia Rybicka, Sonia Bohosie-
wicz, Maciej Stuhr, Sonia Smo-
łokowska, Witold Zborowski. 

Niektórzy nawet grają, jak 
choćby Zborowski ze Stuhrem 
na fortepianie.
Maciek nawet tak się przyłożył, 
że potrafi zagrać coś na puzo-
nie, a Zborowski na trąbce.

Wojciech Pszoniak ponoć gra 
na saksofonie, ale w pańskim 
filmie jest pianistą.
Niestety, wymagał tego scena-
riusz.

W ostatnich pana 
filmach dostrzegam 
tropy autobiograficzne, 
w Excentrykach… też chyba 
wiele jest z pana.
Jest w tym filmie scena, w któ-
rej Fabian i Natalia leżą w łóżku 
i ona pyta go o ojczyznę. A on 
jej odpowiada: „Wiesz, moją 
ojczyzną jest muzyka”. I opo-
wiada jej historię, która jest 
moją historią. Zdarzyło mi się 
to, kiedy po raz pierwszy poje-
chałem do Ameryki. Zapro-
szono mnie do Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej z Zaklętymi rewi-
rami. Po wspaniałej kolacji 
wyszedłem w nocy na miasto. 
Skręciłem w jakąś boczną ulicę 
na Manhattanie. Nagle usłysza-
łem muzykę, dobry jazz. Wcho-
dzę po schodkach do dość zatło-
czonej piwnicy, siadam przy 
barze, zamawiam piwo, a na 
małej scence pięciu czarnych 
dziadków – każdy po osiem-
dziesiątce – grają, ale jak! – jak 
aniołowie… I tak siedząc przy 
barze, poczułem się jak facet 
z amerykańskiego filmu, które 
zawsze uwielbiałem. W ciągu 
tej godziny zaprzyjaźniłem się 
z barmanem i jeszcze kilkoma 
innymi osobami, słuchając tej 
fantastycznej muzyki. Poczu-
łem, że wróciłem do domu, 
że to jest właśnie mój dom, ta 
muzyka, którą żyłem całe lata, 
że dotarłem do źródeł. Dozna-
łem takiego wzruszenia, łzy 
niemal stanęły mi w oczach. 
Zrozumiałem, że to jest moja 
ojczyzna. Ta muzyka jest moją 
ojczyzną.  

Jerzy Armata: Jaka jest 
geneza Excentryków…?
Janusz Majewski: Miesz-
kałem ponad dwadzieścia lat 
na Mazurach, niedaleko Ełku, 
na tzw. Mazurach Garbatych, 
przepiękna okolica. Wypro-
wadziliśmy się z Warszawy 
i zamieszkaliśmy tam na stałe. 
Ełk jest miastem, w którym 
zawsze dużo się działo. Kiedyś 
zorganizowano tam Zaduszki 
Jazzowe, było to jakieś osiem 
lat temu. Przyjechał Wojtek 
Karolak z zespołem. Znamy się 
z Wojtkiem od lat, jeszcze z cza-
sów krakowskich. Mieszkali-
śmy blisko siebie. Pamiętam, że 
zawsze podziwiał mnie, zwłasz-
cza dlatego, iż byłem starszy 
od niego i miałem rower. Mnie 
natomiast fascynował wygląd 
jego ojca, który był profeso-

Kraków po wojnie był 
mocno ujazzowiony, nawet 
wtedy, gdy jazz musiał zejść 
do katakumb, grano go 
w Piwnicy Pod Baranami czy 
w mieszkaniach prywatnych.
Warto wspomnieć, że zaraz 
po wojnie trafiło na ekrany 
polskich kin kilka amerykań-
skich filmów muzycznych, m.in. 
Serenada w Dolinie Słońca, ze 
słynną orkiestrą Glenna Mil-
lera. Widziałem ten film jede-
naście razy! Nie z powodu dość 
głupkowatej akcji, ale fanta-
stycznej muzyki. W Krako-
wie też próbowano grać taką 
muzykę, wykonywała ją np. 
orkiestra Kazimierza Turewi-
cza. Do Polski przyjechał wtedy 
świetny czeski big-band Karela 
Vlacha, pojechałem z kolegami 
do Katowic na jego koncert. 
I tak się zaczęła u mnie wielka 
miłość do tej muzyki…

… której jest pan wierny 
do chwili obecnej, czego 
dowodem Excentrycy…
Miłość od pierwszego 
wejrzenia. 

rem w Akademii Sztuk Pięk-
nych, a nosił się jak dyplomata, 
zawsze nienagannie ubrany, 
wzór dżentelmena w starym 
stylu. To wspomnienie z młodo-
ści. Później z Wojtkiem nieraz 
spotykaliśmy się, na początku 
lat 60. zrobiłem krótki doku-
ment Opus jazz, w którym 
grał na fortepianie z zespołem 
Andrzeja Kurylewicza. A wra-
cając jeszcze do przeszłości, 
warto wspomnieć, że w Krako-
wie uczęszczałem do Liceum 
im. Króla Jana Sobieskiego, do 
którego – klasę niżej – chodził 
Andrzej Trzaskowski. Kiedyś 
zrobiliśmy rewię szkolną – on 
grał po raz pierwszy na forte-
pianie, a ja go zapowiadałem. 
Kiedy wiele lat później poznał 
mnie z Willisem Conoverem, 
legendą jazzu, który zapowia-
dał Trzaskowskiego w swo-
ich audycjach „Time for Jazz”, 
powiedziałem mu: „Ale ja 
byłem pierwszy!”, za to on, któ-
rego audycji słuchałem latami, 
był moim pierwszym nauczy-
cielem angielskiego w wersji 
nowojorskiej.  

Właściwie od pierwszego 
słyszenia. A wracając do 
Wojciecha Karolaka…
…i do współczesności. A więc 
przyjechał do Ełku na Zaduszki, 
dał piękny koncert. Po wystę-
pie zaprosiliśmy go z kolegami 
z zespołu do nas na kolację. 
I stała się rzecz straszna, Wojtek 
po koncercie  wpadł do zapadni 
i złamał rękę. Pianista – rękę 
w nadgarstku! Parę dni później 
odbyło się w Olsztynie sym-
pozjum z udziałem artystów, 
ludzi kultury mieszkających na 
Warmii i Mazurach. Usadzono 
mnie przy stoliku, przy którym 
siedział już Włodzimierz Kowa-
lewski, którego wcześniej nie 
znałem. Rozpoczyna się dys-
kusja o różnych miejscowych 
wydarzeniach i inicjatywach 
kulturalnych, ja z aprobatą 
opowiadam o wspomnianych 
Zaduszkach Jazzowych. I wtedy 
mój sąsiad mówi: „A wie pan, 
ja napisałem powieść z jaz-
zem w roli głównej”. Przysłał 
mi swoją książkę, przeczytałem 
i pomyślałem: „To jest materiał 
na film!”. Ale potem zająłem się 

ojczyzną
jest moją

Muzyka 

Z Januszem Majewskim, reżyserem filmu 
excentrycy, czyli po słonecznej stronie 
ulicy, rozmawia Jerzy Armata

Janusz 
Majewski 

Natalia Rybicka i Maciej Stuhr 
w filmie Excentrycy, czyli 

po słonecznej stronie ulicy, 
reż. Janusz Majewski
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2016, natomiast coś, co jest zde-
cydowanie bliższe współcze-
sności. Autentyczna sprawa 
dotycząca gangu obcinaczy pal-
ców w rzeczywistości ma swój 
początek w 2000 roku, a ostat-
nich ludzi wyłapano kilka mie-
sięcy temu. Ciągnęła się więc 
na przestrzeni kilkunastu lat. 

Dość istotną postacią 
pierwszego Pitbulla był, 
inspirowany autentycznym 
gangsterem, szef ormiańskiej 
mafii. Czy wśród przestępców, 
których mamy w Nowych 
porządkach również są 
postaci przeniesione z realiów 
jeden do jeden? 
Wydaje mi się, że w warstwie 
dokumentalnej posunąłem 
się w tym przypadku jeszcze 
dalej, niż to było w przeszło-
ści. Nie tylko dlatego, że część 
scen realizowaliśmy przy użyciu 
ukrytej kamery w zastanym tłu-
mie, ale przede wszystkim dla-
tego, że w filmie wystąpili także 
prawdziwi policjanci i gang-
sterzy, niektórzy nosili nawet 
specjalne bransoletki elektro-
niczne, odbywając wyrok na 
wolności. To nie jest tylko sma-
czek, którym można chwalić się 
w gazetach. Mając aspiracje zro-
bić najbardziej autentyczny film 
o policji w tym kraju, muszę 
dbać o wszystkie detale. Akto-
rów czy statystów nie da się do 
tego stopnia nauczyć, jak mają 
się poruszać, zachowywać. Tak 
naprawdę pewne rzeczy byłyby 
niemożliwe. Mamy np. scenę, 
w której Bogusław Linda idzie 
w towarzystwie dwustu gości, 
którzy nie wyglądają jak pra-
cownicy biblioteki. To wszystko 
buduje realizm. W całym filmie 
nie ma tak naprawdę ani jednej 
wymyślonej sceny, ani nawet 
wymyślonego dialogu. Szukając 
przez lata swojego charakteru 
pisma, doszedłem do wnio-
sku, że to, co mnie najbardziej 
z racji reporterskiego wykształ-
cenia interesuje, to kino oparte 
na czymś, co przynosi rzeczy-
wistość, a nie kreowane. Moja 
praca scenarzysty sprowadziła 
się do tego, że dokumentu-
jąc świat policji i przestępców, 
zespoliłem rozmaite sytuacje 
w jedną historię. To, co jest 

zupełnie nowego w tym Pit-
bullu, to dokumentacja świata 
przestępczego, którą wykona-
łem równie skrupulatnie jak 
dokumentację policji. Dotąd 
nie pokazywano go w pol-
skim kinie w tak realny sposób. 
Z reguły przestępcy byli por-
tretowani przez optykę stróżów 
prawa. Nie wchodziliśmy w ich 
świat, poznając ich motywację, 
psychologię, język, zachowa-
nia i pragnienia. W Nowych 
porządkach ten świat jest 
podzielony. Mamy męski poje-
dynek pomiędzy prawdziwymi 
facetami z dwóch stron płotu. 
Dokonałem tu zresztą bar-
dzo ciekawego zabiegu. Na 
początku mamy odwrócenie 

schematu: antagonista wydaje 
się pozytywny, a protagonista 
jest postacią negatywną. 

Wspomniałeś Bogusława 
Lindę. Skąd pomysł, 
by odkurzyć ikonę polskiego 
kina policyjnego lat 90.?
Kiedy oglądałem Psy, to chodzi-
łem na wagary z technikum do 
kina Muranów. Uwielbiam ten 
film, zresztą pewnie jak miliony 
facetów. Przez całe lata marzy-
łem, by pracować z Lindą, ale 
nie miałem pomysłu, w jakiej 
roli go obsadzić. A dziś mam 
poczucie, że w Pitbullu… stwo-
rzył najlepszą kreację od czasów 
Franza Mauera. 

Bogusław Linda przeczytał 
scenariusz, i co? Od razu 
powiedział: wchodzę, czy miał 
wątpliwości?
Nie miał wątpliwości. Pamię-
tam, że zapytał mnie, w jaki 
sposób zapisywałem dialogi, 
bo uderzające było dla niego, 
jak realistycznie brzmi język 
tych postaci. Ale samą decyzję 
o grze podjął w trakcie pierw-
szej kawy. 

Nowe porządki to kolejny już 
film, w którym bierzesz na 
siebie także rolę producenta. 
Nie byłbym w stanie tak czę-
sto tworzyć filmów, gdyby nie 
wsparcie mojego wspólnika 
Emila Stępnia, który jest współ-

producentem. Bycie producen-
tem wymaga nie tylko chodze-
nia w garniturze na spotkania 
biznesowe, ale również tego, 
że nie mogę na planie tupać 
nogą i mówić „ja chcę”. Muszę 
pielęgnować w sobie wol-
ność artystyczną, ale równo-
cześnie mieć w sobie produ-
centa, który kontroluje koszty. 
Co jest wyzwaniem twórczym. 
Są różnego rodzaju sytuacje, 
gdzie udało się nam zoptyma-
lizować koszty. Na przykład na 
samej kwestii rozkładania kabli 
nauczyliśmy się oszczędzać 
trzy godziny dziennie. Dzięki 
temu mam więcej czasu na 
pracę z aktorem. 

Paradoksalnie twoim 
największym sukcesem 
kinowym nie był Pitbull lecz 
komedia Ciacho. Krytycy 
nie zostawili jednak nie niej 
suchej nitki.
Cieszę się ze wszystkiego, co 
zrobiłem. Nawet, jeśli zrobi-
łem rzeczy niewłaściwe, to 
dzięki nim wiem, czego dziś 
nie należy robić. Po pierw-
szym Pitbullu bałem się szu-
flady specjalisty od kina poli-
cyjnego. Trzeba pamiętać też, 
że początkowo Pitbull nie miał 
dobrego przyjęcia. Dopiero 
na skutek powtórek serialu 
stał się kultowy i zobaczyło go 
ponad 30 mln widzów. W mię-
dzyczasie, chcąc osiągnąć suk-

ces, zacząłem robić filmy dla 
ludzi, a nie dla siebie. W pew-
nym momencie zdałem sobie 
sprawę, że będąc outsiderem 
od chyba szóstej klasy podsta-
wówki, nie wiem czego chce 
95 proc. widzów. W związku 
z tym muszę robić coś, co 
mnie osobiście dotyka i może 
wówczas okaże się, że jest 
to interesujące również dla 
innych. Jednocześnie uzmy-
słowiłem sobie, że mój charak-
ter pisma nie sprowadza się 
do gatunku, tylko do doku-
mentacji, bo z wykształcenia 
jestem reporterem. I to, co tak 
naprawdę chcę robić, to kino 
czerpiące z życia.  

Rafał Pawłowski: Podobno 
dwa razy do tej samej rzeki 
się nie wchodzi. Po dziesięciu 
latach od filmu kinowego, 
ale też po trzech sezonach 
telewizyjnego serialu, 
zdecydowałeś się na powrót 
do Pitbulla.
Patryk Vega: Na pewno nie 
zdecydowałbym się na bezpo-
średnią kontynuację serialu, bo 
to byłby tzw. odgrzewany kotlet 
skazany na niepowodzenie. Już 
przy kręceniu trzeciego sezonu 
serialu miałem poczucie, że tro-
chę zaczynamy pożerać własny 
ogon, i że opowiedzieliśmy o tej 
policji już niemalże wszystko, 
zaczynając niekiedy odmie-
niać problemy przez przypadki. 
Bezpośrednim impulsem do 
nakręcenia nowego Pitbulla 
była śmierć Sławka Opali – pro-
toplasty Despera. W związku 
z tym napisałem książkę, która 
była hołdem dla tej postaci. 
Wówczas też kręciłem z poli-
cją dokument Ciemna strona 
miasta. I okazało się, że policja, 
którą znam sprzed dziesięciu 
lat, momentami kompletnie nie 
przypomina tego, co jest teraz. 
Potrzeba było dekady, by rze-
czywistość dotycząca zarówno 
policji, jak i przestępczości, 
zmieniła się na tyle, bym miał 
do opowiedzenia nową historię. 

Co się zmieniło?
W dzisiejszych czasach gang-
sterzy zdjęli dresy, a założyli 
krawaty i garnitury. Bo dużo 

superbohaterowie, którzy pędzą 
szybkimi samochodami. Nasi 
policjanci muszą się borykać 
z systemem pełnym absur-
dów i niedoskonałości. Mamy 
również charakterystyczne 
dla Pitbulla czarne poczucie 
humoru. Natomiast sama histo-
ria dotyczy nowej rzeczywisto-
ści. Pomost ze starym Pitbullem 
stanowią dawni bohaterowie. 
Akcja jest zbudowana w ten 
sposób, że policjanci z dwóch 
komend – „starzy” z Wydziału 
Zabójstw Pałacu Mostowskich 
oraz „nowi” z komendy przy 
Malczewskiego prowadzą dwa 
śledztwa na temat tej samej 
grupy mokotowskiej. I chcąc 

łatwiej jest zarobić 10 mln zło-
tych na wyłudzeniach VAT-u, 
niż zrobić napad na bank. Jest 
to też obwarowane niższymi 
sankcjami. Policja również ina-
czej pracuje. Lwią część spraw 
przy tych najcięższych przestęp-
stwach wykrywa się za pomocą 
techniki. Dziesięć lat temu nie 
było też takich policjantów jak 
bohater filmu, który jest wyta-
tuowany, ma irokeza. Wygląda 
tak dlatego, że przez dwa lata 
działał pod przykryciem w gru-
pie handlarzy narkotykami. 
Ale – oczywiście – to nadal jest 
ten sam Pitbull bo mamy ten 
brudny świat, pewną przaśność 
wynikającą z tego, że to nie są 

rozbić tę organizację przestęp-
czą, muszą zacząć współpraco-
wać. 

Powiedziałeś, że przestępcy 
zdjęli dresy i ubrali garnitury, 
a teraz słyszę o wymuszeniach 
i obcinaniu palców. To jak to 
jest? 
Takie rzeczy się zdarzają, ale 
dotyczą one dużych pieniędzy. 
Nikt nie robi tego dla kilkuna-
stu tysięcy złotych. Mówimy 
tu o kwotach typu milion euro. 
Poza patologią, współcześni 
przestępcy działają w inny spo-
sób. Akcja filmu Pitbull. Nowe 
porządki rozpoczyna się w 2007 
roku. Nie jest to więc stricte 

Z Patrykiem 
Vegą, reżyserem 
filmu pitbull. 
nowe porządki, 
rozmawia Rafał 
Pawłowski

Mój 
charakter pisma

to dokumentacja

Patryk Vega 

Piotr Stramowski i Bogusław Linda 
w filmie Pitbull. Nowe porządki, 

reż. Patryk Vega
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cji, w ojczyźnie pozostawali na 
marginesie głównego nurtu. 
Bardzo dużo sił, czasu i ener-
gii kosztowało ich to, aby ktoś 
zauważył u nas malarstwo 
Alfonsa. To się stało dopiero 
po wstąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej. 

W filmie jest scena, w której 
pokazujesz, jak obaj lecą do 
Brukseli na wystawę obrazów 
Alfonsa. 
To było w siedzibie unijnego 
Komitetu Regionów. Niestety, 
w trakcie tego kilkudniowego 
wyjazdu spłonął ich dom, 
w którym przechowywali więk-
szość swoich prac. Sąsiedzi 
załadowali zbyt dużo drewna 
do kominka... 

Nie żałowali wtedy, że 
przyjechali do Polski? 
Nie zastanawiali się nad 
powrotem do Ałma-Aty? 
Nie. Ale cierpieli i rozwa-
żali jedynie: odbudować stary 
czy też zamieszkać w zupeł-
nie nowym domu, gdzieś bli-
żej „cywilizacji”. To rzeczywi-
ście był trudny moment w ich 
życiu. Mieczysław dostał małe 
mieszkanko socjalne, Alfons 
przez pewien czas mieszkał 
nawet w camperze. Postanowili 
jednak nie rozpaczać. Alfons 
zaczął malować nowe obrazy. 
Po raz kolejny w swoim życiu 
zaczynali coś od nowa.

Kiedy po raz pierwszy 
pomyślałeś, że warto byłoby 
zrobić o obu braciach film? 
To było gdzieś w 2006 roku. 
Zobaczyłem wtedy archi-
walne materiały, jakie Mie-
czysław nakręcił na kamerach 
8mm i 16mm podczas swoich 
wypraw geodezyjno-karto-
graficznych. Poczułem, że jest 
w tych filmikach jakiś magne-
tyzm, nieodkryta tajemnica 
przeszłości. 

Z tych fragmentów filmów 
można się jedynie domyślać, 
że w Kazachstanie prowadzili 
bardzo bujne życie. Z filmu 
nie dowiemy się jednak, jak 
ono wyglądało. Dlaczego?
Z Alfonsem i Mieczysławem 
nagrałem wiele wielogodzin-

nych rozmów, zarówno o ich 
tragicznej, ale i bardzo wesołej 
przeszłości. Nigdy nie wywarły 
one jednak na mnie tak sil-
nego wrażenia, co obserwa-
cja ich codziennego życia po 
przyjeździe do Polski. Wola-
łem ich milczących czy też 
sporadycznie rozmawiających 
ze sobą, aniżeli ich nawet naj-
barwniejsze opowieści sprzed 
lat. Dla mnie prawdziwy film 
dokumentalny dotyka tego, co 
się dzieje tu i teraz. W domu 
i przed domem, w którym 
mieszkają bracia. Reszta sta-
nowi co najwyżej uzupełnienie 
tego pejzażu.

W jednej z najbardziej 
wstrząsających i zarazem 
rozczulających scen widzimy, 
w jaki sposób jeden z braci 
radzi sobie z nakładaniem 
skarpetki. Jak udało ci się to 
zarejestrować?
Razem z żoną jeździliśmy do 
braci Kułakowskich co kilka 
miesięcy. Mieszkaliśmy wtedy 
razem z nimi. Przez więk-
szość tego czasu nie używali-
śmy kamery. Jedliśmy z nimi 
posiłki, rozmawialiśmy, chodzi-
liśmy na spacery. Przy okazji 
obserwowaliśmy ich codzienne 
rytuały. Widzieliśmy, jak się 
starzeją. Kiedy pewnego dnia 
rano zobaczyłem, jak Mieczy-
sław się ubiera, byłem tym po 

prostu wstrząśnięty. Podobne 
wrażenie wywarło na mnie 
to, jak kilka miesięcy później 
Alfons pomaga bratu nakładać 
skarpety. Dopiero wtedy zrozu-
miałem, o czym jest ten film.

O czym?
Bardzo długo zbieraliśmy 
materiał. Znaliśmy bardzo 
dobrze historie obu braci, ale 
nie wiedzieliśmy, do czego 
ten film zmierza. Najpierw 
z kamerą podążałem za moimi 
bohaterami i związanymi 
z nimi wydarzeniami. Potem 
okazało się, że tych wydarzeń 
aż tak wielu nie ma. Wtedy 
zacząłem się bardziej skupiać 
na obserwacji codzienności, 
na przemijaniu życia. Bardziej 
skupiałem się na pejzażu, który 
stanowi inspirację dla Alfonsa. 
Odkrywałem odmienne cha-
raktery obu braci. Mieczysław 
był takim dokumentalistą, 
kochającym życie. Natomiast 
Alfons skupiał się na sztuce 
abstrakcyjnej, istocie piękna 
i idei. Dopiero takie sceny, jak 
ta z nakładaniem skarpetek, 
uzmysłowiły mi siłę ich brater-
stwa oraz – w sposób symbo-
liczny – pokazały proces sta-
rzenia się każdego człowieka. 
I właśnie tego dotyka nasz film. 

Oglądając Braci, można 
odnieść wrażenie, że poza 

nimi nie ma tam żadnego 
świata. Są tylko oni, 
dom i otaczająca ich 
mazurska przyroda…
Rzeczywiście, poza wyjazdem 
do Brukseli na wystawę obra-
zów Alfonsa, w filmie oprócz 
braci nie widać żadnych ludzi. 
To był świadomy zabieg 
wyczyszczenia tła. W ten spo-
sób chcieliśmy skupić się 
tylko na głównych bohaterach. 

Z jednej strony 
wyglądają na bardzo zżytych 
ze sobą, z drugiej zaś – na 
bardzo samotnych. Posiadali 
własne rodziny?
Alfons nigdy się nie ożenił. 
Zawsze był częścią rodziny 
Mieczysława, który ma jeszcze 
córkę. Jego żona i druga córka 
już nie żyją. W tym sensie, nie-
mal przez całe życie obaj byli 
i są zdani na siebie.  

Co się teraz z nimi  
dzieje?
W filmie jest scena, w której 
Alfons zawozi Mieczysława 
do domu opieki, gdzie ten 
przebywa do tej pory. Potem 
przez kilka tygodni miesz-
kał sam. Wkrótce przeniósł 
się jednak do brata. W domu 
opieki na strychu zrobił sobie 
pracownię malarską i tam 
do dziś, blisko brata, tworzy 
swoje obrazy.  

Marcin Zawiśliński: 
Ile lat mają dziś bracia 
Kułakowscy? Skąd 
pochodzą?
Wojciech Staroń: Mieczy-
sław skończył 92 lata, a Alfons 
89. Mimo tak podeszłego 
wieku młodszy z braci ciągle 
podróżuje. Był już z nami m.in. 
na festiwalach w Locarno, Lip-
sku, Warszawie i Mińsku. Obaj 
urodzili się w latach 20. ubie-
głego wieku w polskiej rodzi-
nie na tzw. Kresach. W latach 
30. Stalin deportował niemal 
wszystkich mieszkających tam 
Polaków na Syberię. Alfons 
i Mieczysław razem z rodzi-
cami trafili do łagru, w którym 
ciężko pracowali. Jako kil-
kunastoletni chłopcy uciekli 
stamtąd. Po wybuchu wojny 
Mieczysław trafił do techni-

kali jeszcze przez kilka lat 
wspólnie w Ałma-Acie.

W jakich okolicznościach na 
nich trafiłeś? 
W 1994 roku, po drugim roku 
studiów w łódzkiej Szkole Fil-
mowej, wraz z Małgosią (żoną 
i producentką filmu – przyp. 
red.) i dwójką przyjaciół posta-
nowiliśmy wybrać się do 
Kazachstanu. Kiedy tam jecha-
liśmy, ktoś nam doradził, że jak 
będziemy w Ałma-Acie, to noc-
leg znajdziemy u braci Kuła-
kowskich. W ich domu pełnym 
obrazów, czuć było atmosferę 
przedwojennej Polski. Mieczy-
sław grał na gitarze i śpiewał 
rosyjskie ballady. Jego córka 
akompaniowała na pianinie. 
Łaziliśmy też wspólnie po 
górach, po Tien-szanie. Było to 

kum geodezyjnego i zaczął się 
kształcić na kartografa. Kiedy 
Niemcy zaczęli okrążać teren 
Uzbekistanu i Kazachstanu, 
został wysłany na ekspedycję, 
w ramach której rysował mapy 
obu obszarów. To uchroniło 
go przed wysłaniem na front. 
Przez ten czas Alfons tułał się 
po różnych miejscach. Obaj 
bracia odnaleźli się ponownie 
przed końcem wojny i pozo-
stali na stałe w Kazachstanie. 
Po wojnie Alfons skończył 
Akademię Sztuk Pięknych 
w Ałma-Acie. Wielokrotnie 
towarzyszył Mieczysławowi 
podczas jego ekspedycji geo-
dezyjno-kartograficznych 
i malował tam obrazy. W 1959 
roku ich rodziców, w ramach 
amnestii, zwolniono z łagru. 
Dzięki temu wszyscy miesz-

dla nas niesamowite przeżycie. 
Bardzo się wtedy zaprzyjaźni-
liśmy. 

Kiedy dowiedziałeś się, 
że bracia Kułakowscy 
zamierzają wrócić do Polski? 
To było gdzieś w 1997 albo 
1998 roku. Przyjechali ponow-
nie do ojczyzny w ramach 
wielkiej akcji repatriacyjnej. 
Zamieszkali w starym domu 
do remontu w Olsztyńskiem. 
Paradoksalnie to miejsce oka-
zało się dla nich swego rodzaju 
zsyłką. W Ałma-Acie wiedli 
bowiem rozbudowane życie 
towarzyskie, należeli do miej-
scowej bohemy artystycz-
nej. Teraz byli niby u siebie, 
bo w utęsknionej Polsce, ale 
osamotnieni. W Kazachsta-
nie tworzyli kwiat inteligen-

razemZawsze 
Z Wojciechem 
Staroniem, 
reżyserem filmu 
bracia, 
rozmawia 
Marcin Zawiśliński 

Wojciech Staroń
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W produkcji

Pełnometrażowe 
filmy fabularne

oprac. J.M.   

Las, 4 rano
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Jan Jakub Kolski
scenariusz: Krzysztof Majchrzak, Jan Jakub 
Kolski
zdjęcia: Jan Jakub Kolski
scenografia: Paulina Korwin-Kochanowska
montaż: Konrad Śniady
dźwięk: Katarzyna Szczerba
obsada: Krzysztof Majchrzak, Olga Bołądź, 
Maria Blandzi, Michał Kowalski, Grzegorz 
Stelmaszewski, Aleksandra Michael
producent: Jan Jakub Kolski
produkcja: Wytwórnia Filmowa Popielawy
planowane zakończenie produkcji: 2016
czas projekcji: ok. 90 min
premiera: 2016

Forst jest zamożnym, dobrze zorga-
nizowanym człowiekiem. Wydaje się 
królem życia. Któregoś dnia spekta-
kularnie opuszcza korporację w któ-
rej jest wiceprezesem. Las, 4 rano kilka 
lat później. Forst – na wpół zdziczały 
dziad leśny zakłada wnyki na zwie-
rzęta. Mieszka w lesie, w wybudowanej 
przez siebie ziemiance. Za towarzy-
stwo ma kota i psa. Żywi się mięsem 
upolowanej zwierzyny oraz resztkami 
zbieranymi dla niego przez Natę, pro-
stytutkę pracującą przy nieodległej 
drodze. Mają dobre porozumienie, roz-
mawiają o literaturze i o... życiu. Któ-
regoś wieczoru Nata staje się ofiarą 
porachunków gangów wystawiających 
prostytutki na nieodległej drodze. Forst 
wpada w rozpacz. Uświadamia sobie, że 
bliskość jakiej doświadczał z Natą trzy-
mała go przy życiu. Prawdziwe relacje 
tych dwojga odkrywają się w retrospek-
cjach; dają one obraz nadwrażliwych 
uciekinierów od życia, ratujących się 
nawzajem czymś w rodzaju zwariowa-
nej, leśnej „terapii”.

Kochaj
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Marta Plucińska
scenariusz: Marta Plucińska
zdjęcia: Bogumił Godfrejów
muzyka: Gerard Lebik
scenografia: Anna Niemira
montaż: Jan Kidawa Błoński jr.
dźwięk: Piotr Lasota
obsada: Małgorzata Kożuchowska, Olga 
Bołądź, Roma Gąsiorowska, Aleksandra 
Popławska, Magdalena Lamparska, Piotr 
Machalica, Piotr Polk, Michał Żurawski, Michał 
Czarnecki, Marcin Kwaśny, Aldona Jankowska
producent: Paweł Pluciński
produkcja: Federico Film
planowane zakończenie produkcji: zima 2016
czas projekcji: 85 min
dystrybucja: Kino Świat
premiera: 4 marca 2016

Pełen emocji obraz, w którym każda 
kobieta odnajdzie coś znajomego, 
jakiś fragment siebie. Prawdziwa, 
damska przyjaźń i poszukiwanie 
miłości, to wątki przewodnie nowej 
komedii producentów kinowego 
przeboju Mój rower – Federico Film. 
W doborowej żeńskiej obsadzie: 
Olga Bołądź, Roma Gąsiorowska, 
Aleksandra Popławska, Magdalena 
Lamparska i nieczęsto oglądana 
na wielkim ekranie Małgorzata 
Kożuchowska. To opowieść o czterech 
dziewczynach z wielkiego miasta, 
które – każda na swój sposób – pragną 
być kochane.

Jestem mordercą
etap produkcji: zakończony I okres zdjęciowy
reżyseria: Maciej Pieprzyca
scenariusz: Maciej Pieprzyca
zdjęcia: Paweł Dyllus
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Joanna Anastazja Wójcik
montaż: Paweł Laskowski
dźwięk: Robert Czyżewicz
obsada: Mirosław Haniszewski, 
Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, 
Piotr Adamczyk, Michał Żurawski
producent: Renata Czarnkowska-Listoś, 
Maria Gołoś
produkcja: RE Studio
planowane zakończenie produkcji: luty 2017
czas projekcji: ok. 110 min
dystrybucja: NEXT FILM
premiera: I kwartał 2017

Thriller psychologiczny inspirowany 
prawdziwymi wydarzeniami 
z początku lat 70. ubiegłego wieku. 
Głównym bohaterem filmu jest młody 
milicjant, który po niepowodzeniu 
dotychczasowego śledztwa, zostaje 
szefem grupy dochodzeniowej mającej 
złapać seryjnego zabójcę kobiet.
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Te filmy mówią bardzo du-
żo o ówczesnym społe-
czeństwie” – wspominał 

Piotr Szulkin. – „O-bi, o-ba… jest 
zapisem stanu naszych umysłów 
po stanie wojennym. Jest o spo-
łeczeństwie, które utraciło nadzie-
ję. To jest moje odbicie tamtego 
świata”.

Mija rok od zakończenia wojny 
atomowej, która nie miała zwycięz-
ców, tylko samych przegranych. 
Nieliczni ocaleni, zwabieni obiet-
nicami „specjalisty od perswazji” 
Softa (Jerzy Stuhr), zredukowani 
niemal do biologicznych instynk-
tów, gnieżdżą się pod chroniącą 
przed szkodliwym promieniowa-
niem betonową kopułą. W zde-
humanizowanej rzeczywistości 
jedyną nadzieję daje im myśl 
o Arce, która któregoś dnia ich 
uratuje. Im częściej władze zaprze-
czają jej istnieniu („Arka nie ist-
nieje i nigdy nie przybędzie, nie 
wierzcie gusłom, plotkom i zabo-
bonom”), tym silniejsza potrzeba 
wiary. Ulega jej także sam Soft...

Piotr Szulkin zrealizował wów-
czas tetralogię (Golem, Wojna 
światów – następne stulecie, O-bi, 
o-ba. Koniec cywilizacji oraz Ga, 
ga. Chwała bohaterom), której 
akcja działa się w nieokreślo-
nym świecie przyszłości. Można 

chcesz powiedzieć wiersz, to musi 
być na chwałę ojczyzny”. 

Realizację O-bi, o-ba… wspomi-
nał również Andrzej Kowalczyk, 
który odpowiadał za dobór sceno-
grafii. Za swoją pracę został nagro-
dzony na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdańsku. 
– „To przede wszystkim jedno 
z największych i najwspanial-
szych doświadczeń zawodowych 
w ciągu ponad tych czterdziestu 
lat. Praca była mozolna. Mieliśmy 
masę obiektów i to w najróżniej-
szych miejscach – byliśmy w pod-
ziemiach Pałacu Kultury, zrujno-
wanym i remontowanym wtedy 

by te cztery obrazy nazwać fil-
mami science fiction, ale... „Te 
filmy są wierszami” – dodawał 
reżyser. – „To, że one nie dzieją 
się w konkretnym świecie, nie 
świadczy, że mają na sobie jakiś 
płaszczyk – ani science, ani fic-
tion, bo one nie są ani naukowe, 
ani nie są fikcyjne. One już są bar-
dziej socjologiczne. To jest już 
bliższe science. Ale odżegnuję 
się od postrzegania tych filmów 
jako science-fiction. W czasach, 
kiedy te filmy powstawały wpusz-
czano mnie w ten kanał, żeby to 
było łatwiej przepchać. Teraz już 
nie ma takich obostrzeń, że jak 

Bristolu, w rozlewni win na Żela-
znej – słynne takie podziemia 
z beczkami. W najdziwniejszych 
miejscach, w których nigdy póź-
niej nie kręciłem. Takim wyzwa-
niem, które wisiało nad nami pod-
czas realizacji, bo robiliśmy to na 
końcu zdjęć, było wyjście z arki. 
Robiliśmy to pod mostem Łazien-
kowskim gdzie nasyp styka się ze 
spodem mostu. (…) Dzięki zespo-
łowi i też Witkowi Sobocińskiemu 
ta praca była przyjemnością. Bo to 
było szaleństwo. Im bardziej sza-
lony pomysł, tym bardziej przysta-
wał do tego filmu. Ale dyscyplina 
też obowiązywała. Dyscypliną był 
sens plastyczny”. 

Kowalczyk mówił również 
o odczytywaniu filmu przez ówcze-
sną publiczność: „Film był dobrze 
odbierany, ale lekko przykrywany 
w prasie, za pewne aluzje do rze-
czywistości. Aluzje były dosyć 
łatwo czytelne. Tamta publicz-
ność całkiem dobrze potrafiła je 
odnajdywać. Mieliśmy umiejęt-
ność odczytywania tego, co jest 
pod spodem – w tekstach, gaze-
tach, mediach i w kinie”. 

Oprócz reżysera Piotra Szul-
kina i scenografa Andrzeja Kowal-
czyka, na premierze zrekon-
struowanego O-bi, o-ba. Koniec 
cywilizacji zjawili się również Jan 
Nowicki – aktor, Witold Sobociń-
ski – autor zdjęć oraz Nikodem 
Wołk-Łaniewski – odpowiedzialny 
za dźwięk do całej tetralogii Pio-
tra Szulkina. 

Premiera zrekonstruowanego 
cyfrowo filmu odbyła się 18 grud-
nia 2015 roku w warszawskim 
kinie Kultura, prowadzonym 
przez Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich.  

O kondycji społeczeństwa po stanie wojennym, odpowiednim 
odczytaniu aluzji oraz dziwnych lokacjach opowiadali twórcy 
O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji podczas cyfrowej premiery filmu 
Piotra Szulkina. Organizatorem pokazu było Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich. 

Albert Kiciński

Premiery po latach: O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji

Im bardziej szalony

tym bardziej przystawał
pomysł,

do tego filmu
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Nikodem Wołk-Łaniewski, Piotr 
Szulkin i Witold Sobociński 
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Festiwale za granicą: Lublana

W2014 zdobyła je Ewa 
Borysewicz za Do 
serca Twego. Dwuna-

sta edycja Animateki (7-13 grud-
nia 2015) okazała się z kolei bar-
dzo szczęśliwa dla Wojciecha 
Sobczyka, który uzyskał to tro-
feum za Lato 2014. Film otrzy-
mał już wcześniej kilka nagród, 
ale nigdy tak prestiżowej. Jury 
uzasadniło swój wybór nastę-
pująco: „Dyskutowaliśmy, dla-
czego ten film powinien otrzy-
mać Grand Prix. Zauważyliśmy 
w nim wiele rzeczy. Techniczne 
mistrzostwo, hipnotyczną ścieżkę 
dźwiękową wciągającą widza 
w dramatyczną podróż. Doceni-

Marcin Giżycki 

Wojciech Sobczyk

w Lublanie
z Grand Prix

liśmy pomysłowy wewnątrzka-
drowy montaż, piękne apokalip-
tyczne panoramy, poczucie głębi 
i bezkompromisową brutalność 
spektaklu składającego się na 
kinematograficzny fresk. Przede 
wszystkim jednak jest to po pro-
stu ŚMIAŁY film, który mocno 
nas poruszył. Cholernie mocno”. 
Trzeba przyznać, że rzadko czyta 
się takie uzasadnienie werdyktu. 

Aczkolwiek Animateka jest, jak 
się rzekło, festiwalem skupiają-
cym się na filmach z naszej części 
Europy, nie brak na niej prezen-
tacji dzieł z całego świata, zebra-
nych w przeglądach wybranych 
kinematografii, panoramach, 

retrospektywach indywidual-
nych twórców itp. Tym bardziej 
należy odnotować imponującą 
ilość filmów z Polski rozsianych 
po różnych projekcjach. Oprócz 
Lata 2014 w Konkursie Głów-
nym znalazły się jeszcze: Udo-
mowienie Sylwii Gaweł, Podróż 
Michała Wójcickiego oraz Seks 
dla opornych Izabeli Plucińskiej 
(produkcja polsko-niemiecko-ka-
nadyjska). Cztery filmy „made 
in Poland” walczyły o nagrodę 
w Konkursie Etiud Studenckich. 
Następnych siedem, w tym zna-
komite Signum Witolda Giersza, 
pokazano w ramach Panoramy, 
a  Ziegenort Tomasza Popakula 

włączono do programu nazwa-
nego – w wolnym tłumaczeniu – 
„Genderową zmianą ról”. Nadto 
w ramach retrospektywy tak zwa-
nych animowanych dokumentów 
zaprezentowano głośną rumuń-
sko-polsko-francuską pełnome-
trażową Czarodziejską Górę Ancy 
Damian. Trzeba przyznać, że jest 
to raczej dość imponująca obec-
ność na jednym wydarzeniu fil-
mowym. 

Ważnym elementem programu 
Animateki są także spotkania 
z twórcami, producentami, teore-
tykami i kuratorami innych festi-
wali. W tym cyklu między innymi 
odbyła się prezentacja najnow-
szej książki wybitnego włoskiego 
historyka kina Giannalberto Ben-
dazziego „Animation – A World 
History” – monumentalnej, trzy-
tomowej historii filmu animo-
wanego, w której wiele miejsca 
poświęcono polskim animacjom. 
Wyżej podpisany poproszony 
został natomiast o zaprezento-
wanie Międzynarodowego Festi-
walu Filmów Animowanych Ani-
mator w Poznaniu. 

Żeby jednak choć trochę zmą-
cić ten optymistyczny obraz, 
warto odnotować całkowitą pol-
ską nieobecność w jednym z naj-
ważniejszych w tym roku punktów 
programu Animateki: osobnym 
konkursie filmów dla dzieci pod 
umownym hasłem „Słoń” (kon-
kurs jednak nie ograniczał się do 
filmów o tych wielkich ssakach). 
Brak naszych produkcji w tym 
zestawieniu, na które złożyło się 
kilkadziesiąt filmów z wielu kra-
jów, pokazuje niestety ogromną 
zapaść w tej dziedzinie twórczo-
ści, w której niegdyś byliśmy świa-
tową potęgą.   

Międzynarodowy Festiwal Filmu Animowanego Animateka 
w Lublanie, poświęcony głównie filmom z Europy Centralnej 
i Wschodniej, tradycyjnie odbywający się w grudniu, jest ostatnim 
w roku ważnym europejskim festiwalem animacji i stanowi niejako 
podsumowanie całego sezonu. Po raz drugi z rzędu Grand Prix 
Animateki powędrowało do polskiego twórcy. 

Lato 2014, reż. Wojciech Sobczyk
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Przegląd polskich 
filmów w Rumunii
W dniach 6-11 listopada w ru-
muńskim Kiszyniowie od-
był się przegląd „CinePOL-
SKA – Dni Filmu Polskiego”. 
W programie tegorocznego 
wydarzenia znalazło się sześć 
filmów, a ich tematem prze-
wodnim była odwaga. Widzo-
wie w Kiszyniowie zobaczyli: 
Bogów Łukasza Palkowskie-
go, Jacka Stronga Władysła-
wa Pasikowskiego, Miasto 44 
Jana Komasy, Obietnicę Anny 
Kazejak, Fotografa Waldema-
ra Krzystka oraz Obywatela 
Jerzego Stuhra. Po pokazach 
w Kiszyniowie przegląd „Ci-
nePOLSKA” powędrował do 
stolicy kraju – Bukaresztu, 
by i tam w dniach 27 listopa-
da – 6 grudnia zaprezentować 
ostatnie dokonania polskiej ki-
nematografii. Organizatorami 
cyklicznego wydarzenia, jakim 
jest „CinePOLSKA” są Insty-
tut Polski w Bukareszcie oraz 
Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich. 

 

Filmy Wojciecha 
Staronia we Włoszech
Podczas 56. Festiwalu dei Po-
poli we Florencji (27 listopa-
da – 4 grudnia) odbyła się 
retrospektywa filmów Wojcie-
cha Staronia. Wśród dziewię-
ciu prezentowanych tytułów 
znalazły się zarówno filmy 
dokumentalne reżyserowa-
ne przez polskiego twórcę, 
jak i te produkcje fabularne 
oraz krótkometrażowe, przy 
których pracował jako autor 
zdjęć. Obok nagradzanej na 
całym świecie Argentyńskiej 
lekcji Staronia (m.in. właśnie 
podczas Festival dei Popoli 
film otrzymał w 2011 roku Na-
grodę za Najlepszą Reżyserię) 
widzowie zobaczyli również 
krótkometrażowe: Szklaną pu-
łapkę Pawła Ferdka czy Sześć 
tygodni Marcina Janosa Kraw-
czyka ze zdjęciami bohatera 

retrospektywy. Podczas festi-
walu odbyło się również spo-
tkanie z polskim filmowcem 
połączone z pięciogodzinny-
mi warsztatami. Od kilku lat 
nasze filmy dokumentalne 
znajdują miejsce w programie 
włoskiego festiwalu. W 2013 
roku organizatorzy zaprezen-
towali retrospektywę obrazów 
Marcela i Pawła Łozińskich. 
W 2011 roku nagrodę za Naj-
lepszy Film Krótkometrażowy 
otrzymała Marta Prus za tytuł 
Vakha i Magomed. Podczas 
ubiegłorocznej edycji zapre-
zentowano w sekcjach konkur-
sowych i pozakonkursowych 
łącznie sześć nowych polskich 
produkcji.

 

Obietnica dzieciństwa 
nagrodzona w Katarze
Film dokumentalny Obietni-
ca dzieciństwa w reżyserii Ry-

szarda Kaczyńskiego i Piotra 
Morawskiego otrzymał Child 
and Family Award na 11. Al 
Jazeera International Doc- 
umentary Film Festival (26-29 
listopada). Producentami ob-
razu są Telewizja Polska oraz 
Studio Filmowe Kalejdoskop. 
Wyróżnienie w Katarze jest 
kolejną nagrodą dla Obietnicy 
dzieciństwa. Dokument został 
również doceniony na festiwa-
lach w Kielcach, Chicago i No-
wym Jorku. 

 

Larp nagrodzony 
we Francji
Studencka fabuła Kordiana 
Kądzieli, Larp, zrealizowana 
na Wydziale Radia i Telewi-
zji UŚ w Katowicach, znala-
zła się w gronie laureatów 30. 
edycji prestiżowego Festiwalu 
Europejskich Filmów Krótko-
metrażowych w Breście (10-

-15 listopada). Obraz otrzy-
mał nagrodę przyznawaną 
przez internetowy magazyn 
poświęcony filmom krótko-
metrażowym „Format Court”. 
Nagroda obejmuje specjalną 
publikację na temat filmu na 
stronie internetowej magazy-
nu, pokaz w Studio des Ursu-
lines w Paryżu podczas nocy 
Format Court oraz przygoto-
wanie kopii DCP, a przyzna-
na została przez twórczynię 
i redaktor naczelną magazy-
nu – Katię Bayer. Nagrodzona 
etiuda opowiada o siedem-
nastoletnim Sergiuszu, który 
czuje się zupełnie nierozu-
miany w swym najbliższym 
środowisku. Chłopiec ucie-
ka w świat fantastyki, która 
jest największą z jego pasji. 
Podczas jednej z terenowych 
rozgrywek fantasy Sergiusz 
zostaje bohaterem, co niesie 
za sobą nieoczekiwane kon-
sekwencje.

 

Retrospektywa 
filmów Romana 
Polańskiego 
w Wilnie
W dniach 4-13 grudnia In-
stytut Polski w Wilnie zor-
ganizował, we współpracy 
z najważniejszym kinem stu-
dyjnym w stolicy Litwy – Ska-
lvija, przegląd najbardziej 
i najmniej znanych filmów 
Romana Polańskiego. To była 
największa dotychczasowa re-
trospektywa obrazów polskie-
go reżysera, absolwenta słyn-
nej na całym świecie łódzkiej 
Szkoły Filmowej. Litewscy 
widzowie zobaczyli osiem 
najlepszych filmów pełnome-
trażowych, m.in. Nóż w wo-
dzie, Dziecko Rosemary, Lo-
katora, Chinatown, Frantica. 
Podczas oficjalnego otwarcia 
przeglądu, litewska publicz-
ność miała okazję zapoznać 
się z najmniej znanym eta-
pem twórczości Romana Po-
lańskiego – z czasów studiów 

w tym największa gazeta co-
dzienna „Lietuvos rytas”.

 

Jerzy Kucia laureatem 
nagrody ASIFA
14 listopada, podczas gali za-
kończenia 39. edycji portu-
galskiego festiwalu filmów 
animowanych Cinanima 
w Espinho (9-15 listopada) na-
grodę ASIFA odebrał Jerzy 
Kucia. Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Filmu Animowa-
nego ASIFA co roku przyzna-
je swoją nagrodę wybitnym 
twórcom światowej anima-
cji. Laur ten po raz pierwszy 
został przyznany w 1985 ro-
ku. Jerzy Kucia odbierze go 
za „osiągnięcia i dokonania 
życia”. Przyznawane od trzy-
dziestu lat nagrody trafiają do 
twórców i organizacji, które 
przyczyniają się do promocji 

i wzmacniania pozycji filmu 
animowanego na świecie. To 
prestiżowe trofeum jest wyso-
ko cenione w środowisku ani-
macji. To druga nagroda w hi-
storii, która została wręczona 
polskiemu twórcy. W 1990 
roku laur ASIFA odebrał pod-
czas festiwalu animacji w Za-
grzebiu Daniel Szczechura. 

 

Francuzi nagrodzili 
Czerwonego Pająka
Nowy film Marcina Koszałki 
otrzymał nagrodę Francuskie-
go Stowarzyszenia Krytyków 
na 16. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmowym w Arras (6-
-15 listopada). Impreza ta jest 
drugim co do ważności – za-
raz po Cannes – festiwalem we 
Francji. To kolejny między-
narodowy sukces tego thril-

lera, którego producentem 
jest firma Mental Disorder 4 
(W imię…, Bejbi blues). 

 

Festiwal Kinopolska 
2015 w Paryżu
W dniach 18-22 listopada od-
był się Festiwal Filmu Pol-
skiego Kinopolska w Paryżu. 
Pokazano na nim takie nowe 
rodzime produkcje jak: Bo-
gowie Łukasza Palkowskie-
go, Carte Blanche Jacka Lu-
sińskiego, Wołanie Marcina 
Dudziaka, Demon Marcina 
Wrony, Intruz Magnusa von 
Horna, Czerwony Pająk Mar-
cina Koszałki. W sekcji filmów 
krótkometrażowych znalazły 
się m.in. Koniec świata Moni-
ki Pawluczuk, Łakomstwa En-
demita Natalii Dziedzic, Kac 
Macieja Buchwalda. Ponad-

w Łodzi. Zaprezentowano 
najciekawsze filmy krótko-
metrażowe, czyli: Uśmiech 
zębiczny, Dwóch ludzi z szafą 
oraz Lampę. Marcin Łapczyń-
ski, dyrektor Instytutu Pol-
skiego w Wilnie, powiedział: 
„Poprzez organizację retro-
spektywy filmów Romana Po-
lańskiego chcemy nie tylko 
przedstawić Litwinom postać 
jednego z najbardziej utalen-
towanych i znanych polskich 
reżyserów, ale nawiązać tak-
że do dorobku Państwowej 
Wyższej Szkoły Filmowej, Te-
lewizyjnej i Teatralnej w Ło-
dzi, uznanej w prestiżowym 
rankingu amerykańskiego 
magazynu »The Hollywood 
Reporter« za drugą najlepszą 
zagraniczną szkołę filmową 
na świecie”. O retrospektywie 
szeroko rozpisywały się naj-
ważniejsze litewskie media, 
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to zaprezentowano też obra-
zy zaliczające się do klasyki 
polskiego kina: Lawę, Ostatni 
dzień lata i Salto Tadeusza 
Konwickiego, a także Wese-
le i Zemstę Andrzeja Wajdy. 
W ramach pokazów specjal-
nych pokazano również takie 
tytuły jak: Walser Zbigniewa 
Libery, Znam kogoś, kto cię 
szuka Julii Kowalski, Powsta-
nie Warszawskie Jana Koma-
sy, Czarodziejska Góra Ancy 
Damian oraz filmy zrealizowa-
ne w ramach projektu „War-
szawa-Paryż”. Festiwal Kino-
polska 2015 zakończył pokaz 
filmu Body/Ciało Małgorzaty 
Szumowskiej.

 

Etiuda z Wrocławia 
nagrodzona w USA
Krótka fabuła Dawno temu na 
Śląsku Tomasza Protokowicza, 
zrealizowana we Wrocławskiej 
Szkole Filmowej Mastershot, 
została uznana najlepszym 
krótkometrażowym debiutem 
fabularnym na 22. Ann 
Arbor Polish Film Festival (13- 
-15 listopada). Film opowiada 
historię dwóch braci bliźnia-
ków, Ryśka i Stefana, miesz-
kających w prowadzonym 

przez zakonnice sierocińcu, 
znajdującym się w małym, ślą-
skim miasteczku, gdzie obok 
siebie żyją Polacy i Niemcy. 
Chłopcy dorastają w trudnym 
okresie rządów hitlerowskich. 
Wkrótce ich drogi rozejdą się, 
by skrzyżować się za kilkana-
ście lat, w niezwykle nieprzy-
jemnych okolicznościach. Fe-
stiwal w Ann Arbor, w stanie 
Michigan, jest jednym z naj-
bardziej zasłużonych i najdłu-
żej organizowanych festiwa-
li polskich filmów w Stanach 
Zjednoczonych.

 

Dokument Jerzego 
Śladkowskiego 
triumfuje 
w Amsterdamie
Wyprodukowany w Szwe-
cji Don Juan zdobył główną 
nagrodę na 29. IDFA (18-29 
listopada), jednym z najważ-
niejszych festiwali filmów do-
kumentalnych świata. Don 
Juan otrzymał VPRO IDFA 
Award w kategorii Najlepszy 
Pełnometrażowy Film Doku-
mentalny oraz czek na 12,5 tys. 
euro. Film, którego reżyserem 
jest Jerzy Śladkowski, to nie-
zwykła półtoragodzinna opo-

wieść o 22-letnim Olegu. Ten 
młody Rosjanin mieszka na co 
dzień w Niżnym Nowogrodzie. 
Jest studentem chorym na au-
tyzm, ale równocześnie poszu-
kującym zrozumienia i miłości. 
Wiele osób próbuje mu pomóc. 
Bezskutecznie. Wsparcie nad-
chodzi z najmniej oczekiwanej 
strony... Za zdjęcia do tego do-
kumentu odpowiadał Wojciech 
Staroń. Muzykę skomponował 
Timo Hietala. Warto przypo-
mnieć, że rok temu na tym sa-
mym festiwalu Nagrodę Spe-
cjalną Jury zdobył film Hanny 
Polak – Nadejdą lepsze czasy. 
70-letni obecnie Jerzy Ślad-
kowski od 1982 roku mieszka 
i tworzy w Szwecji. 

 

Moje córki krowy 
i Dotknięcie Anioła 
z sukcesami 
w Chicago
Film Kingi Dębskiej Moje 
córki krowy triumfował na 27. 
Festiwalu Filmów Polskich 
w Ameryce (6-22 listopada). 
Otrzymał nagrodę Złote Zęby 
przyznawaną przez publicz-
ność najlepszemu filmowi fa-
bularnemu. Natomiast film 
Dotknięcie Anioła w reżyserii 

Marka Tomasza Pawłowskie-
go zdobył główną nagrodę 
w kategorii dokumentalnej. 
Festiwal Filmu Polskiego 
w Ameryce jest uważany za 
najobszerniejszy na świe-
cie coroczny przegląd filmu 
polskiego. Jego celem jest 
promocja polskiego kina na 
kontynencie północnoamery-
kańskim. Założony w 1989 ro-
ku przy współudziale Centrum 
Filmowego Chicagowskie-
go Instytutu Sztuki, w trak-
cie każdej edycji przedstawia 
ponad 70 tytułów fabularnych, 
dokumentalnych i krótkome-
trażowych, goszcząc licznych 
polskich filmowców. Liczba 
uczestników festiwalu sięga 
35 tys. kinomanów. 

 

Sukces Czerwonego 
Pająka w Kairze
Film Marcina Koszałki został 
zwycięzcą 2. edycji Kairskie-
go Tygodnia Krytyków Filmo-
wych. Wieczorem 20 listopada 
odbyła się ceremonia zakoń-
czenia 37. Kairskiego Festi-
walu Filmowego, na którym 
odbyło się również wręczenie 
nagród Tygodnia Krytyków – 
jednego z niezależnych pro-
gramów festiwalu. Czerwony 
Pająk rywalizował w konkur-
sie z jeszcze jednym filmem 
polskiego reżysera: Drogą 
do Rzymu Tomasza Mielnika 
oraz pięcioma innymi, zagra-
nicznymi tytułami. Spośród 
wszystkich siedmiu obrazów 
trzyosobowe jury: egipski re-
żyser Mohamed Khan, libań-
ski reżyser Mohamed Rouda 
i nigeryjski krytyk Shaibu 
Husseini za najlepszą produk-
cję uznało właśnie film Marci-
na Koszałki. Nagrodę odebrał 
przedstawiciel Ambasady RP 
w Kairze Karol Leśniak. Pod-
czas Kairskiego Tygodnia 
Krytyków Filmowych, został 
zorganizowany również prze-
gląd filmów polskich. Egipscy 
kinomani mogli zobaczyć pięć 

Robert Schauer, który razem 
z Wojciechem Kurtyką doko-
nał przejścia Świetlistej Ścia-
ny na Gasherbrumie IV. W 27. 
edycji festiwalu w konkursie 
wzięło udział prawie 150 fil-
mów, podzielonych na cztery 
sekcje. Dokument Elizy Kubar-
skiej K2. Dotknąć nieba otrzy-
mał nagrodę Alpin Camera 
in Gold w kategorii „Ludzie 
i Kultura”.

 

Wojciech Staroń 
uhonorowany w Tallinie
Jeden z najzdolniejszych pol-
skich operatorów filmowych 
zdobył nagrodę za zdjęcia do 
filmu Świt na 13. Black Nights 
Film Festival 2015 w Talli-
nie (13-29 listopada). To już 
kolejne wyróżnienie dla tego 
filmowca w tym roku. Świt to 
pierwsza w historii polsko-ło-
tewsko-estońska koprodukcja. 

Wyreżyserowała ją znana ło-
tewska reżyserka Laila Pakal-
nina. W jednej z głównych ról 
zagrał Wiktor Zborowski. 
Świt został zainspirowany 
historią wiejskiego chłopca 
Pawki Morozowa (1928-1932), 
który zadenuncjował własne-
go ojca, uczestnika spisku 
kułaków przeciwko komuni-
stom, chcącym założyć we wsi 
kołchoz. Po swojej śmierci 
Pawlik został wypromowany 
na patrona ruchu pionierskie-
go w Związku Radzieckim, 
jako wzór donosicielstwa 
i niszczenia więzi rodzinnych 
w imię wyższego dobra, ja-
kim jest istnienie państwa 
radzieckiego. Na podstawie 
tej opowieści Izaak Babel na-
pisał scenariusz filmu, który 
następnie zekranizował Sier-
giej Eisenstein (Łąki Bieżyń-
skie). Laila Pakalnina przenio-
sła swoich bohaterów do lat 
60. XX wieku, do radzieckiej 

wioski znajdującej się na tere-
nie obecnej Łotwy. Obserwu-
jemy życie młodego Janisa, 
który jest również pionierem 
w kołchozie o nazwie Dawn. 
Donosi na swojego ojca i zo-
staje zaadoptowany przez lo-
kalnego włodarza partyjnego 
Karlisa (w tej roli Wiktor Zbo-
rowski). Wierzy w utopijny 
świat, jaki wmawiają mu ko-
muniści, ale jego biologiczny 
ojciec mści się na nim...  Ło-
tewska reżyserka zrealizowała 
półtoragodzinną czarno-białą 
tragikomiczną opowieść. Za-
graniczni krytycy podkreśla-
li, że zarówno w swojej treści, 
jak i formie Świt przypomina 
trochę Białą wstążkę Micha-
ela Hanekego oraz Idę Pawła 
Pawlikowskiego. Nagrodzo-
ny za zdjęcia do tej koproduk-
cji Wojciech Staroń ma już na 
swoim koncie czarno-białą fa-
bułę – Papuszę Joanny Kos- 
-Krauze i Krzysztofa Krauzego, 

obrazów: Kanał i Ziemię obie-
caną Andrzeja Wajdy, Przypa-
dek Krzysztofa Kieślowskie-
go, Dług Krzysztofa Krauzego 
oraz W ciemności Agnieszki 
Holland. Przegląd został zor-
ganizowany przy współpracy 
z Ambasadą RP w Kairze i Sto-
warzyszeniem Biznesmenów 
Egipsko-Polskich, a jego po-
mysłodawcą i organizatorem 
był współpracujący od dwóch 
lat z Tygodniem Krytyków To-
masz Kania. 

 

K2. Dotknąć nieba 
wygrywa w Austrii
To kolejny sukces filmu Eli-
zy Kubarskiej. Tym razem 
dokument K2. Dotknąć nie-
ba został nagrodzony na 27. 
Międzynarodowym Festiwa-
lu Filmów Górskich w Graz 
(10-14 listopada). Dyrekto-
rem festiwalu jest alpinista, 
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przy której pracował wespół 
z Krzysztofem Ptakiem. 

 

Superjednostka 
zwycięża w Hiszpanii
Dokument Teresy Czepiec 
został laureatem Nagrody 
Alcine45 dla Najlepszego Euro-
pejskiego Filmu Krótkometra-
żowego (6-13 listopada). Alcine 
to najstarszy hiszpański festi-
wal kina krótkometrażowego 
organizowany w Alkali od 1970 
roku. Swoje pierwsze kroki sta-
wiali tutaj wybitni hiszpańscy 
twórcy: Fernando Colomo, San-
tiago Segura, Alejandro Ame-
nábar czy Isabel Coixet. Alcine 
to dwa główne konkursy – hisz-
pański i europejski, a także wie-
le sekcji towarzyszących. 

 

Polsko-izraelski projekt 
nagrodzony na Torino 
FilmLab
Podczas 8. edycji Torino Film-
Lab (21-27 listopada), imprezy 
towarzyszącej Międzynarodo-
wemu Festiwalowi Filmowemu 
w Turynie, nagrodzono polsko- 
-izraelski projekt AA Jacka 
Fabera (prod. Extreme Emo-
tions). Jury w składzie: Al-
berto Barbera, Paula Astor-
ga, Benjamin Domenech, Atiq 
Rahimi i Fien Troch nagrodą 
World Production wyróżni-
ło pięć produkcji, m.in. nowy 
projekt László Nemesa (Syn 
Szawła). Projekt AA, którego 
producentką jest Ewa Pusz-
czyńska, obok nagrody jury, 
wynoszącej 50 tys. euro otrzy-
mał także nagrodę publiczno-
ści w wysokości 30 tys. euro. 
AA jest pełnometrażowym de-
biutem fabularnym pochodzą-
cego z Izraela Jacka Fabera. 
Pomysł na film reżyser rozwi-
jał m.in. w ramach Berlinale 
Talent Script Station i pro-
gramu EKRAN Wajda Studio, 
a jego prezentacja odbyła się 
podczas 4. edycji Polish Days 
we Wrocławiu. Akcja filmu 
rozgrywa się w ciągu ostatnie-
go dnia wizyty młodzieży ży-
dowskiej w miejscach pamięci 
w Polsce. Producentem więk-

szościowym filmu jest polska 
firma Extreme Emotions.  

 

Dwa polskie filmy na 
festiwalu w Sundance
Do programu tegorocznej edy-
cji Sundance Film Festival za-
kwalifikowały się Wszystkie 
nieprzespane noce Michała 
Marczaka oraz Córki Dancin-
gu Agnieszki Smoczyńskiej. 
Wszystkie nieprzespane no-
ce to pełnometrażowa fabuła, 
która będzie miała swoją świa-
tową premierę właśnie w Sun-
dance. Niekonwencjonalny 
obraz twórcy kontrowersyjne-
go Fuck For Forest z uwagi na 
swój niespotykany autentyzm 
w filmowaniu aktorów weź-
mie udział w prestiżowym... 
Międzynarodowym Konkursie 
Filmów Dokumentalnych, co 
z pewnością wywoła niemałe 
zamieszanie. Wszystkie nie-
przespane noce to błyskotliwy 
portret współczesnych pol-
skich dwudziestolatków, mają-
cy szansę stać się manifestem 
niespokojnego pokolenia uro-
dzonych po 1989 roku. Na dwa 
lata warszawskie ulice, kluby, 
kawiarnie i mieszkania stały 
się naturalnym planem zdję-
ciowym, na którym powstała 
najbardziej intymna i praw-
dziwa opowieść o młodych lu-
dziach od czasu Niewinnych 
czarodziei Andrzeja Wajdy. 
Film jest produkcją polsko- 
-brytyjską. Druga polska pro-

dukcja, która zakwalifikowała 
się do Sundance – Córki Dan-
cingu – była prezentowana 
już w Konkursie Głównym 40. 
Festiwalu Filmowego w Gdy-
ni (nagroda za debiut). Do pol-
skich kin weszła 25 grudnia. 
Na festiwalu w Sundance, któ-
ry potrwa od 21 do 31 stycznia, 
będzie prezentowana w Mię-
dzynarodowym Konkursie Fil-
mów Fabularnych. 

 

Jurek z nagrodą 
we Francji
Dokument Pawła Wysoczań-
skiego zdobył kolejną w ostat-
nich miesiącach nagrodę. Tym 
razem na 32. Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmów Gór-
skich w Autrans (2-6 grud-
nia). Impreza ta jest jednym 
z najważniejszych wydarzeń 
we Francji promujących filmy 
dokumentalne, krótkometra-
żowe i animowane o tematyce 
górskiej. Podczas tegorocznej 
edycji Jurek Pawła Wysoczań-
skiego otrzymał Mountain 
Guides Prize. 

 

Niewidzialne najlepsze 
w Bułgarii
Film Zofii Pręgowskiej zwycię-
żył w kategorii dokumentu na 
13. Międzynarodowym Festiwa-
lu Filmów Krótkometrażowych 
In The Palace w Sofii (8-13 grud-
nia). Do programu imprezy za-

kwalifikowało się przeszło 100 
produkcji o metrażu nieprzekra-
czającym 27 minut, w tym za-
równo dokumentów, jak i fabuł, 
animacji oraz filmów ekspery-
mentalnych. To już kolejna za-
graniczna nagroda dla obrazu 
Niewidzialne opowiadającego 
o niewidomej poetce z maleń-
kiego warszawskiego miesz-
kania. 

 

Moje córki krowy 
w amerykańskim 
rankingu
Prestiżowy nowojorski serwis 
„The Village Voice” opubliko-
wał podsumowanie najlep-
szych produkcji kinowych 
mijającego roku. Wśród nich, 
obok takich hitów jak: The 
Walk. Sięgając chmur, W gło-
wie się nie mieści czy Mad 
Max: Na drodze gniewu, zna-
lazł się polski obraz Moje córki 
krowy! To wielki sukces zwa-
żywszy, że film Kingi Dębskiej 
został umieszczony w rankin-
gu najlepszych produkcji 2015 
roku, nie posiadając jeszcze 
amerykańskiego dystrybuto-
ra. Moje córki krowy były poka-
zywane na kilku festiwalach 
w USA, wszędzie wzbudzając 
entuzjastyczne reakcje pu-
bliczności oraz zbierając bar-
dzo pochlebne recenzje. 

oprac. J.M.

Fo
t.

 W
aj

da
 S

tu
di

o 

Superjednostka,
reż. Teresa Czepiec
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Te wszystkie tytuły znalazły się 
w aż 37 miastach USA i Kanady, 
na prawie 650 pokazach. Co cie-
kawe, najwięcej widzów wybrało 
się na: Popiół i diament, Przy-
padek oraz Rękopis znaleziony 
w Saragossie. 

Następnie przegląd powędro-
wał do Australii, gdzie zorgani-
zowano 30 pokazów. W kolej-
nym roku, czyli 2015, na życzenie 
Scorsesego, do pełnego zestawu 
retrospektywnego, dodano jesz-
cze trzy odnowione tytuły: Akto-
rów prowincjonalnych Agnieszki 
Holland, Nóż w wodzie Romana 
Polańskiego oraz Walkowera 
Jerzego Skolimowskiego. W ten 
sposób projekt „Martin Scor-
sese Presents…” zaczął liczyć 
24 obrazy. Z tego zestawienia 
wybrano osiem, by zaprezento-
wać je podczas Pekińskiego Mię-
dzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego. Chińczycy mogli obejrzeć 
te dzieła poprzedzone specjalnie 
nagraną na tę okazję zapowiedzią 
amerykańskiego reżysera. 

Natomiast prawdziwą furorę 
przegląd zrobił w Wielkiej Bryta-
nii. Zagościł tam w 20 miastach, 
gdzie zorganizowano 200 poka-
zów. I wbrew pozorom, uczestni-
kami tych projekcji, wcale najlicz-
niejsi nie byli polscy emigranci!

To zupełnie niezwykłe zaintere-
sowanie polską klasyką filmową, 
rekomendowaną przez amerykań-
skiego mistrza kina, zmotywowało 
Jędrzeja Sablińskiego, by w spo-
sób bardziej materialny i nama-
calny zwieńczyć projekt pod szyl-
dem „Martin Scorsese Presents…”. 
Postanowił wydać wszystkie pre-
zentowane w przeglądzie odno-
wione obrazy w formie eksklu-
zywnego boxu z płytami Blu-ray. 
Patrząc na designerski sześcian 
pierwszego pudełka kryjącego 
osiem polskich arcydzieł X muzy, 

mimowolnie pamięć przywołuje 
całą długą drogę, która doprowa-
dziła do tego wydawnictwa. To 
jakby spełnienie swoistego „Ame-
rican Dream”…

Wizyta Martina Scorsesego 
w Warszawie pod koniec 2011 
roku odbyła się na zaprosze-
nie Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. W programie znalazła 
się kolacja z Andrzejem Wajdą, 
spotkanie z polskimi filmow-
cami w kinie Kultura oraz uro-
czystość nadania tytułu doctora 
honoris causa Szkoły Filmowej 
w Łodzi. Plan był krótki, trzy-
dniowy, ale bogaty w atrakcje. 
Nikt wtedy nie przypuszczał, że 
ta wizyta może mieć jakikolwiek 
ciąg dalszy. A wszystko, dzięki 
jednej rozmowie. Na spotkaniu 
z filmowcami w Kulturze, Martin 
Scorsese otrzymał m.in. zestaw 
DVD – kilku odrestaurowanych 
cyfrowo dzieł polskiej szkoły fil-
mowej. Później, podczas kameral-
nego spotkania w hotelu Bristol, 
na które zaproszony został rów-
nież Jędrzej Sabliński, Scorsese 
zapytał go o rekonstrukcje cyfrowe 
w Polsce, bo to temat żywo go inte-
resujący (reżyser jest prezesem 
The Film Foundation założonej 
w celu ochrony klasyki świato-
wego kina). Amerykański gość był 
tak pod wrażeniem założeń pro-
gramu odnowy dzieł filmowych 
w Polsce i jego jakości technolo-
gicznej, że spontanicznie zapalił 
się do pomysłu, by efekty tych 
działań zaprezentować w USA. 
Będąc świetnym znawcą i admi-
ratorem polskiego kina, zachwy-
cił się faktem, że wiele z naszych 
arcydzieł dostało nowe życie. Co 
prawda można było sądzić, że to 
tylko kurtuazyjna inicjatywa, która 
tak, jak szybko się pojawiła, tak 
szybko zgaśnie, ale już miesiąc 
później, okazało się, że reżyser 

Wściekłego byka nie rzuca słów 
na wiatr. Margaret Bodde – sze-
fowa biura The Film Foundation 
skontaktowała się z Jędrzejem 
Sablińskim i po kilku telekonfe-
rencjach było już jasne, że Ame-
rykanie zobaczą w najlepszych 
kinach odrestaurowane arcydzieła 
naszej kinematografii, że wybie-
rze je sam Scorsese, i że swoim 
nazwiskiem będzie sygnował 
wielką retrospektywę polskiej kla-
syki X muzy. Sen zaczął się ure-
alniać, marzenia spełniać. Długa, 
żmudna, ale warta wysiłków droga, 
doprowadziła do projektu „Martin 
Scorsese Presents: Masterpieces 
of Polish Cinema”, który przemie-
rzył kilka kontynentów, dociera-
jąc do tysięcy widzów i promując 
polską sztukę filmową w sposób, 
jakiego nigdy wcześniej nie było.

Prawdziwym ukoronowaniem 
tej niepowtarzalnej retrospek-
tywy jest wydawnictwo płytowe 
firmowane przez DI Factory ze 
wszystkimi 24 obrazami, zawarte 
w trzech boxach, w najwyższej 
możliwej jakości, z napisami 
angielskimi i francuskimi. Na razie 
ukazał się box pierwszy, drugi ma 
się pojawić przed majowym festi-
walem w Cannes, a trzeci przed 
październikowym festiwalem kla-
syki filmowej w Lyonie. 

Pojedynczy box, to efektowny 
kubik z ośmioma płytami, z któ-
rych każda jest inaczej opakowana 
i ma własny oryginalny znak wizu-
alny, nawiązujący do danej fabuły. 
Trzeba zaznaczyć, że sam Scorsese 
akceptował wszystkie projekty 
i włączył się w prace nad tym uni-
katowym wydawnictwem. Przy 
finalnych zatwierdzeniach, w jed-
nym z maili od szefowej biura The 
Film Foundation przekazującej 
sugestie lub komentarze Scorse-
sego, padło znamienne zdanie: 
„He LOVES it!”, które ostatecznie 

przypieczętowało wydanie pierw-
szego boxu z planowanej serii.

Twórcy wydawnictwa, czyli DI 
Factory wraz z partnerami: Cyfro-
wym Repozytorium Filmowym, 
Studiami Filmowymi „Kadr”, „Tor” 
i „Zebra” (partnerami są też: Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej, 
Narodowy Instytut Audiowizu-
alny, Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz firma 
Takt) – przygotowali również, 
towarzyszącą płytom, książeczkę 
z notkami o twórcach, opisami 
fabuł, historią projektu retrospek-
tywy, fachowym wyjaśnieniem 
procesu rekonstrukcji cyfrowej 
oraz informacjami o wszystkich 
osobach i podmiotach, które przy-
czyniły się do powstania wydaw-
nictwa. Kinomani, którzy zakupią 
dany box, znajdą też w książeczce 
niezwykłą, osobistą wypowiedź 
Martina Scorsesego, pełną uzna-
nia dla polskiej kinematografii. 

Wspaniale, że po międzynaro-
dowym tourneé projektu „Martin 
Scorsese Presents: Masterpieces 
of Polish Cinema” – pozostanie 
tak piękny ślad w postaci trzech 
oryginalnie zaprojektowanych 
boxów z płytami Blu-ray, które 
będą gratką dla widzów rodzi-
mych, ozdobą każdej filmoteki, 
ale i szansą, by projekt istniał dalej 
i promował polskie kino za gra-
nicą (DI Factory myśli również 
o sprzedaży światowej).

To najlepszy wkład w zacho-
wanie narodowego dziedzictwa 
w formie dostępnej dla szerokiej 
widowni. To również, jeśli chodzi 
o twórców wydawnictwa, przy-
kład pasji, determinacji, profesjo-
nalizmu, ale i odrobiny szaleń-
stwa, bo kto by uwierzył jeszcze 
kilka lat temu, że Martin Scor-
sese tak skutecznie wypromuje 
naszą odrestaurowaną klasykę 
filmową…

O projekcie „Martin Scor-
sese Presents: Master-
pieces of Polish Cinema” 

pisaliśmy w 2014 roku, w kwiet-
niowym numerze „Magazynu Fil-
mowego”. Wtedy wydawało się, 
że opisujemy wielki finał przed-
sięwzięcia, które rozpoczęło się 
pod koniec 2011 roku, od jednej 
rozmowy Jędrzeja Sablińskiego 
(szefa DI Factory) z reżyserem 
Taksówkarza, a które doprowa-
dziło do uroczystego otwarcia 
przeglądu 21 zrekonstruowanych 
cyfrowo polskich arcydzieł fil-
mowych w prestiżowym nowo-
jorskim Lincoln Centre. Niepo-
wtarzalna promocja polskiego 
kina w Ameryce (USA i Kanada), 
firmowana nazwiskiem Martina 
Scorsesego była upragnionym 
finałem projektu. Tymczasem, 
okazało się, że ten huczny finał 
to tak naprawdę dopiero począ-
tek fascynującej podróży pol-

skiej retrospektywy przez inne 
kontynenty. Wieść się po świe-
cie rozeszła i inne kraje upo-
mniały się o projekcje obra-
zów z Polski, wybranych przez 
twórcę Chłopców z ferajny. Dla 
porządku przypomnijmy, które 
to tytuły: Popiół i diament, Nie-
winni czarodzieje, Ziemia obie-
cana, Człowiek z żelaza, Wesele 
Andrzeja Wajdy, Pociąg, Auste-
ria, Matka Joanna od Aniołów, 
Faraon Jerzego Kawalerowicza, 
Krzyżacy Aleksandra Forda, 
Przypadek i Krótki film o zabi-
janiu Krzysztofa Kieślowskiego, 
Barwy ochronne, Constans i Ilu-
minacja Krzysztofa Zanussiego, 
Eroica Andrzeja Munka, Sana-
torium pod Klepsydrą, Rękopis 
znaleziony w Saragossie Woj-
ciecha Jerzego Hasa, Salto, 
Ostatni dzień lata Tadeusza 
Konwickiego oraz Trzeba zabić 
tę miłość Janusza Morgensterna. 

Julia Michałowska

Historia pewnego projektu
z Mistrzem Scorsese 

w roli głównej
Sam Martin Scorsese pewnie obruszyłby się na taki podtytuł i poprawił go 

na: „z polskim kinem w roli głównej”. Ale to właśnie nazwisko słynnego 
reżysera przyciągnęło do kin tysiące amerykańskich, australijskich, 

chińskich i brytyjskich widzów na polską klasykę filmową. 

He LOVES it!
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Gapiszona, Pyzy, Pingwina 
Pik-Poka, Misia Colargola, 
oraz plakaty, fotosy, slajdy, 
płyty winylowe z bajkowymi 
słuchowiskami, gry, książki, 
czasopisma, odznaki, numi-
zmaty. Dużą radość, bywa że 
wzruszenie, wywołują wśród 
zwiedzających przedmioty 
codziennego użytku z wize-
runkami bajkowych boha-
terów – długopisy, zabawki, 
figurki, ozdoby – także choin-
kowe, m.in. z Gąską Balbinką. 
Mamy też oryginalny miód 
z Pszczółką Mają, 
sporo opakowań po 
słodyczach. W kolek-
cji posiadamy rów-
nież opakowania 
kosmetyków z orygi-
nalną zawartością – 
nie wszyscy pamię-
tają, że taki przemysł 
był też z dobra-
nockami związany. 
W zbiorach mamy 
mydełka, oliwki, 
szampon, krem, 
a nawet proszek do 
prania Cypisek. Do 
kompletu brakuje 
nam tylko pasty 
do zębów „Jacek 
i Agatka” – może ktoś 
z czytelników posiada 
ją w swoich zbiorach? 
Wszystkich odwiedza-
jących zawsze prosimy, 
by przejrzeli domowe 
szuflady i strychy – może znajdą 
w nich coś, co zechcą przekazać 
do Muzeum?

Ważnym elementem kolekcji 
są pamiątki od twórców, 
którzy goszczą u państwa…
Muzeum Dobranocek jest miej-
scem magicznych spotkań – 
nie tylko z bajkami, ale i ich 
autorami. W naszych murach 
gościli już m.in. Tadeusz Wil-
kosz, Krystyna Kulczycka, 
Teresa Puchowska-Sturlis, Bal-
bina Bruszewska, Barbara Sar-
nocińska, Halina Filek-Mar-
szałek, Marek Nejman, Witold 
Giersz, Wanda Chotomska czy 
Joanna Jasińska-Koronkie-
wicz. Wszystkich nie sposób 
wymienić. Ich wizyty są dla nas 
niezwykle cenne. Autorzy przy-
bliżają nam kulisy swojej pracy, 

przedstawiają filmową kuchnię, 
prowadzą warsztaty, a potem 
stają się naszymi ambasado-
rami oraz – bardzo często – dar-
czyńcami. Zawdzięczamy im 
prawdziwe rarytasy, np. pan 
Jerzy Rudzki podarował nam 
oryginalne plansze własnego 
autorstwa – te, które pojawiały 
się przed i po emisji dobrano-
cek. To wielkie wsparcie.

Skoro mowa o unikatach – 
fantastyczne skarby skrywa 
też państwa sala projekcyjna…
Zdobyliśmy licencje m.in. od 
TVP, Studia Filmów Rysunko-
wych w Bielsku-Białej, Studia 
Miniatur Filmowych i innych. 
Zdarza się, że rodzice zostają 
przy gablotach, a dzieci biegną 
na projekcję Gąski Balbinki 
albo Jacka i Agatki. Olbrzy-
mie emocje zawsze towarzy-

szą pokazom slajdów. „Jak to – 
bez dźwięku? Pani prowadząca 
czyta?”. Dzieci się dziwią. Sta-
ramy się przedstawiać różne 
techniki –  zarówno projekcji 
bajek, jak i ich realizacji. Swoją 
drogą, pozwalamy naszym 
gościom dotykać eksponatów – 
mamy specjalne repliki. Można 
też fotografować się z naszymi 
rzeźbami, np. Reksiem, Kozioł-
kiem Matołkiem czy Guciem 
i Cezarem. Mam nadzieję, że 
kiedyś staną one w Alei Gwiazd 
Dobranocek.

Byłam u państwa raz, ale 
wiem, że wrócę.
Staramy się, żeby Muzeum 
Dobranocek było miejscem, 
w którym dużo się dzieje i do 
którego chętnie się wraca. 
Zmieniamy nasze wystawy, 
proponujemy spotkania autor-
skie, konkursy, warsztaty. Znane 

i lubiane są już nasze 
cykliczne spotkania 
„Od bajki do dobra-
nocki” czy konkurs 
plastyczny „Dobra-
nocki z dawnych lat”. 
Poza tym nie zamy-
kamy się w naszych 
murach – współpra-
cujemy ze szkołami, 
bibliotekami, szpi-
talami – organizu-
jąc wystawy i zajęcia 
wyjazdowe „Wędrujące 
dobranocki”. Pracu-
jemy też nad publika-
cjami – w ramach pro-
jektu realizowanego 
z programu Kultura 

Dostępna powstała 
książka w druku trans-
parentnym i brajlu 
„Przewodnik dla 
małych i dużych wiel-
bicieli dobranocek. 
Muzeum oczyma nie-
widomego” z 20 doty-
kowymi ilustracjami. 
Jesteśmy zaanga-
żowani też w Ogól-
nopolski Festiwal 
Polskiej Animacji – 
O!PLA.

Są już plany na 
2016 rok?
W planach mamy 

wystawę poświęconą 
twórczości Edwarda Sturlisa – 
„Edik”, ekspozycję poświę-
coną kolekcjonerstwu, wystawy 
plenerowe: „Znajomi z telewi-
zorka” oraz „W krainie wieczo-
rynek”, a także bogatą ofertę 
edukacyjną lekcji muzealnych, 
warsztatów artystycznych i kon-
kursów.

To pytanie można często 
u państwa usłyszeć: Pani 
ulubiona dobranocka to…?
Miś Uszatek – był takim małym 
dorosłym, zawsze grzeczny, 
elegancki. Uczył nas dobrego 
zachowania. Mnie najbardziej 
ujął kołysanką – śpiewałam ją 
później swoim dzieciom, teraz 
śpiewam ze zwiedzającymi. 
Dorosłym czasem się u nas 
w oku łezka zakręci, dzieci 
bawią się świetnie. Staramy się 
popularyzować nasze wspaniałe 
bajkowe dziedzictwo.  

Dagmara Romanowska: 
Nie ma takiego drugiego 
miejsca w Polsce jak Muzeum 
Dobranocek. U państwa 
nie pojawia się ten dystans, 
który towarzyszy zwiedzaniu 
np. wystaw historycznych. 
Przekraczając próg Muzeum 
Dobranocek, znowu można 
stać się dzieckiem…
Katarzyna Lubas: Często 
przy wejściu słyszymy: „Ja tylko 
towarzyszę dziecku”. Chwilę 
później widzimy dorosłych tak 
samo – o ile nie bardziej – roz-
entuzjazmowanych jak dzieci. 
W wielojęzycznych wpisach do 
„Księgi gości” czytamy: „Dzię-
kujemy za powrót do czasów 
dzieciństwa”. Wchodzi się tu 
z uśmiechem, a wychodzi z jesz-
cze większym. Sentymenty 
i wspomnienia ożywają. Spo-
tykamy tu znajomych z prze-
szłości i znajdujemy drobiazgi, 
którymi otaczaliśmy się w dzie-
ciństwie.

Dla dorosłych to podróż 
w czasie, a jak Muzeum 
Dobranocek odbierają dzieci, 

które oglądają dziś inne bajki, 
w inny sposób?
Prezentowane u nas bajki 
wywołują największy senty-
ment u dorosłych. Dobranocka 
zbierała przed ekranami całe 
młode pokolenie. Oznaczała 
koniec dnia. Z niecierpliwością 
się na nią czekało. Wsłuchiwa-
liśmy się w przepiękne koły-
sanki i mądre opowieści, często 
oparte na baśniach i legen-
dach, z wyraźnym morałem. 
Dziś animacje nie budzą takich 
emocji – są szybkie, niosą inne 
treści, oglądane są w nadmiarze 
i „jak leci”. Rodzice i dziadkowie 
chcą jednak przedstawiać dzie-
ciom i wnukom ekranowych 
przyjaciół swojego dzieciństwa. 
Dzielą się swoimi wspomnie-
niami, a najmłodsi bardzo to 
chłoną. Łączymy pokolenia.

To był chyba jeden 
z powodów, dla których 
Muzeum Dobranocek 
powstało. Zainicjował je 
Wojciech Jama?
Historia naszego Muzeum 
zaczęła się właśnie od tej nie-

zwykle barwnej postaci. Przez 
lata pan Wojciech Jama groma-
dził różne pamiątki – zresztą nie 
tylko bajkowe. Oczkiem w jego 
głowie jest komiks, posiada 
też zbiory związane z Juliu-
szem Vernem, Czterema pan-
cernymi i psem i inne. W roku 
2006 zaproponował przekaza-
nie miastu kolekcji pamiątek 
związanych z filmami animowa-
nymi dla dzieci pod warunkiem 
powołania do życia muzeum 
samorządowego. Po dwóch 
latach starań aktem notarial-
nym podarował Rzeszowowi 
około 2500 eksponatów zwią-
zanych z polskimi i zagranicz-
nymi produkcjami dla dzieci.

Czy dziś też jest 
zaangażowany w pracę 
Muzeum Dobranocek?
Stara się powołać do życia 
Muzeum Komiksu, ale nam 
nieustannie kibicuje. Często 
podrzuca też informacje, że 
coś ciekawego pojawiło się na 
aukcjach internetowych lub 
przekazuje kontakty do pasjo-
natów i kolekcjonerów, poma-

gając w poszerzaniu naszych 
zbiorów.

Te zbiory to prawdziwe 
skarby.
Obecnie nasza kolekcja liczy 
około 5000 eksponatów – zwią-
zanych głównie z polskimi 
dobranockami, ale mamy 
również gabloty prezentujące 
np. Krecika, Rumcajsa, Wilka 
i Zająca, Smerfy czy Pszczółkę 
Maję. Najcenniejsze eksponaty 
w zbiorach Muzeum Dobrano-
cek to pamiątki z realizacji fil-
mów animowanych dla dzieci: 
oryginalne lalki, celuloidy-ka-
dry, dekoracje, projekty, scena-
riusze i scenopisy obrazkowe 
do filmów lalkowych i rysunko-
wych. Gościom przedstawiamy 
ponad 100 lalek z różnych 
seriali, a także emisyjne pacynki 
z pierwszej polskiej dobra-
nocki Jacek i Agatka – są naszą 
dumą, szczególnie, że niewiele 
z nich zachowało się do dziś – 
wszystkie bardzo intensywnie 
pracowały na bajkowych pla-
nach. Posiadamy też projekty 
postaci, m.in. Gucia i Cezara, 

Z Katarzyną Lubas, dyrektor 
rzeszowskiego Muzeum Dobranocek, 
rozmawia Dagmara Romanowska

do krainy
dzieciństwa
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dam wniosek na finansowanie 
moich filmów, ale przez pięć lat 
niczego od nich nie dostałem.

Skąd więc weźmiesz pieniądze 
na adaptację Lema?
Nie wiem tego jeszcze. Poszu-
kam finansowania na zewnątrz, 
za granicą. Jeśli chcę dostać 
pieniądze z innego kraju, to 
mam na to szansę tylko, jeśli 
mam określoną część budżetu. 
Poza tym, w przypadku takiego 
rozwiązania, trzeba się liczyć 
z tym, że inne kraje chcą promo-
wać swoją kulturę i swój język. 
A ja się nimi nie posługuję, ani 
nie jestem w nich zanurzony. 
Więc to kolejny problem dla 
kina autorskiego.

W Polsce możesz złożyć 
wniosek do Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej.
Znam tę instytucję. Wiem, że 
działa inaczej niż instytut na 
Węgrzech. U was o dotowaniu 
projektów decydują komisje. 
Sukcesy polskiego kina przy-
pisuje się działaniu tego Insty-
tutu. Łącznie z Oscarem dla 
waszej Idy.

A propos – to zasłużony Oscar 
twoim zdaniem?
Widziałem Idę i podobała mi 
się. Mam parę zastrzeżeń, ale 

gdybym był członkiem Aka-
demii, właśnie jej przyznałbym 
nagrodę. Za koncept, zdjęcia 
i świetne aktorstwo. Dla mnie 
to taki Detektyw (chodzi o serial 
HBO – przyp. A.Z.), którego 
akcja dzieje się w czasie dru-
giej wojny światowej i po niej. 
To kino historyczne, w któ-
rym przecina się tradycja kina 
zachodniego i wschodniego. Nie 
powstydziłaby się go Ameryka, 
a Europa już jest z niego dumna.

Paweł Pawlikowski pewnie 
dostaje propozycje 
z Hollywood, żeby dlań 
pracować. Sam byś na taką 
ofertę przystał?
Jestem fanem kina w rozumie-
niu ogólnym. Lubię zarówno 
blockbustery z Hollywood, jak 
i autorskie kino ze Starego Kon-
tynentu. Zasadnicza różnica, 
moim zdaniem, tkwi wyłącz-
nie w systemie finansowania. 
W USA działa system rynku. 
Tam, jeśli tylko znajdziesz pie-
niądze na swój film, możesz go 
bez problemu nakręcić. Ale tam 
możesz znaleźć bogatych mece-
nasów, którzy finansują twoje 
pomysły. Dlatego – zauważ – 
najlepsi obecnie kinowi auto-
rzy wywodzą się z USA, a nie 
z Europy. Nie miałbym nic prze-
ciwko, żeby do nich dołączyć.

Uważasz się za kinowego 
autora?
Chyba na to za wcześnie. Mam 
przed sobą kilka projektów, 
które zamierzam rozwinąć. 
Adaptacja Lema to kino autor-
skie, drugi projekt jest komer-
cyjny, trzeci – idealnie nadający 
się dla Unii Europejskiej. Lubię 
balansować na granicy, nie 
zamykać się w jednym obsza-
rze kina.

Ale twój styl niewątpliwie 
uchodzi za autorski. Jak do 
niego doszedłeś?
W prosty sposób, mnóstwo 
oglądając i wiele ćwicząc. Styl 
wypracowuje się automatycz-
nie. Dwa doświadczenia były 
przy tym niezwykle ważne. 
Pierwsze to spotkanie z Brazil 
Terry’ego Gilliama. Miałem 
kilkanaście lat, kiedy ten film 
obejrzałem po raz pierwszy. 
Kompletnie go nie zrozumia-
łem. Ale w kolejnych dniach 
po projekcji wracały do mnie 
sceny i obrazy z tego filmu. 
W końcu zaczął się składać 
w jakąś całość, zacząłem dopi-
sywać mu znaczenia. Zrozu-
miałem wtedy, że to wielki 
film, jakże różny od kina, które 
wtedy kochałem – z Indianą 
Jonesem i innymi dokona-
niami Kina Nowej Przygody na 

czele. Brazil na pewno otwo-
rzyło moją głowę na nową 
gramatykę filmu, uwrażliwiło 
na język kina. Drugim takim 
filmem była Zagubiona auto-
strada Davida Lyncha. Kiedy 
próbowałem ją sobie poukła-
dać, znalazłem twarz autora za 
tym filmem. Wtedy też posta-
nowiłem, że sam muszę zna-
leźć taki styl, który będzie stał 
za moimi filmami. Nie chcia-
łem być taki jak Lynch, ani 
taki jak Gilliam. Chciałem być 
Pálfim.

Po co właściwie robisz filmy? 
Jaki jest ich cel?
Nie wiem, jaki jest tego cel. 
Mam taką potrzebę, po prostu. 
Przez ostatni rok nie robiłem 
filmów i moje życie wydało mi 
się bez sensu i bez celu. Zdecy-
dowałem się na bycie reżyse-
rem w bardzo młodym wieku. 
Skrupulatnie do tego dążyłem. 
Jeśli mogę kręcić filmy, jestem 
szczęśliwy, jeśli nie mogę – 
mam depresję. Potrzeba robie-
nia filmów to naprawdę kwestia 
indywidualna. Robię je dla sie-
bie, to ja jestem ich idealnym 
odbiorcą. Taka jest prawda. 
Jeśli ktoś chce mi w tym towa-
rzyszyć, chce te filmy oglądać, 
mogę być z tego dumny i zapro-
sić go do wspólnej podróży. 

Artur Zaborski: Spotykamy 
się w Polsce, do której 
wróciłeś już kolejny raz. 
Musisz chyba lubić nasz kraj?
György Pálfi: Zawsze brako-
wało mi czasu, żeby zapoznać 
się bliżej z ludźmi, a to oni są 
dla mnie najważniejsi. Odczu-
wam z Polską pewną więź, 
nie czuję się tu obco, pewnie 
dlatego, że sam też jestem ze 
wschodu Europy. Mam jednak 
wrażenie, że dla was, Polaków, 
kultura liczy się o wiele bardziej 
niż dla Węgrów. Kiedy uczest-
niczyłem w warszawskim festi-
walu „Wiosna Filmów” w kwiet-
niu ubiegłego roku, widziałem 
ludzi, którzy ciągnęli do kina, 
na spotkaniach z twórcami dys-
kutowali, zadawali pytania. Na 

Z Györgym Pálfim 
rozmawia Artur Zaborski

przyszedł do mnie
naturalnie
Lem

Węgrzech to nie byłoby moż-
liwe, trudno byłoby zgromadzić 
taką publiczność. Chyba się do 
was przeniosę (śmiech).

Albo może zrób u nas film?
Jest taki plan. Mój następny 
obraz zostanie nakręcony na 
podstawie noweli waszego zna-
komitego pisarza Stanisława 
Lema. Zabieram się za ekrani-
zację jego „Głosu Pana”, opo-
wiadającego o daremnej próbie 
rozszyfrowania wiadomości od 
Obcych przez ludzi. Jestem na 
etapie finansowania tego pro-
jektu. Scenariusz zakłada dwie 
możliwości: albo powstanie 
spektakularny film kinowy, albo 
filozoficzny film telewizyjny. 
Jestem otwarty na obie możli-
wości tak samo. Mam nadzieję, 
że niezależnie od medium, dla 
którego film powstanie, Polska 
włączy się w jego produkcję.

Co przyciągnęło cię 
w powieści Lema? Skąd 
w ogóle bierzesz pomysły na 
swoje filmy?
Lem przyszedł do mnie natu-
ralnie. Przeczytałem książkę, 

została ze mną, pojawiły się 
w niej ważkie kwestie, które 
mi, tak jak i autorowi, nie dają 
spokoju. Natomiast w wypadku 
takiego filmu, jak Swobodne 
opadanie, który właśnie wcho-
dzi w Polsce do kin, histo-
ria jest bardziej zawiła. Na 
początku był festiwal w Korei, 
gdzie zaproponowano mi, bym 
przygotował określony film. 
Fundatorzy dali mi pieniądze 
i wyznaczyli deadline. Miałem 
na nakręcenie tego obrazu pół 
roku. Harmonogram wyglądał 
więc tak: miesiąc na przygoto-
wanie scenariusza, miesiąc na 
preprodukcję, 17 dni na zdjęcia, 
półtora miesiąca na montaż 
i półtora miesiąca na postpro-
dukcję. Filmowcy wiedzą, że 
zmieszczenie się w takim prze-
dziale czasu z pełnym metra-
żem jest niemal niewykonalne. 
To było prawdziwe wyzwanie. 
Sprostanie mu sprawiło mi 
wielką satysfakcję.

Która część była 
najtrudniejsza?
Mam wrażenie, że praca nad 
samym filmem nie dzieli się na 

trudną i mniej trudną. To jest 
proces, ciągłość, trzeba lubić 
i doceniać każdy etap powsta-
wania swojego obrazu. Nato-
miast najgorsze z możliwych 
jest pozyskiwanie pieniędzy. 
Robienie filmu to zawsze wielka 
radość, zbieranie na niego pie-
niędzy to kawalkada upokorzeń 
i goryczy.

A co z instytutem 
rozdzielającym dotacje 
na filmy, który powstał na 
Węgrzech? On pomoże 
sfinansować twoją adaptację 
Lema?
Nie, bo ten instytut mnie nie 
wspiera. Zawiadujący nim decy-
denci nie lubili ani Swobodnego 
opadania, ani poprzednich 
moich filmów. Kino autorskie 
na Węgrzech umiera. Insty-
tut niby chce robić komercyjne 
projekty, ale kiedy ja chcę zro-
bić komercyjny film, to włoda-
rze mówią mi, że mój pomysł 
jest za drogi. Szukają czegoś 
pośrodku, czegoś nijakiego, 
co nie będzie kosztowało zbyt 
wiele i się zwróci, a może nawet 
na siebie zarobi. Zawsze skła-

György Pálfi
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Wzięliśmy tę odpowiedzialność, 
robiąc krok do tyłu. To brzmi 
jak wyświechtany banał, ale film 
daje przyjemność tylko wtedy, 
kiedy buduje. Wzbogaca ciebie, 
ale i osobę, z którą jesteś przez 
ten kawałek życia. 

Koniec świata to dla ciebie 
pewien wytrych?
Od początku zależało mi, żeby 
to był rodzaj pretekstu, wytry-
chu. Nasza praca w dużej mie-
rze polegała na tym, aby zna-
leźć historie i bohaterów, którzy 
pozwolą widzowi na współod-
czuwanie. Ktoś nazwał ten film 
współczesnym „meditatio mor-
tis” i szalenie mi się to spodo-
bało. Jest to wielki komplement, 
bo o coś takiego mi chodziło. 
Chciałam stworzyć rzeczywi-
stość, która nas będzie wciągać 
stopniowo w nasz wewnętrzny 
świat. Robiąc filmy, idę za intu-
icją, czuciem. 

Najważniejsza jest intuicja?
Dla mnie tak. Tam gdzie czu-
liśmy, że warto zostać dłużej, 
czekaliśmy. Z innych miejsc 
dość szybko się wycofywali-
śmy. Podobnie zresztą było na 
etapie montażu. Z jednej strony 
struktura, pomysł na film, były 
bardzo precyzyjne i przemy-
ślane, ale dotarcie do tego, jak 
ten pomysł „złapać” to już było 
czucie. Szukaliśmy najlepszego 
brzmienia filmu. Wsłuchiwali-
śmy się. Takiej absolutnej uważ-
ności na materiał nauczył mnie 
Jacek Bławut. 

Kiedy wpadłaś na pomysł, 
by osią narracyjną filmu była 
audycja radiowa?
Ten pomysł, choć jeszcze nie 
w takiej formie, pojawił się już 
podczas przygotowań, kiedy 
trafiłam na audycję radiową 
o końcu świata. Wiedziałam, 
że to znajdzie się w filmie, ale 
wtedy jeszcze nie przypuszcza-
łam, że odegra tak istotną rolę. 
Ważnym zadaniem było też 
znalezienie takiego radiowca, 
który przejdzie ze swoim słu-
chaczem pewną drogę. To nie 
było łatwe, choć w momencie, 
kiedy spotkałam Kubę Wanda-
chowicza, wiedziałam, że to jest 
to. Nasza rozmowa trwała pięć 

minut, zresztą później na planie 
też zbyt wiele nie rozmawiali-
śmy. Ale myślę, że to dobrze.

Obok radiowca twój film ma 
jeszcze dwóch bohaterów: 
dyspozytora karetek 
z pogotowia i taksówkarza.
Bardzo zależało nam na zdję-
ciach w dyspozytorni karetek 
pogotowia. Michała poleciła 
nam szefowa zmiany, kiedy 
powiedziałam, że potrzebuję 
wrażliwego, empatycznego 
człowieka, a jednocześnie świet-
nego fachowca. To był strzał 
w dziesiątkę. Żałowałam, że 
skończyliśmy zdjęcia, bo to było 
piękne doświadczenie. W tym 
miejscu skupia się całe życie. 
Od miłości po chorobę psy-
chiczną, kończąc na sytuacjach 
kuriozalnych, kiedy ktoś dzwoni 
po karetkę, mówiąc, że boli go 
pięta. Dzwonili ludzie psychicz-
nie chorzy, którzy mówili języ-
kiem czystej poezji. Poziom 
absurdu był czasami naprawdę 
bardzo duży. Z taksówkarzem 
paradoksalnie było trudniej, 
choć mogłoby się wydawać, że 
będzie odwrotnie. Oni są gawę-
dziarzami, potrafią opowiedzieć 
wszystko. Ale znaleźć takiego, 
który nie będzie tak po prostu 
gadał, tylko powie coś bardziej 
ze środka, wcale nie było łatwo.

Twoi bohaterowie nie mieli 
problemu z kamerą?
Nie było ani jednej sytuacji, 
w której poprosiliby o wyłącze-
nie kamery. Zadziałało jakieś 
wzajemne zaufanie. Mogę 
powiedzieć, że zakochałam się 
w ludziach na pogotowiu. Oni 
chyba to czuli i w jakimś sensie 
odwzajemniali, bo byliśmy tam 
po prostu częścią zespołu. Polu-
biliśmy się. Bywało też zabaw-
nie, to w ogóle ciekawe, że ci 
ludzie mają niezwykłe poczucie 
humoru. W najtrudniejszych 
sytuacjach reagują lekko, ale 
dzięki temu są bardzo skuteczni 
i wtedy, kiedy potrzebne jest 
pełne zaangażowanie, potrafią 
je dać.

Dużo cię zaskoczyło?
Na pogotowiu każdy telefon 
jest odrębną historią. Ciekawe 
jest to, że nie widząc osoby, 

a jedynie ją słysząc, od razu 
wizualizujesz sobie całą histo-
rię. Każde zdanie to jej kolejny 
element. Wielu ludzi dzwoni 
po to, żeby opowiedzieć 
o sobie, to taki sposób na poga-
danie. Wykorzystują pogotowie 
jako pretekst. Nie spodziewa-
łam się ogromu ludzkiej samot-
ności i tak dojmującej potrzeby 
kontaktu z drugim człowie-
kiem. Podczas przygotowań 
dzwoniłam do obcych ludzi, 
opowiadałam im o projekcie. 
Nagle ta rozmowa przeciągała 
się do 2-3 godzin i stawała się 
bardzo intymna. Wtedy dotarło 
do mnie, jak bardzo czasem 
jesteśmy samotni, i jak bardzo 
chcemy się komuś wygadać, 
a jednocześnie, jak bardzo fil-
mowy może być dźwięk. Cza-
sem bardziej niż obraz. 

Czy któraś z opowieści 
słuchaczy dzwoniących do 
Kuby Wandachowicza zrobiła 
na tobie szczególne wrażenie? 
Mnie poruszyła ta, kiedy 
mężczyzna przekonywał, że 
koniec świata nie może być 
głośny, bo ma dwa psy i będą 
się bały.
Miałam podobnie. Nie widzia-
łam rozmówcy, więc tylko go 
sobie wyobrażałam. Okazało 
się, że telefon jest dla niego tym, 
czym myślałam, że może być 
dla tych ludzi. Daje mu poczu-
cie ważności, że ktoś go wysłu-
cha, może o swoim świecie 
komuś opowiedzieć. To mnie 
niezwykle porusza. To bardzo 
skromna osoba. 

Zastanawiałaś się kiedyś, co 
ty byś powiedziała, dzwoniąc 
do takiej audycji?
Co było bądź co mogłoby być 
moim końcem świata? Miałam 
ich już wiele, bo moje życie 
wypełnione jest różnymi sil-
nymi doświadczeniami. Ale 
tak intuicyjnie czuję, że chyba 
historia z dzieciństwa, kiedy 
byłam poważnie chora i jako 
siedmiolatka od nowa uczyłam 
się chodzić. Tyle czasu leża-
łam w łóżku, że później musia-
łam chodzić z takim chodzi-
kiem. Zmieniałam co rusz 
szpitale, a dokładnie wtedy 
wybuchł stan wojenny. Pamię-

tam szczegóły, jak chociażby 
to, że nie było wtedy za bardzo 
co jeść, moi rodzice przyno-
sili mi jajecznicę, a obok mnie 
leżała dziewczyna pochodząca 
ze wsi, której rodzice dowozili 
duże ilości kiełbasy. Chowała 
je do szafki, a że nie mogła 
wszystkiego zjeść, to wszystko 
tam gniło. Pamiętam też, jak 
gdzieś przyczajona pod krze-
słem w dyżurce pielęgnia-
rek, oglądałam dobranockę. 
Dzieci musiały być w łóżkach 
o szóstej wieczorem. Te co 
nie chciały, dostawały leki. 
To była dość siermiężna rze-
czywistość. Ja wtedy zanur-
kowałam w swój własny 
wewnętrzny świat. 

Twój film jest dość smutny 
i przejmujący. Widzisz w nim 
jakieś światełko?
Ten film ma różne wymiary. 
Jest smutny, ale i wesoły. 
Oczywiście, że jest światełko – 
w tej samotności i bezradno-
ści gdzieś zawsze pojawia się 
drugi człowiek. Czy jest nim 
mężczyzna w taksówce, Kuba 
w radiu czy Michał na pogo-
towiu. Mnie w tym wszyst-
kim pociesza to, jaką moc daje 
spotkanie. To dla mnie film 
o wadze obecności drugiego 
człowieka w trudnym momen-
cie. Życie składa się z różnych 
momentów. Te gorsze łatwiej 
przejść z kimś obok. I paradok-
salnie może to być zupełnie 
obca osoba. 

Koniec świata sprawia 
wrażenie szalenie osobistego, 
ale też wyczerpującego filmu.
Taki właśnie był. Co prawda to 
opowieść o jakiejś zewnętrz-
nej rzeczywistości, ale bardzo 
mi bliskiej. Nie chodzi nawet 
o konkretne myśli, ale bardziej 
o stan ducha. Widzę też, jak 
film oddziałuje na ludzi. Piszą 
do mnie rożni ludzie, czasem 
zupełnie obcy, którzy gdzieś 
mieli okazję go zobaczyć. Dzielą 
się bardzo osobistymi reflek-
sjami. To chyba największa 
nagroda dla nas wszystkich, 
którzy pracowali przy tym fil-
mie – że on tak porusza. Cieszę 
się, że ten dokument jest pod-
skórny. Że zostaje na dłużej. 

Kuba Armata: Długo chodził 
za tobą ten koniec świata?
Monika Pawluczuk: To taki 
projekt, który był we mnie od 
dłuższego czasu, bo odzwier-
ciedla moje główne zaintereso-
wania. Zawsze szukałam spo-
sobu na życie, który pozwoli 
odczuwać każdy jego moment. 
W tym celu zapisałam się na 
różne kursy psychologiczne, 
przez jakiś czas prowadziłam 
warsztaty rozwojowe, z czego 
zresztą zrodziła się książka. Bar-
dzo bliska była mi idea zajęć 
odbywających się pod nazwą 
„Gdybyś miał przed sobą rok 
życia” (na podstawie książki 
amerykańskiego psychotera-
peuty Stephena Levine’a). Zafa-
scynowało mnie to podejście. 
Koniec świata wypływał ponie-
kąd z tej filozofii – konieczności 
znalezienia najlepszego spo-
sobu na przejście przez życie – 
szczególnie w momencie, kiedy 
zegar tyka. Może nawet nie tyle 
najlepszego, co mojego, gdzie 
będę miała poczucie, że doko-
nuję świadomych wyborów. Od 
tego się zaczęło. Kiedy pojawiła 
się data „końca świata”, pomy-

ślałam, że to świetny punkt gra-
niczny. Bo w takich momentach 
zaczynamy odpowiadać sobie 
na wiele ważnych pytań.

Początkowo jednak pomysł na 
ten dokument był nieco inny.
Nie miał takiej struktury, choć 
muszę przyznać, że ona akurat 

narodziła się dość szybko. Na 
początku miał to być klasyczny 
dokument, z piątką bohaterów, 
gdzie każdy z nich miał inny 
pomysł na siebie w zetknię-
ciu z końcem świata. To cie-
kawe, bo to nie byli tylko ludzie 
mający obsesję na tym punk-
cie, żyjący w permanentnym 

lęku. Choć i tacy się zdarzali – 
tacy budujący schrony i mający 
plan, by wejść do nich na kilka 
dobrych lat. Inni tę datę trakto-
wali właśnie rozwojowo, brali 
za punkt graniczny i próbowali 
zmienić swoje życie.

Czemu zatem zdecydowałaś, 
że klasyczny dokument nie 
wypali?
Po kilku dniach zdjęć zobaczy-
łam, że w takiej formie to jest 
zbyt powierzchowne. Że oglą-
dając ten film, skupimy się na 
„gromadzie dziwaków”, i przez 
tę skorupę nie uda mi się prze-
bić i opowiedzieć o tym, o czym 
chciałam. Szybko poczułam, 
że nie tędy droga. Filmowo, ale 
i czysto po ludzku.. Zdaliśmy 
sobie sprawę, że mamy do czy-
nienia z ludźmi o dość wrażliwej 
konstrukcji psychicznej. W przy-
padku części z nich nasza obec-
ność z kamerą mogłaby tylko 
nasilić ich reakcje, a tego chcia-
łam za wszelką cenę uniknąć.

Z tym też wiąże się 
problem odpowiedzialności 
dokumentalisty.

Z Moniką Pawluczuk, 
reżyserką filmu koniec świata, 

rozmawia Kuba Armata

miał być
podskórny
Ten film 
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Filmy Andrzeja Barańskiego mają swoich wielkich miłośników. Celowo piszę 
„miłośników”, a nie fanów czy zwolenników, bo twórczość tego reżysera 
kocha się miłością wielką i odwzajemnioną. Barański jest osobny, niszowy, 
nierozpoznawalny publicznie, bo nie występuje w mediach. Jego filmy, 
zazwyczaj bardzo kameralne, nie zdobywają masowej publiczności, zresztą 
reżyser świadomie o nią nie walczy. 

Ks. Andrzej Luter 

czyli
mgiełka 
przemijania

Andrzej
Barański,

ści nieatrakcyjną, pilśniową, któ-
rej rozbuchana machina kina nie 
zwykła już czytać; rzeczy drobne, 
bezbarwne, żałosne, niezauwa-
żalne składają się w obrazy nie-
mal dokumentalnie wiarygodne 
i wrażliwe”. Masłowska znakomi-
cie uzasadniła swoją miłość do 
filmów Barańskiego.

Cechy charakterystyczne tej 
twórczości to wyciszenie, reflek-
syjność, medytacyjność, melan-
cholia, nostalgiczność, senty-
mentalizm, ale zawsze ukryty 
jakby za mgłą, ciepło, wyrozu-

miałość dla człowieka, afirma-
cja życia. No i realizm, co do naj-
mniejszych szczegółów. „Zależy 
mi na bezinteresownych szcze-
gółach” – powiedział w jednym 
z wywiadów. Akcja większości 
jego filmów dzieje się na pro-
wincji. Barański potrzebuje tych 
małych miasteczek, osad i wsi, 
dlatego – pisze Tadeusz Sobolew-
ski –  że rzeczywistość jest w nich 
„rozrzedzona, życie toczy się wol-
niej. Lepiej widać stamtąd czło-
wieka. Ograniczenia, jakie sobie 
narzuca, są pozorne – w mikroko-

smosie można zobaczyć coś, co 
zostaje zagubione w skali makro”. 
„Takie ograniczenie jest rozsze-
rzeniem” – uważa sam Barański. 
Mało kto w polskim kinie potrafi 
tak pięknie i głęboko połączyć 
prostotę codzienności, prostotę 
małych dramatów ludzkich, ura-
stających niekiedy do wielkich 
tragedii, z ponadczasową refleksją 
filozoficzną, egzystencjalną, meta-
fizyczną, zawartą w drobiazgu, 
w sekundach i minutach życia.

„Codzienność jest do tego stop-
nia uproszczona, że przestaje być 
banalna” –  twierdzi Barański. – 
„Świat widzimy w cząstkach, 
a każda cząstka pulsuje osob-
nym dramacikiem. Dramatem”. 
Barański nie chce w filmie szukać 
sztucznych spięć akcji, bo – jak 
mówi – szkoda mu na to czasu 
filmowego. „Będę nadal unikać 
akcji” – powtarza reżyser. – „Jej 
koszty własne są zbyt duże”.

Co więc pokazuje Barański 
w swoich filmach? Bardzo celnie 
opisał to „małe” wizjonerstwo 
reżysera krytyk Czesław Don-
dziłło. Oto na ekranie widzimy: 
„Koślawe brukowane uliczki, 
podwórka wychodzące w pole, 
porośnięte łopianem – wymarzone 
tereny zabaw chłopięcych; krzywe 
drewniane chlewiki, mieszkania 
z kaflowymi piecami, kuchnie 
z duchówkami, prywatne skle-
piki, gdzie nabyć można mydło, 
powidło, i inne delikatesy”. 

Pomyślałem, że czegoś mi 
w tym opisie krytyka brakuje. 
Tak, już wiem, brakuje mi pero-
nów na małych stacyjkach kole-
jowych. Takich, jak w filmie Nad 
rzeką, której nie ma według prozy 
Stanisława Czycza. To na takich 
peronach chłopaki wyczekiwali 
w czasie wakacji na „dziewczyny 
z miasta”, które przyjeżdżały 
na letnisko, żeby wypocząć na 
prowincji. Znam to uczucie, bo 
przecież z takiej małej miejsco-
wości o nazwie Widawa, między 
Łaskiem a Sieradzem się wywo-
dzę. Znam również peron na sta-
cji Chociw Łaski, dwa kilome-
try od Widawy. Oglądając film 
Barańskiego, widzę swoją mło-
dość z tamtych lat. Należę do tych 
widzów, którzy uważają Nad rzeką, 
której nie ma za jedno z najważ-
niejszych dzieł w historii pol-
skiego kina. Wcale nie zdziwiłem 

Pisarka Dorota Masłowska na-
pisała we wstępie do znako-
mitego wywiadu-rzeki, prze-

prowadzonego z reżyserem przez 
Piotra Mareckiego, o geniuszu 
filmów Barańskiego, podkreśla-
jąc ich „kompletną, prowokacyj-
ną niespektakularność, pod którą 
kryje się piękne, niewymyślone, 
zbudowane z mgnień, drgnięć, 
mruknięć i mrugnięć kino. Od-
ważne, bo niewdzięczące się do 
widza, pozbawione fajerwerków, 
łatwych kluczy, jego filmy kon-
templują warstwę rzeczywisto-

Andrzej Barański 
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w każdym jego filmie. A w Nad 
rzeką, której nie ma wyczuwalny 
jest ten nastrój w każdym nie-
mal kadrze. Reżyser, idąc za Czy-
czem opisuje – jak sam mówi – 
„bardzo zwyczajny świat, dobrze 
znany świat, historyjki niezbyt 
albo zupełnie niezaskakujące, 
i może dlatego tak wciągające, 
i koniec końców wzruszające”. 

Myślę, że właśnie ta niezwy-
kła tonacja tego filmu pokonuje 
czas. Zmieniają się mody, gusta, 
upodobania, ale Nad rzeką, której 
nie ma przetrwa wszelkie burze 
kulturowe. Czycz napisał, a Barań-
ski zrealizował, wielki hymn „na 
cześć chłopaków, dziewczyn”, na 
cześć czasu młodości. I to dzi-
siaj zachwyca Piotra Czerkaw-
skiego, który –  jako żywo – tam-
tych czasów nie może pamiętać. 
Zachwyca także mnie, słowem. 
Nad rzeką, której nie ma to obraz 
łączący pokolenia, zrozumiały dla 
wszystkich. 

Barański kocha człowieka 
w jego drobiazgach, może ina-
czej: on afirmuje człowieczeństwo, 
pomimo ludzkich słabości i upad-
ków. W czołówce filmu reżyser 
umieścił wiersz Andrzeja Bursy 
„Fiński nóż”, recytowany przez 
Marka Bukowskiego. Reżyser 
mówi: „Fiński nóż był przedmio-
tem pożądania. Świat przygody 
stawał otworem przed każdym, kto 
zdobył finkę”. Można było wtedy 

się, że niedawno młody krytyk 
Piotr Czerkawski, odpowiadając 
na ankietę w związku ze sto dwu-
dziestą rocznicą kina, umieścił ten 
właśnie obraz na szczycie swojej 
listy polskich filmów, obok Niewin-
nych czarodziei Andrzeja Wajdy. 
Joanna Trzepiecińska, Marek 
Bukowski, Adrianna Biedrzyń-
ska, Andrzej Mastalerz, Mirosław 
Baka, Tomasz Hudziec – wszystkie 
role nie do zapomnienia, ze spe-

marzyć, a wiersz Bursy opowiada 
„o pożegnaniu z czasem władztwa 
finki w życiu chłopaka”. Czyli finka 
odchodzi w przeszłość, przemija, 
bo pojawia się dziewczyna. No, ale 
przecież od czasu do czasu „wraca 
nostalgia za wyprawą z fińskim 
nożem nad wielką rzekę”. Tylko, 
że już jej nie ma. 

Ważne miejsce w twórczości 
Andrzeja Barańskiego zajmuje 

cjalnym uwzględnieniem feno-
menalnego – jak zawsze – epizodu 
Krystyny Feldman.

Barański w rozmowie z Marec-
kim powiedział, że cenił delikat-
ność Czycza i  jego dowcip. – 
„Łączyło nas małomiasteczkowe 
braterstwo – on urodził się koło 
Krzeszowic, ja w Pińczowie”. Odra-
dzano mu ekranizacje prozy Czy-
cza, uznając ją – pewnie nie bez 
racji – za skrajnie antyfilmową. Na 

film Parę osób, mały czas o Miro-
nie Białoszewskim i Jadwidze 
Stańczakowej. To nie jest film 
biograficzny, to zaledwie jakiś 
rok z życia poetów. Kawałki, 
strzępy życia. Reżyser opowiada 
Mareckiemu, że znowu zrealizo-
wał: „Takie mijanie czasu, a wła-
ściwie zapadanie się, przemija-
nie, wyciszanie. (…) Wymyśliłem 
swoistą architekturę, w której 

szczęście reżyser nie uległ tym 
sugestiom, nie ustąpił. Wierność 
sobie to cecha jakże ważna dla 
prawdziwego artysty. I wygrał, 
choć to zwycięstwo widać dopiero 
po latach. Na początku film przyj-
mowano z dystansem, żeby nie 
powiedzieć – chłodem. Dzieło 
to jednak przetrwało zwycięsko 
próbę czasu. Nad rzeką, której nie 
ma staje się po latach obrazem 
kultowym dla kolejnego pokolenia 

jest aspekt liryczny, muzyczny. 
Potem dodałem już tylko jed-
noscenowe znaki”. Konstrukcja 
filmu jest otwarta, wszystko, co 
się w nim dzieje jest – określenie 
reżysera – „bezwysiłkowe”. Ot, 
zwyczajne życie niezwyczajnych 
ludzi. Siłą tego filmu są także zna-
komite kreacje Krystyny Jandy 
i Andrzeja Hudziaka. 

Andrzej Barański nie robił fil-
mów antysystemowych. Nawet 
Niech cię odleci mara to nie był 
film polityczny, a raczej obraz 
czasów ostatecznych porządków. 
Oto wszystko już posprzątano, ale 
ludzie przetrwali. Barański przy-
pomina w rozmowie z Mareckim 
historię wysiedleńca z Poznań-
skiego, który w jego rodzinnym 
domu w Pińczowie wynajmował 
lokal na sklep. „Chrześcijański 
handel żelazem” – głosił szyld. 
W czasach stalinowskich zabrali 
mu nawet ten szyld. Gwoździe 
jęczały, ale przecież żyć trzeba 
było dalej. Każdy film Barań-
skiego opowiada o zwyczajnym 
losie człowieka, losie wpisanym 
w historię, którą jakoś trzeba 
przeżyć. „Myślę, że zawsze robię 
filmy w intencji prostych ludzi” – 
powiada twórca Nad rzeką, której 
nie ma. Dobrze, że jest. Bez niego 
bowiem panorama polskiego kina 
byłaby o wiele uboższa. 

poszukiwaczy „inności” w kinie. 
Na festiwalu w Gdyni w 1991 roku 
film dostał nagrodę za scenariusz. 
Jeden z członków komisji powie-
dział Barańskiemu, że podczas 
pokazu i dyskusji nie dostrzeżono 
w tym filmie nic specjalnego – „ot 
taka sobie wakacyjna opowiastka, 
których jest w kinie na kopy”. Zło-
tych Lwów nie otrzymał wtedy 
żaden film. Barański nigdy zresztą 
tej nagrody nie dostał i dopiero 
na czterdziestolecie gdyńskiego 
festiwalu krytycy postanowili przy-
znać mu specjalną nagrodę, czyli 
Platynową Taśmę za Całokształt 
Twórczości.

Barański opowiadał, że różnica 
między Nad rzeką, której nie ma 
a innymi jego filmami polegała 
na tym, że tym razem nie musiał 
„szukać obrazu świata w drobin-
kach, w kropli wody i wersalce”, 
tak jak choćby w Kobiecie z pro-
wincji (według prozy Waldemara 
Siemińskiego), Kramarzu (według 
„Wspomnień wędrownego kra-
marza” Edwarda Kozieła), w póź-
niejszym Księstwie na podstawie 
książek Zbigniewa Masternaka, 
czy nawet w Dwóch księżycach 
według prozy Marii Kuncewi-
czowej. Barański szukał zresztą 
inspiracji w bardzo zróżnicowa-
nej literaturze. Horror w Weso-
łych Bagniskach nakręcił według 
prozy znanego i wybitnego pisa-
rza Michała Choromańskiego, 
a scenariusz Kawalerskiego życia 
na obczyźnie oparł na „Życiory-
sie własnym robotnika” Jakuba 
Wojciechowskiego, nieznanego 
bliżej autora. Film Tabu powstał 
na podstawie powieści fińskiego 
pisarza Timo K. Mukka. 

Stanisław Czycz zostawił 
nam świat już opisany, uchwy-
cony. Barański stwierdził: „Nie 
musiałem więc budować prze-
strzeni. Moje zadanie polegało 
na stworzeniu klimatu, który jest 
w książce, i który znałem z Piń-
czowa”. Okazuje się, że Pińczów 
niewiele różnił się od Widawy. 
Najważniejsza była jednak deli-
katność emanująca z opowia-
dania Czycza. Owszem, piło się 
dużo wina marki „Wino”, ale „nie 
było ani wulgaryzmów, ani złych 
myśli”. Barański ogląda rzeczy-
wistość swoich młodych boha-
terów przez „mgiełkę przemija-
nia”. Tę właśnie mgiełkę widać 

Ewa Dałkowska w filmie 
Kobieta z prowincji, reż. Andrzej Barański 
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Joanna Trzepiecińska i Marek Bukowski 
w filmie Nad rzeką, której nie ma, 
reż.  Andrzej Barański

Ryszard Lenczewski i Andrzej Barański 
na planie filmu Dwa księżyce
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perymentował z inscenizacją w dokumencie, a kiedy 
realizował Życiorys zaryzykował prawie pełną insceni-
zację w słusznej sprawie, w przekonaniu, że droga do 
prawdy coraz częściej wiedzie nawet i poprzez… fikcję.

Filmy te, dzisiaj są niezłym obrazem czasu, zwłasz-
cza wtedy, kiedy zestawi się je z zapomnianymi zupeł-
nie „akademiami” ku czci czy z kronikami (?) filmo-
wymi, wskazując na filozoficzny problem sztuki jako 
sposób różnorodnego oddawania obrazu czasu. Film 
jest – to nie podlega wątpliwości – wyrazem stanu 
emocjonalnego artysty, który ocenia swoje środowisko 
i nieopatrznie przyporządkowuje się innym mediom, 
przecież większość filmów wywodziła się z dzienni-
karskiej pasji publicystycznej, dzisiaj zwanej – dzienni-
karstwem śledczym.

Nie bez kozery pojawiła się tutaj postać genialnego 
łowcy tematów, wielkiego dziennikarza Stanisława 
Manturzewskiego, który przez długie lata dostarczał 
materiału dokumentacyjnego do scenariuszy wiel-
kim reżyserom, potem sam pisał scenariusze, wresz-
cie zaczął robić doskonałe filmy po to, aby w pewnym 
momencie odejść od prawd ekranu i zbliżyć się do 
„majsterkowania” w wyjątkowo ironicznych esejach 
o artyście-filmowcu i małej skuteczności jego obrazów. 
Badania jego nad skutecznością dzieł wizualnych, ewi-
dentnie wskazywały na artystyczną syntezę filmu jako 
dzieła artysty badającego przede wszystkim – innego 
człowieka. Przecież Michał Anioł także walczył z… 
przemocą papiestwa, ale nie za to go ceni potomność.

Apogeum tego nurtu – Robotnicy – wielki suk-
ces WFD, był portretem zmarnowanej szansy buntu, 
bowiem przejęli go jako swój sukces liberałowie, 
zostawiający stoczniowców i popierającą ich resztę 
ubożejącego społeczeństwa.

Festiwal krakowski, będący zrazu przepustką do 
zawodowej kariery w kinematografii, zamieniał się 
w dziennikarską robotę. Zaczęły na nim dominować 
filmy gadane, reportaże telewizyjne robione przez 
dziennikarzy, którym obca była estetyczna staran-
ność. W cenie były dziennikarskie konstrukcje opi-
sywane przez piszących publicystów, ważniejszą była 
doraźna interwencja, wreszcie w procesie pojawienia 
się lokalnych i prywatnych telewizji, te filmy, nawet 
z resztą gniewu, zostały wyparte kompletnie przez 
sprowadzane przez biura zakupów telewizyjnych 
reportaże, popisy mody i... książki kucharskie. Tylko 
chwila dzieli nas od instrukcji gastronomicznej, w któ-
rej Robert Makłowicz będzie gotował w Galerii Luwru 
i w Prado.

Nic dziwnego, festiwalem zarządzali dziennikarze, 
potem zresztą wyparci dokumentnie przez menedże-
rów kultury, traktujących film jako towar podlegający 
„słupkom oglądalności”. Komisja selekcyjna i jury 
okazały się „średnią arytmetyczną” gustów publicy-
stycznych.

Telewizja dosyć długo była mecenasem doku-
mentu. Stałe programy filmu dokumentalnego, kra-
jowego i zagranicznego, portrety twórców, zostały 
wyparte przez telewizje prywatne, które z jeszcze 
większą niechęcią (wszak te filmy nie przyciągały 
reklamodawców) zostały ostatecznie wyrugowane. 
Ostało się jedynie kino krajoznawcze i popularyzacja 
bohaterów i antybohaterów (!) drugiej wojny świato-

wej. Widz zna każdego generała hitlerowskiego, ale 
nie rozróżnia impresjonisty od kubisty.

Jeszcze, ostatkiem sił udało mi się kontynuować 
moje wyprawy do Rosji. To WFD, ostatkiem środków, 
wywianowała moją ekipę do Kraju Rad... po ostateczny 
rachunek krzywd. Sparaliżowany byłem literaturą, 
owianą legendarnym tytułem „białe plamy”, więc po 
przeczytaniu Sołżenicynowego „Archipelagu Gułag”, 
zachciało mi się zaproponować film z Archipelagu 
Gułag. Los polski.

Nie bardzo dawało się napisać jakikolwiek scenariusz. 
A trzeba pamiętać, że dla zrealizowania filmu, zawsze 
trzeba było sporządzić jakiś przybliżony tekst, choćby 
jako podstawę wstępnych kosztów. Udało mi się „zabeł-
kotać” moją aktualną wiedzą jakiś w miarę wiarygodny 
tekst i… udałem się do Moskwy, gdzie w siedzibie miej-
scowego oddziału „Memoriału” otrzymałem legityma-
cję honorowego członka tej organizacji. Dokument był 
na wagę złota. Z diamentami. Otwierał mi drzwi wszyst-
kich regionalnych oddziałów i serca wszystkich ludzi 
(Rosjan) dobrej woli.

Już w Moskwie zorganizowano mi kilka spotkań 
z Polakami, którzy przeszli przez Gułag. Relacje sfilmo-
wane na taśmie wskazywały, że chyba dotykam tajem-
nicy państwowej o wadze dzieła. Opowieść polskiej 
aktorki, pani Stolarskiej o rodzicach, których utraciła, 
a zachowała tylko ich fotografie wydobyte z archiwal-
nych teczek policji, ściskały za gardło. Na szczęście 
dostępna mi taśma (tylko) czarno-biała, wzmagała 
grozę relacji. Sam chłonąłem prawdę, którą gdybym 
dotknął jakiś czas później, nigdy by nie wypaliła. Otwie-
rane w Rosji archiwa NKWD i upublicznianie niektó-
rych zespołów akt pozwoliły mi dotknąć historii in statu 
nascendi.

 Potem polecieliśmy na Workutę. Nikt nigdy 
nie chciał tam lecieć, ba, nikt nigdy nie chciał tam 
jechać ani nawet iść... Workuta kojarzyła się nam 
z wrotami piekła, chociaż dla podróżników, zwłasz-
cza tych z kamerą, tych piekieł podobno jest dużo 
więcej. Miasto Workuta to zasypany pyłem węglo-
wym świat Boscha. Taksówkarz, wioząc nas do hotelu 
o wdzięcznej nazwie Workuta, na pytanie – gdzie 
trafić na łagry – zatrzymał auto w miejscu, powie-
dziawszy: tutaj. Istotnie w tym krajobrazie kilkudzie-
sięciu kopalń, nadal czynnych, każdy metr kwadra-
towy ziemi to był teren połagierny i pocmentarny. 
Nie widziałem kopczyków mogił, ale widziałem jamy 
ziemne, które po wysuszeniu zawartości zapadały 
się w jamy grobowe. Taka dialektyka negatywna. Tu 
i ówdzie dostrzegłem kije wbite na znak mogiły. To 
wynik pracy litewskiego Sajūdisu, organizacji, która 
m.in. dobrowolnie i woluntarystycznie konserwowała 
groby. Wyjaśnili mi potem, że ponieważ mieszkań-
cami Litwy byli również Polacy, wiele tych grobów 
jest pewnie mogiłami polskimi. Tak więc znalazłem 
się w mieście-cmentarzu. I rzecz jasna, że dla fil-
mowca wystarczy to za materiał na film.

Wskazali mi wtedy trzy krzyże wykonane z malowa-
nych na biało rurek, które wbili w sam środek kałuży. To 
grób – wyjaśniali – 256 Polaków, którzy w dniu śmierci 
Berii wszczęli strajk w nadziei na uwolnienie. Zostali 
rozstrzelani zmasowanym ogniem i wrzuceni do wspól-
nego dołu-kałuży. 

Refleksje: Audiowizualna historia kina

audio-
wizualna

historia kina

34część

Józef Gębski

Dotychczasowa idea filmu dokumentalnego 
jako elementu walki politycznej była osadzona 
głęboko również w tradycji kina radzieckiego. 

Nic dziwnego. Szczególnie owocna była wśród 
absolwentów radzieckiego stypendium, podczas 
studiów w WGIK-u na specjalności fabularnej 
albo dokumentalnej. Głęboko zapadła w sercach 
studentów sposobnych do krytycyzmu społecznego – 
w przekonaniu, że film jest wystarczającym 
argumentem dla zmian, nawet politycznych. Była 
to wyjątkowa paleta postaw idealistycznych. Każdy 
z filmowców, który przeszedł przez WFD ma na swoim 
koncie kilka pozycji szczególnie gniewnych. Mistrzami 
tego nurtu byli: Jerzy Hoffman, Jerzy Ziarnik, 
Krystyna Gryczełowska. Obok nich, jasnym obrazem 

świecili: Bohdan Kosiński, Andrzej Piekutowski 
i Tadeusz Pałka.

Ci artyści obrazu, ważyli powagę każdego kadru, 
jaki mieli na stole w montażowni uważanej za świą-
tynię buntu. Wyniesiona ze szkoły filmowej powaga 
kadru Kazimierza Karabasza i Jerzego Bossaka upo-
ważniała do przekonania, że film ma ogromną siłę 
walki z władzą. Paradoks polski polegał na tym, że na 
takie filmy władza dawała akcept (!), niekiedy nagra-
dzała je oraz ich twórców. Rzecz warta jest przebada-
nia przez historyków filmu. Jedynie Krzysztof Kie-
ślowski, uważany za ideowego przywódcę kina jako 
buntu, sam do tego się nie przyznawał. Kiedy robił 
Gadające głowy „majsterkował” przy konstrukcji. 
Kiedy robił Z punktu widzenia nocnego portiera, eks-

Z punktu widzenia nocnego portiera, 
reż. Krzysztof Kieślowski 
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w wytartym garniturku zamiast charakterystycznej zwalistej figury 
hołubionego przez partię i władzę ludową pisarza.

– Przepraszam, pan do mnie?
– Dzień dobry. Pan pozwoli, że się przedstawię. Jestem Marek 

Iwaszkiewicz, a towarzyszy mi mój kolega, scenograf filmu, Andrzej 
Haliński.

Miałem wyraźne przeczucie, że przeciągamy strunę. Niesforny 
„Dziadek” rozsiadł się przed wielkim mahoniowym biurkiem. 
Nie zapytawszy gospodarza o zgodę, zapalił papierosa i strzep-
nął popiół na błyszczący blat. Rozejrzał się spokojnie po gabinecie 
i skrzywił z obrzydzeniem.

Minister był już najwyraźniej zniecierpliwiony całą sytuacją 
i wciąż nie umiał pogodzić się z faktem, że jakiś starszy pan pod-
szedł go w tak dziecinny sposób. Najwidoczniej postanowił jednak 
zachować resztki godności.

– No więc, czym mogę służyć?
– Proszę pana, biurokraci nie chcą nam wydać kompletu bider-

meierów, a bez tego gabinet, który urządzam w naszym filmie, 
będzie wyglądał mniej więcej tak gustownie jak pański.

– Ale co ja mam z tym wspólnego?
– Jak to co? Niech pan każe tej sowie w sekretariacie wypisać 

zezwolenie. 
Może wizyta nie zakończyłaby się aż tak tragicznie, gdyby nie 

mój niespodziewany wybryk. Marek mówił, a ja cały czas wpatry-
wałem się w ścianę za plecami ministra. Wisiał tam zimowy pejzaż 
placu Zamkowego, ale mocno przekrzywiony. Widocznie sprzą-
taczka wycierała kurze i tak już zostało. Mam idiotyczną manię 
wyrównywania obrazów nie tylko w domu i u znajomych, ale 
machinalnie czynię to wszędzie, gdzie jestem. Z późniejszej relacji 
„Dziadka” wiem, że wstałem nagle jak lunatyk, obszedłem potężne 
biurko i za plecami ministra starannie wypoziomowałem ten boho-
maz. Miarka się przebrała. Dostojnik spurpurowiał na twarzy i wrza-
snął, wskazując drzwi:

– Won!
Z godnością opuściliśmy gabinet. Na dziedzińcu Marek zatrzy-

mał się, popatrzył z pogardą za siebie i rzekł:
– Wiesz, przyjacielu, dlaczego oni tak wrzeszczą? To przecież 

byłe parobczaki. Dawniej musieli na polu przekrzykiwać wiatr, i tak 
im zostało. Idziemy do Europejskiego na koniaczek.

Poszliśmy. Panowała wtedy moda na niepalenie i kilku stałych 
bywalców męczyło się przy stolikach jak potępieńcy. Kawa i koniak 
bez towarzyszącej „fajki” były nie do zniesienia. „Dziadek” zrobił 
minę zgrzybiałego staruszka i głosem umierającego wyszeptał do 
kelnerki:

– Dziecinko! Pozwól staruszkowi zapalić. Mnie już tak niewiele 
przyjemności zostało w życiu.

– Bardzo mi przykro, ale mamy stanowczy zakaz palenia. O tu, na 
ścianie, wisi napis.

– Ja wiem, umiem czytać, ale zrób dziecinko wyjątek dla sta-
ruszka. Ten jeden, jedyny raz.

Patrzył na nią spojrzeniem bardzo nieszczęśliwego człowieka, 
stojącego nad grobem. Kelnerka nie wytrzymała tego spojrzenia:

– No dobrze. Ale tylko jednego i dyskretnie, może nikt nie 
zauważy.

– Bardzo masz dobre serduszko, dziecinko. Bóg ci wynagrodzi.
„Dziadek” rozparł się wygodnie, umieścił starannie papierosa 

w szklanej fifce i zapalił. Rozejrzał się triumfalnie po salce i oświad-
czył głośno:

– Palcie chłopaki! Nic się nie łamcie! Mamy pozwolenie.
Jak można było nie kochać tego potwora? 

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

– Aktorów jest na pęczki, a taki zegar tylko jeden w całej Polsce, 
wy dyletanci!

Następnego dnia ponownie niepostrzeżenie zakradł się w deko-
racje. Próbowano właśnie scenę z Małgorzatą Braunek i Zofią Mro-
zowską. Wizyta ciotuni u ukochanej kuzynki, Izabelli Łęckiej, miała 
miejsce w jej saloniku. „Dziadek” przyglądał się przez moment 
ceremoniałowi picia kawy przez obydwie damy. Twarz coraz bar-
dziej wykrzywiał mu pogardliwy grymas, aż w końcu nie wytrzymał 
i skoczył w kierunku Braunek:

– No jak siedzisz w tym fotelu? Zgarbiona jak paragraf! Dama ma 
się trzymać prosto, o tak, jak pani Zofia!

– Ależ ja...
– Co ja? Co ja? To nie bar mleczny, tylko arystokratyczny salon. 

I filiżanka do ust, a nie dziób do filiżanki...
Nie zdążył zmaltretować skonfundowanej aktorki, albowiem 

ponownie został wyproszony z hali.
Kiedy indziej mieliśmy wielkie trudności ze zdobyciem mebli 

do gabinetu antenata. Jedna z filii Muzeum Narodowego uparła 
się, że nie może nam wypożyczyć tych przedmiotów bez zgody 
ministerstwa kultury. Za duża odpowiedzialność. Na nic się zdały 
zakulisowe zabiegi „Dziadka”. Nie i nie. A z kolei przekorny staru-
szek uparł się, że tylko te będą właściwe. Pociągnął mnie ze sobą do 
pałacu ministra kultury, aby tam na miejscu zabiegać o zezwolenie. 
Na dziedzińcu wysłuchałem krótkiej przemowy:

– Patrz, jak się toto panoszy w pałacach jak we własnej oborze!
Weszliśmy do sekretariatu, gdzie królowała koścista wyniosła 

dama, broniąca dostępu do władcy dóbr kultury narodowej.
– Słucham panów?
– Proszę zawiadomić ministra, że przyszedł Iwaszkiewicz w bar-

dzo ważnej sprawie. Nie wątpię, że mnie przyjmie.
– Ależ, oczywiście! Proszę łaskawie spocząć.
Zameldowała przez telefon, że pan Iwaszkiewicz czeka i po minu-

cie w progu gabinetu, pojawił się promiennie uśmiechnięty mini-
ster kultury we własnej osobie.

– Serdecznie witam mistrza! Co też pana do mnie sprowadza?
Urwał skonfundowany, widząc przed sobą mizerną postać 

Refleksje:  10 000 DNI FILMOWEJ PODRóŻY

Wspomnienia z kolejnych planów filmowych to jedno, ale 
warto też czasem przywołać z pamięci ludzi, których na 
swej drodze spotkaliśmy, zwłaszcza gdy należą do tak 

nietuzinkowych postaci jak „hrabia” Marek Iwaszkiewicz. Z tym 
dekoratorem, jednym z najbarwniejszych filmowców w Łodzi, los 
zetknął mnie na planie Lalki i Rodziny Połanieckich. Współpraco-
waliśmy również wcześniej przy Zaczarowanym podwórku. Jego 
wiedza i kontakty w zamkniętym klanie kolekcjonerów dzieł sztuki 
były nieocenione. Sędziwy pan, zawsze w eleganckich, choć mocno 
przechodzonych garniturach, z krzywo zawiązaną muszką w grosz-
ki. Pochodził z Wilna i nigdy nie uznał zmian ustrojowych po dru-
giej wojnie światowej. Na częste pytania, czy jest krewnym Jarosła-
wa Iwaszkiewicza, zaciągał się głęboko papierosem i odpowiadał 
z godnością: 

– On twierdzi, że jest naszym kuzynem. Mogę jednak zapewnić, 
że w naszym domu nie był przyjmowany! Mama nie cierpiała bol-
szewików.

Mama była dla pana Marka wszystkim, co mu w życiu zostało. 
Mieszkali we dwoje w przedwojennej willi na ulicy Łagiewnickiej 
w Łodzi. Nikt nie wiedział, jak Markowi udało się zaraz po woj-
nie załatwić ten luksusowy lokal. Stworzył w nim dla swojej matki, 
która była dla niego świętością i jedyną osobą, którą kochał do 
szaleństwa, namiastkę wileńskiego dworu. Słabowita z natury, nie 
opuszczała tego azylu, a on pracował tylko po to, aby zapewnić jej, 
w miarę swych skromnych możliwości, luksusowy byt. Potrafił – 
w latach pięćdziesiątych! – kupić dla niej na łódzkim targowisku 
francuskie pończochy za całą swoją pensję. Wychodził ze skóry, 
ażeby tylko mamę ominęły tak dotkliwe w latach powojennych 
trudności dnia codziennego i szara rzeczywistość socjalistycznej 
egzystencji.

Kiedy mama umarła, zgorzkniał i zamknął się w sobie. Wieczory 
spędzał samotnie w swym pseudodworze, popijał i palił, myślę, że 
nie tylko papierosy. Zaprosił mnie razu pewnego na kolację. Byli-
śmy tylko we dwóch. Ponieważ kompletnie nie umiał gotować, 
wszystko kupił w kuchni Grand Hotelu. Byłoby bardzo wytwornie 
i miło, gdyby nie jeden drobiazg...

Po suto zakrapianej kolacji, przeszliśmy na koniak do saloniku, 
połączonego szerokimi drzwiami z wielką sypialnią. Zobaczyłem 
stojące na nocnym stoliku zdjęcie w przepięknej, srebrnej ramce. 
To przyciągnęło moją uwagę. Na sepiowanym zdjęciu widniała 
mama w trumnie! Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Pan Marek, 
zasypiając, patrzył na matkę w trumnie!

Z Markiem Iwaszkiewiczem pracowało mi się wspaniale, 
a w duecie z drugą dekoratorką Aliną Barańską byli rewelacyjni. 

Andrzej Haliński

Iwaszkiewicz

Refleksje:  10 000 DNI FILMOWEJ PODRóŻY

Dwa żywioły, kompletnie odmienne temperamenty, a stanowili 
tandem doskonały. Kłócili się zawzięcie. Marek był bardzo często 
wobec niej okrutny w swych niewybrednych żartach, ale myślę, 
że za nic nie daliby się rozdzielić. To chyba on ukuł jej przezwisko 
„Balbina”, które tak do niej przylgnęło, że wielu ludzi do dziś nie 
zna jej prawdziwego imienia. 

Kiedy Marek umierał samotnie w domu, to właśnie Alina opie-
kowała się nim jak tylko mogła. Mnie nie było wtedy w Polsce i nic 
o tym nie wiedziałem, a wielka szkoda.

Marek Iwaszkiewicz miał też drugą ksywę „Dziadek” i był praw-
dziwym enfant terrible polskiego filmu. Z zasady nie czytał scena-
riuszy. Pamiętam spięcie z Ryszardem Berem:

– Marek! Co ty pleciesz? Tam nie ma żadnego hrabiego! Nie 
pamiętasz dokładnie scenariusza.

– Nie pamiętam dokładnie? Ja w ogóle go nie czytałem 
i w dodatku nigdy nie przeczytam. W szkole zakonnej u ojców pija-
rów w Wilnie, nie zmusili mnie rózgami do przeczytania „Lalki”, to 
i ty mnie nie zmusisz. Boże, to takie straszne nudziarstwo!

– Ale przecież musisz wiedzieć...
– A po co? Andrzej mi powie, do jakiej klasy społecznej to miesz-

kanie należy i ile ma pokoi, a ja już to urządzę. Błagam cię, Ryszard, 
nie namawiaj mnie, żebym to czytał!

„Dziadek” potrafił rozbroić podobnymi tekstami niejednego 
reżysera. I nie tylko reżysera. Znanym aktorom potrafił ze złośli-
wym chichotem oświadczyć, że stara kanapa interesuje go o wiele 
bardziej niż ich gra. 

Razu pewnego wszedł znienacka do dekoracji mieszkania pań-
stwa Łęckich. Zdjęcia już się rozpoczęły i Ber wraz z Korcellim 
ustawiali właśnie pana Emila Karewicza (pan Łęcki) w salonie na 
tle kominka. „Dziadek” przyglądał się przez chwilę tym próbom, 
i kiedy już scena była przygotowana, jak nie ryknie:

– No i gdzie pan stoi, gamoniu!
Emil Karewicz aż podskoczył z wrażenia. Spojrzał zdezorien-

towany na reżysera, który dopiero co go w tym miejscu ustawił. 
Marek podszedł do niego. Kategorycznym gestem pociągnął za 
rękaw i przesunął o metr dalej. Speszony aktor, nie mając zielonego 
pojęcia, kim jest ten siwiejący pan z przekrzywioną muszką, wybą-
kał:

– Bardzo pana przepraszam, ale tu właśnie mnie ustawiono.
– Tutaj? Na tle kominka? Czy pan jest ślepy i nie widzi, że 

zasłania przepiękny zegar i kandelabry, po które jeździłem aż do 
muzeum w Kozłówce!?

Biedny obrońca antyków został w końcu, nie bez użycia siły, usu-
nięty z hali. Jeszcze od drzwi dobiegały jego krzyki:

„Hrabia” 

Marek Iwaszkiewicz 
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Moja (filmowa) muzyka

Wolność i równość
Podobno natychmiast wraz z państwem… powstaje n i e r ó w n o ś ć, różni-
ca między rządzącą władzą a  r z ą d z o n y m i. Szybko powstają zwierzch-
ności, urzędy, zarządy itd. Konsekwentna zasada równości odrzuca wszel-
kie różnice i w ten sposób nie dopuszcza do istnienia żadnego rodzaju pań-
stwowości.

Jak zostałem celebrytą
Na poczcie tłum. Mam numerek któryś tam… Czekam pokornie. Nagle ro-
bi się jakaś przerwa. Znajoma urzędniczka, którą znam od czterdziestu lat, 
kiedy odbieram tu korespondencję, kiwa na mnie. 

– Mam dla pana list.
Podchodzę. 
– Policja, sąd, straż miejska?
– Straż.
Nagle krzyk!
– Co ty pieprzony celebryto! Że się nazywasz…tak i tak… taki owaki… 

I na ch… I na k… Wiącha leci jak z hydrantu. 
Mieli rację. Przyjemnie być celebrytą.

Na dachu
swojej willi, zamożny znajomy szykuje sobie Piętro Spokojnej Starości.

Motocyklista
schodzi z motoru, zdejmuje kask, i gdy widzi mnie przechodzącego obok, 
woła z uśmiechem:

– Cześć panie Wajda! Czterdzieści lat minęło, co?

Moja matka
na krótko przed śmiercią czytała tyl-
ko pana książkę „Pożegnanie z kar-
nawałem”. Gdy odeszła miała dzie-
więćdziesiąt cztery lata.

Zapachy
Gombrowicz w Berlinie podobno 
czuł w powietrzu idące z pól w Pol-
sce wonie kwiatów i traw polskich 
łąk. Jak pies wystawiał nos na wiatr 
z tamtej strony, mimo że kpił, wy-
szydzał, pomstował na ten kraj. 
Zapach nagle powalał go, jak jakaś 
dziwna potęga, ojczyźnianego umi-
łowania.

I co? 

Nie chodzi o to,
że fizycznie coś się wali, tu chodzi 
o to, co jest między ludźmi, urzędem 
a człowiekiem, instytucją, kościołem, szkołą, w szosie, po której jedziemy 
w weekend, w tłumie na poczcie, w ogonku do kasy, fałszywej opiekunce 
dziecka w domu dziecka, staruszce w domu dla starców, prywacie, przekup-
stwie, pełnych salach w teatrach i morderstwach niepełnoletnich, kopaniu 
w dupę przechodnia przez dziewczyny wracające z dyskoteki…, w noworod-
kach na ulicy, pijanych matce i ojcu w domu, wszystkie te przerażające wia-
domości z wieczornych dzienników.

A jednocześnie kilkanaście tysięcy nowych aut szukających możliwo-
ści zaparkowania na weekend w miejscowościach, gdzie kiedyś chodziło się 
z plecakiem albo jeździło furą. 

Polska pięknie wygląda.
Ze „Złotym Pociągiem” pod ziemią. 

Opus magnum
Grupa miłych, młodych, inteligentnych ludzi. Dokoła Polska nie w ruinie. 
Ciepły wieczór, cała Warszawa siedzi w kawiarnianych ogródkach. Wspo-
minki z wakacji, dużo o dzieciach, żarty, rozmowy. Pytam nieznanego mi 
siedzącego obok człowieka: – Jaka branża? – Agencja reklamowa. – Z ja-
kim hasłem mogę pana kojarzyć? Długo się zastanawia, wreszcie mówi: 
– W i e ś m a c. Do dzisiaj jest w karcie dań u Mac Donalda.

Ci reklamiarze,
wciskający nam codziennie nowe albo stare produkty i badziewia bez warto-
ści, ci copywriterzy, artdirektory mącący lemingom w głowach, to taka piana 
na gotującym się rosole, w środku czystym i smacznym, ale burzyny białego 
tłuszczu są jego nieustannym produktem, nadającym się tylko do zlewu.

Miłość
„Oddałabym mu całą swoją duszę… nawet z perspektywą Zbawienia”.

Setki szczegółów,
którymi nas zasypują celebryci jest przerażająca. O drugiej w nocy tylko na 
sekundę przejechałem pilotem przez ekran telewizora i już nadziałem się na 
informację, którą podawał wybitny aktor polski:

– Kupiłem rower za pierwsze honorarium…
Z tym poszedłem spać.
Obudziłem się ze snu, że za pierwsze honorarium kupiłem porsche 

z siedzącą w środku blondynką.

Ile radości, tyle bólu
Ile szczęścia, tyle cierpienia. Stoicy. Co warte partyjne obietnice? Jak zawsze 
jest remis.

Wśród książek
wokół łóżka, które czytałem w nocy, rano szukam tej z zagiętym rogiem 
kartki, gdzie Umberto Eco pyta: „A kto powiedział, że Europa ma być 
biała…?”.

Z telewizora idzie komunikat o rozdziale przez kraje członkowskie 
Unii kontyngentu uchodźców z Afryki, których mają przyjmować europej-

skie kraje. 
Eco zadawał to pyta-

nie kilkanaście lat temu.

Colorado
Uwolniona marihuana od 
czarnego rynku. Ale jaka 
wspaniała kontrola już te-
go przemysłu w produk-
cji narkotyku. Każdy krza-
czek u hodowców musi 
mieć swój kod i być za-
rejestrowany w Urzędzie 
Stanowym. Jego droga od 
kwitnięcia i wypuszczenia 
zielonych listków i pącz-
ków szczęścia jest zare-
jestrowana u księgowych 
w Urzędzie Skarbowym. 
A produkt jest opisany bar-
dziej niż najdroższe wino 

markowe (odmiana, krzew) albo specyfik medyczny. Z ostrzeżeniem o szko-
dliwości „maryśki” jest nawet zakrętka uniemożliwiająca dzieciom otwarcia 
pojemnika. 

Widzę te kontrole u nas w Polsce! Chociaż nie wierzyłem kiedyś, że 
będą banderole na butelkach z wódką, tak jak nie wierzyłem w pasy na jezd-
niach, że to może funkcjonować, albo światła, albo że nie będzie można pa-
lić w kawiarniach i barach, albo… już nie pamiętam co…

Ciągłe pytanie czy lepiej kupować narkotyki od mafii i jej dealerów czy 
od rządu? 

Czasy prohibicji oddalają się we mgle przyszłości z szybkością światła.
Obudzimy się niedługo, kiedy w s z y s t k o będzie wolno.
I to będzie prawdziwa okupacja. I niewola. Amargedon!
Masakra. 

Być jak najbardziej sztucznym
Nie poddawać się z w y k ł o ś c i. Piszą o tym dużo Fryderyk Nietzsche 
i Oskar Wilde w wielkich tyradach. Czy chodzi jednak tylko o artystę i jego 
dzieło?

Ale w życiu, nie da rady. Próbowałem. Miłość, nienawiść, zazdrość nie 
pozwalają nam na s z t u c z n o ś ć. Przedziera się zawsze prawda emocji, 
pobudzenia i chęć usunięcia z naszej drogi przeciwnika, czy to będzie inny 
samiec, kobieta czy przeciwnik polityczny.

Apele o zgodę? Zawsze będziemy szczerzyć zęby. Jak wściekła mał-
pa w klatce.

Przed nami wybory, referenda, kampanie, uchodźcy.
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Refleksje: Nie ma stolika

Jerzy Gruza

nie
ma
stolika

część 25

W tym roku Małym Instrumentom 
stuknie dziesięć lat. Wrocławski zespół 
złożony z „dużych chłopców z małymi 
instrumentami” powstał w 2006 roku, 

by rok później zadebiutować na festiwalu 
Nowe Horyzonty koncertem muzyki 
filmowej Juliana Józefa Antonisza. 

Nagrali siedem płyt (m.in. 
„Antonisz”, 2009; „Che-
mia i Fizyka”, 2011; „Kar-

tacz”, 2013; „Walce w Walce”, 
2014), w Japonii wydali kalendarz 
ze swoim instrumentarium oraz 
promocyjnym singlem, muzycznie 
ilustrują audiobooki (m.in. kulto-
we „Sekretne życie krasnali w wiel-
kich kapeluszach” Wojciecha Wi-
dłaka czytane przez Jana Peszka, 
2009) oraz filmy krótkometrażowe 
(m.in. animowane Na cztery łapy, 
czyli szkolne przygody Pimpusia 
Sadełko Agnieszki Paszkiewicz, 
2009; dokumentalne Zabawki ce-
sarza Tomasza Gotfryda, Jarosła-
wa Moździerza, Joanny Rusinek, 
Grzegorza Wierzchowskiego i Jo-
anny Wójcik, 2011) oraz widowi-
ska telewizyjne. Przed trzema la-
ty Edyta Wróblewska poświęciła 
im półgodzinny dokument zaty-
tułowany po prostu Małe Instru-
menty (2013).

A wszystko zaczęło się dość 
niewinnie i miało trwać raczej 
krótką chwilę. Kiedy w 2007 roku – 
w dwudziestą rocznicę śmierci 
Juliana Józefa Antonisza, nie-
konwencjonalnego artysty non-
camerowego – przygotowywałem 
retrospektywę jego twórczości 
na festiwal Nowe Horyzonty, 
otrzymałem niespodziewanego 
maila od Pawła Romańczuka, nie-
znanego mi wówczas wrocław-
skiego muzyka. Wyrażał wielką 
radość z festiwalowego przeglądu 
oraz chęć... szybkiego stworze-
nia zespołu, który zagrałby kon-
cert z muzyką filmową krakow-
skiego reżysera na inaugurację 
festiwalu. Zgodziłem się natych-

miast. „W ciągu trzech miesięcy 
skompletowałem sześcioosobowy 
zespół i szybko przystąpiliśmy 
do pracy nad własnymi aranża-
cjami utworów pochodzących z fil-
mów Antonisza. Nuty do jede-
nastu najczęściej pojawiających 
się w filmach utworów przepisa-
łem ze słuchu, odtwarzając wielo-
krotnie kasety VHS z prywatnego 
zbioru” – wspomina Romańczuk. 
Koncert udał się wspaniale. Przy-
jęto występ tak znakomicie, że 

powtórzono go na koniec retro-
spektywy. A potem jeszcze wiele 
razy w innych miejscach i innych 
miastach. I tak z powołanej do jed-
norazowego projektu artystycz-
nego grupy muzyków narodził 
się zespół Małe Instrumenty, a ja 
zostałem jego ojcem chrzestnym.

„Małe Instrumenty to grupa 
artystyczna koncentrująca się na 
poszukiwaniach dźwiękowych 
w sferze małych instrumentów. 
Instrumentarium określające 

zakres tych brzmieniowych eks-
perymentów to wciąż poszerza-
jąca się grupa profesjonalnych 
instrumentów niewielkich roz-
miarów, dźwiękowych zaba-
wek, kuriozalnych wynalazków 
muzycznych i całej masy drobia-
zgowych przedmiotów wydają-
cych dźwięki” – czytamy na stro-
nie internetowej zespołu. Grają 
już nie tylko kompozycje Antoni-
sza, także Ennio Morricone, Nino 
Roty, Krzysztofa Pendereckiego 
(m.in. muzykę z Rękopisu znalezio-
nego w Saragossie), Włodzimierza 
Kotońskiego, Igora Strawińskiego. 
Ich płyty zawierają niekonwen-
cjonalne treści, ale i wydawane 
są często w niezwykle orygi-
nalnej formie, np. „Katarynka” 
(2012), zawierająca katarantellę 
non pasticcio w 19 częściach na 
63 katarynki i małe instrumenty, 
została umieszczona na dnie efek-
townej katarynki, a książko-płyta 
„Małe Instrumenty grają Chopina” 
(2010) zawiera dwadzieścia kom-
pozycji polskiego mistrza zagra-
nych na dwudziestu małych for-
tepianikach. 

Małe Instrumenty imponują 
feerią artystycznych pomysłów. 
Występują na prestiżowych festi-
walach, nie tylko filmowych, ale 
i muzycznych. Prawdę mówiąc, 
bardziej są znani i cenieni za 
granicą niż w kraju. Uprawiają 
swą sztukę z pasją i poczuciem 
humoru. Największą jednak ekstra-
wagancją wrocławskiego zespołu 
jest dla mnie fakt, że większość 
tych wirtuozów miniaturowego 
instrumentarium to solidnie 
wykształceni… kontrabasiści.  

Jerzy Armata

Małe Instrumenty: 
od Antonisza

do Pendereckiego

Małe Instrumenty
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Swoich nie znacie: Andrzej B. Czulda Swoich nie znacie: Andrzej B. Czulda

Andrzej B. Czulda
 – pół życia 

w Oświatówce

polskiej. Mistrz wpoił uczniowi nawyk pisa-
nia dokładnych scenariuszy i równie dokład-
nego opisywania nakręconych materiałów, 
co niezmiernie ułatwiało montaż filmów. 
Ponadto miał zwyczaj wrzucania podopiecz-
nego na głęboką wodę, wysyłając go na jeden 
dzień na zdjęcia, a samemu zostając w domu. 
„I patrzył: utonę czy wypłynę? Jakoś zawsze 
wypływałem” – śmieje się pan Andrzej. „Kie-
dyś – wspomina – tak się złożyło, że kręciłem 
bez Leszka scenę z jego filmu, a on w tym 
czasie obradował z komisją mającą mi przy-
znać lub nie przyznać I kategorię asystencką. 
Gdy jeden z członków komisji obruszył się, 
że przecież niedawno otrzymałem »dwójkę«, 
Leszek powiedział: »Patrzcie, ja tu z wami 
rozmawiam, a mój film i tak powstaje, wła-
śnie dzięki Czuldzie«. Dali mi »jedynkę«, a to 
oznaczało, że za zgodą dyrektora Wytwórni 
mogę być II reżyserem”.

Nadal marzył o studiach. W Oświatówce 
wyrobił sobie tak dobrą markę, że bez waha-
nia podjęto tam decyzję o sfinansowaniu mu 
studiowania w Zaocznym Wyższym Zawodo-
wym Studium Realizacji Telewizyjnej przy  
PWSFTViT. Ledwo zaczął studiować, a już 
zdobył, w 1990 roku, Nagrodę Europejskiej 
Federacji Prasy Turystycznej na Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych 
w Krakowie za film Kalisz poprzez wieki (1989). 

Będąc jeszcze studentem, nakręcił wzru-
szającą etiudę fabularną Babunia (1990) – 
o staruszce umieszczonej przez najbliższych 
w Domu Opieki Społecznej, a także doku-
menty: I rozbiór Polski (1992) i Od nadziei do 
upadku – II i III rozbiór Polski (1992). Studium 
ukończył rok później. „Dyplom włożyłem do 
szuflady i tyle go widziałem, bo wszyscy potem 
pytali mnie nie o to, jaki mam »papier«, tylko 
o to, jakie filmy zrobiłem” – mówi z uśmie-
chem pan Andrzej.

Na wozie i pod wozem
A zrobił, po studiach, np. kilka filmów z cyklu 
Krakowskie oblicza kultury: Barok krakowski 
(1994), Krakowskie oblicza renesansu i manie-
ryzmu (2000), Złota jesień krakowskiego śre-
dniowiecza (2000).

W czasie transformacji ustrojowej Czulda 
był świadkiem stopniowego rozpadu WFO, 
na który złożyło się kilka przyczyn, i który 
odczuł także na własnej skórze. „Były takie 
okresy, kiedy płacono nam tylko za gotowość, 
albo nawet i tego nie. W końcu zaczęto nas 
zwalniać i przenosić do Łódzkiego Centrum 
Filmowego, czyli dawnej Wytwórni Filmów 
Fabularnych, ale i tam nie mieliśmy zajęcia” – 
wspomina z goryczą. „Do Oświatówki, prze-
kształconej w międzyczasie w Wytwórnię 
Filmów Oświatowych i Programów Telewi-
zyjnych, ściągnął mnie z powrotem jej nowy 
dyrektor Andrzej Traczykowski, który robił, 

co mógł, żeby postawić ją na nogi i w dużej 
mierze mu się to udało” – dodaje.

Czulda zrealizował film o sztuce Wpinanie 
księżyca (2001) – o artyście Dariuszu Miliń-
skim, dokumenty historyczne: Stanisław Pogo-
nowski (2002) – o bohaterze wojny polsko- 
-bolszewickiej, Cmentarz Orląt (2002) oraz 
Święto Wojska Polskiego. Historia i tradycje 
(2003), a wreszcie dzieło życia: Bajki z kra-
iny pieców (2008). „Żartuję, że jestem o rok 
gorszy od Jerzego Hoffmana, bo on o nakrę-
cenie Ogniem i mieczem walczył jedenaście 
lat, a ja dziesięć o zrobienie Bajek…” – mówi 
pan Andrzej.

Inspiracją dla tego filmu, który ostatecznie 
powstał w koprodukcji WFOiPT z Discovery 
TVN Historia, stała się oświęcimska pamiątka 
po ojcu reżysera. Była to bajka, którą po kry-
jomu napisał i zilustrował w obozie, przezna-
czona dla małego wówczas Zbyszka, brata 
Andrzeja. 

Okazało się, że autorów bajek dla swoich 
dzieci było w KL Auschwitz więcej. Opowiada 
o nich przejmujący film Andrzeja Czuldy, 
nagrodzony m.in. na Festiwalu Mediów „Czło-
wiek w Zagrożeniu” w Łodzi (Nagroda Pre-
zesa SFP), Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mów Dokumentalnych „Tranzyt” w Poznaniu 
oraz Międzynarodowym Katolickim Festiwalu 
Filmów i Multimediów w Niepokalanowie. 
„Jednak największą nagrodą były dla mnie 
słowa profesora z PWSFTViT, Marka Nowic-
kiego, który po obejrzeniu Bajek… powiedział 
publicznie: »Andrzeju, jestem dumny z tego, 
że byłeś moim studentem«” – mówi ze wzru-
szeniem Czulda.

Bohater tego artykułu zrealizował jeszcze 
dwa ważne dokumenty – Nekropolis. Łódzkie 
trójprzymierze cieni (2009) – o Cmentarzu Sta-
rym, na którym spoczywają sławni łodzianie: 
katolicy, ewangelicy i prawosławni, oraz Perskie 
ocalenie (2013) – o polskich dzieciach, które 
przeszły z armią gen. Władysława Andersa 
szlak ze Związku Radzieckiego do Iranu. 

Muzealnik
Osobną kartę w swoim życiorysie Andrzej 
Czulda zapisuje w Muzeum Kinematografii 
w Łodzi, głównie jako współautor wydawa-
nych przez nie publikacji. W latach 2012-2015 
ukazały się m.in. „Jerzy Kawalerowicz. Malarz 
X Muzy”, „Janusz Morgenstern. Musi zostać 
rysa”, „Jerzy Wójcik. Sformowana energia”, 
„Bogdan Sölle. Zapiski scenografa” i „Witold 
Sobociński. Wizualna ciągłość obrazu”. Nakła-
dem Muzeum Kinematografii ukazała się 
również książka Andrzeja Czuldy „Za kur-
tyną pamięci. Trójwyznaniowy Cmentarz 
Stary w Łodzi” (2014). Dodajmy, że jej autor 
był sekretarzem Łódzkiego Oddziału SFP 
(2007-2011). Od trzech lat jest jego wiceprze-
wodniczącym. 

Andrzej Bukowiecki

Łodzianin Andrzej B. Czulda skończy 8 kwietnia 65 lat. Ponad 30 z nich spędził 
w Wytwórni Filmów Oświatowych w swoim mieście, zwanej Oświatówką. Zrealizował 

bez mała 20 filmów dokumentalnych, poświęconych głównie historii Polski oraz 
kulturze narodowej. Sam dla tej kultury oddał zasługi także jako współredaktor książek 

wydawanych przez Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Ojca, architekta Henryka Czuldę (pod-
czas okupacji więźnia pięciu obozów 
koncentracyjnych), stracił, gdy miał 

siedem lat. Wychowaniem Andrzeja zajęła 
się matka. Jego starszy brat Zbigniew zastą-
pił mu ojca. „Nauczył mnie miłości do ksią-
żek” – mówi Andrzej Czulda.

Chciał, śladem taty, zostać architektem, po 
podstawówce myślał o Technikum Budow-
lanym. Matka stwierdziła jednak, że w rodzi-
nie jest już wystarczająco dużo architektów. 
Radzono jej, by posłała Andrzeja, rozmiłowa-
nego w przedmiotach humanistycznych, do 
ogólniaka, ale uznała, że lepsze będzie Tech-
nikum Mechaniczne, bo po nim ma się fach 
w ręku. „Nie odpowiadało mi ono i z ulgą wyle-
ciałem z niego za uderzenie sekretarza orga-
nizacji młodzieżowej. Ukończyłem I Liceum 
Ogólnokształcące w Łodzi” – wspomina pan 
Andrzej.

Po maturze pracował w Widzewskich Zakła-
dach Maszyn Włókienniczych. Interesował 
się fotografią, próbował sił w fotoreportażu. 
„Od brata zaraziłem się filmem amatorskim. 
Mieliśmy radzieckie kamery 8 mm, najpierw 
Aurorę, potem już lepszą, Quartz, z zoomem. 
Bakcyla kina połknąłem więc dość późno. 
Z uwagi na wiek nie mogłem spełnić marzenia 
o studiach dziennych na Wydziale Operator-
skim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi” – zwierza 
się Czulda.

To może reżyseria?
W 1979 roku zaczepił się w WFO, jak się oka-
zało, na z górą trzy dekady. „Przeszedłem 
wszystkie szczeble asystenckie i od początku 
trafiałem jako asystent na świetnych reżyse-
rów. Dwa filmy zrobiłem z Janem Jakubem 
Kolskim: Jak mnie kochasz? (1985) – o inicja-
cji seksualnej młodych ludzi oraz Słowiański 
świt. Początki Polski (1986) – pierwszy odcinek 
serii Dzieje kultury polskiej. Choć asystowałem 
Jankowi jako reżyserowi, to on, z wykształce-
nia operator, nauczył mnie zwracania uwagi 
na oświetlenie i kadrowanie” – mówi Czulda.

Co ciekawe, zanim został asystentem 
przy realizacji wcześniejszego z tych filmów, 
pozwolono mu zadebiutować jako reżyserowi. 
Nakręcił – podobnie jak większość swoich 
kolejnych filmów – według własnego scenariu-
sza, dokument Dębno Lubuskie w czterdziesto-
leciu PRL (1984), a wkrótce potem następny: 
Sport gorzowski (1985). Wrócił jednak do 
asystentury reżyserskiej, która zaczęła mu 
bardziej odpowiadać, niż wymagająca spe-
cjalistycznej wiedzy technicznej sztuka ope-
ratorska. Kiedy Kolski przeszedł do fabuły, 
Czulda został asystentem innego wybitnego 
reżysera, z czasem swego wielkiego przyja-
ciela, Leszka Skrzydło. Towarzyszył mu m.in. 
na planie kolejnych odcinków Dziejów kultury 
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu

Jednym z najgłośniejszych fil-
mów realizowanych w łódzkiej 
Wytwórni była Seksmisja w re-
żyserii Juliusza Machulskiego. 
W kinach obejrzało ją 12 mln wi-
dzów. To było niesamowite, albo-
wiem film powstawał w ponurym 
czasie – końcówce stanu wojen-
nego. Machulski miał wówczas 
28 lat, na koncie udany Vabank.

„Przeglądając książkę o pro-
gnozach na XXI wiek, w rozdzia-
le poświęconym genetyce, natra-
fiłem na pojęcie partenogenezy. 
Kiedy dotarło do mnie, że kie-
dyś mężczyźni będą niepotrzeb-
ni, postanowiłem zrobić o tym 
film” – tłumaczył po latach genezę 
powstania Seksmisji. Napisał sce-
nariusz o dwóch mężczyznach, 
którzy w roku 1994, w celach na-

ukowych, poddają się hiberna-
cji. Budzą się w 2044 roku i do-
wiadują się, że są już jedynymi 
przedstawicielami płci męskiej, 
którzy przetrwali wybuch bom-
by jądrowej. Męskie geny wynisz-
czyło promieniowanie, a kobiety 
rozmnażają się teraz poprzez par-
tenogenezę. Bohaterowie filmu 
postanawiają przywrócić światu 
jego dawny stan. Podejmują się… 
seksmisji.

Jerzy Kawalerowicz, szef Zespo-
łu Filmowego „Kadr”, powiedział 
Machulskiemu, że taki film sci- 
ence fiction będzie za drogi i zbyt 
skomplikowany dla polskiej kine-
matografii. Rozwiązaniem miała 
być koprodukcja z Czechami, ale 
do niej nie doszło. „Jak się roze-
szło, że nie będę robić Seksmi-

sji, dostałem mnóstwo propozy-
cji z innych zespołów i dopiero 
wtedy Kawalerowicz zgodził się 
na jej realizację” – zdradził Ma-
chulski. Kierownik produkcji, An-
drzej Sołtysik, wspominał: „Kiedy 
przeczytałem scenariusz, spadłem 
z krzesła. Jak to zrobić? Trzeba 
było uruchomić wyobraźnię, któ-
rą dziś zabijają komputery. Bo są 
gotowce. Natomiast wtedy trze-
ba było wysilić do ostatnich gra-
nic zmysł kreacji”. Tym bardziej, 
że wszystkiego brakowało. Metr 
negatywu taśmy Kodaka koszto-
wał dolara! Unikało się więc dubli, 
oszczędzało. Do budowy dekora-
cji potrzebne było pleksi. Aby je 
pozyskać, zgodę musiał wyrazić… 
Sztab Generalny Wojska Polskie-
go, bo płyty pleksi to był wówczas 
„surowiec strategiczny”. Za sceno-
grafię odpowiadał Janusz Sosnow-
ski, autorem zdjęć był Jerzy Łuka-
szewicz. „A ja miałem dla siebie 
niemal całą Wytwórnię” – wspomi-
nał Machulski. „Mimo to, brakowa-
ło nam miejsca na halach! Bywało 
tak, że kręciliśmy scenę w izolatce, 
a nad nami w tym samym czasie, 
ekipa budowlana stawiała deko-
rację parlamentu kobiet. Nad gło-
wami słyszeliśmy stukanie młot-
ków i wizg wiertarek”.  

Pracownicy WFF żyli filmem. 
Pracowali z oddaniem. „Znałem 
wszystkich stolarzy, wszystkich 
elektryków, jak wchodziłem na ha-
lę, witali mnie z uśmiechem, py-
tali: co dzisiaj będzie kręcone. To 
było niepowtarzalne” – opowiadał 
po latach reżyser Seksmisji – ory-
ginalnej, prześmiewczo-grotesko-
wej komedii, która wciąż potrafi 
zachwycać. Aczkolwiek Amery-
kanie uznali ją za… seksistowską. 
A polska cenzura wycięła kilka 
scen. Dzisiaj scenariusz Seksmi-
sji też mógłby mieć kłopoty…  

Wyjaśnił zresztą, o co do-
kładnie mu chodzi – 
o to, że: „Łódź filmo-

wa umarła, a kiedyś była tu Wy-
twórnia, a Wytwórnia to ludzie, 
których zatrudniała, czyli monta-
żyści, dźwiękowcy, oświetleniow-
cy, statyści i wiele innych osób (…). 
Miasto popełniło straszny błąd, 
zamykając Wytwórnię. Teraz to 
już jest nie do odtworzenia”.

No, właśnie, to „se ne vrati”. 
Dawna Wytwórnia Filmów Fa-
bularnych przy ulicy Łąkowej 
29 powstała tuż po wojnie, w ro-
ku 1945. Upadła w końcu lat 90. 
ubiegłego wieku. Dzisiaj na jej 
miejscu stoi elegancki hotel Hil-
ton i działa kilka nowych firm. 
W  okresie swojej największej 
prosperity (w latach 70.) WFF 
zatrudniała 1200 pracowników 
wykonujących ponad czterdzie-
ści zawodów związanych z pro-
dukcją filmową (m.in. takich, jak: 
budowniczy dekoracji, perukarz, 
sztukator, imitator dźwięku, mi-
krofoniarz, makieciarz). Na ha-
lach zdjęciowych, w pracowniach 
scenograficznych i krawieckich, 
w stolarniach, montażowniach 
i studiach dźwiękowych powsta-
wało kilkanaście filmów kino-
wych rocznie oraz filmy i seria-
le telewizyjne. Współtworzono 
rozmaite  dzieła – słabe i dobre, 
ale także wybitne, nominowane 
do Oscara (np. Ziemię obiecaną, 
Potop, Faraona czy Noce i dnie). 

S-eksmisja
z Łąkowej 29

Niedawno, w przerwie zdjęć do nowego filmu Andrzeja Wajdy 
Powidoki realizowanych w Łodzi, Bogusław Linda powiedział 
dziennikarzom, że: „dzisiaj to miasto jest umarłe, to miasto 
meneli”. Wypowiedź stała się głośna, wielu łodzian zbulwersowała, 
ale aktor nie wycofał się z niej. Dodał tylko, że kocha to miasto.
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Jerzy Stuhr, Hanna Mikuć, 
Olgierd Łukaszewicz 

i Elżbieta Zającówna w filmie 
Seksmisja, reż. Juliusz Machulski 

Stanisław Zawiśliński 
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urządzenia, jakich wymaga higiena i bezpie-
czeństwo publiczne, a westybul jest wielki 
i wygodny” – donosiła prasa. Pierwszy pro-
gram, obejmujący sześć krótkich filmów 
zwanych numerami, był bardzo „piękny”, 
ale zyski „z powodu szalonej wprost kon-
kurencji dwóch innych kinoteatrów” nie 
zaspokajały oczekiwań TSL. 

Sytuację miało poprawić przeniesienie 
Marzenia do świetnie położonego lokalu 
w pasażu łączącym Rynek z placem Kazi-
mierza Wielkiego. Na inaugurację 15 sierp-
nia 1913 pokazano niemiecki film Drugie 
życie, mroczną opowieść o prokuratorze, 
który na skutek wstrząsu psychicznego 
realizował w nocy – jako apasz – swoją drugą 
naturę. Jednak przedsiębiorstwo, na które 
liczono, że „stanie się pewnym i stałym 
źródłem dochodów”, zawiodło. Tarnow-
scy nauczyciele, którzy społecznie prowa-
dzili kino, nie radzili sobie ani z doborem 
atrakcyjnego repertuaru, ani ze stroną orga-
nizacyjno-finansową. W czasie pierwszej 
wojny światowej Marzenie – pozbawione 
wówczas konkurencji – osiągnęło znako-
mite wyniki finansowe, dzięki czemu wio-
sną 1918 roku, TSL zakupiło zapuszczoną 
parcelę przy ulicy Przecznica Różana 6. 
Kino podupadło dopiero na początku lat 
20., z czego władze TSL w pełni zdawały 
sobie sprawę. Chcąc zmienić kondycję kina, 
w 1922, dzięki pożyczce zaciągniętej w Pocz-
towej Kasie Oszczędności (której preze-
sem był Hubert Linde, wcześniej działacz 
tarnowskiego TSL), na zakupionym pod 
koniec wojny terenie rozpoczęły budowę 
własnego obiektu. Prace sfinalizowano po 
dwóch latach i 5 października 1924 roku 
otwarto nowy gmach Marzenia. Była to 
wielka uroczystość, na którą zjechała nie 
tylko tarnowska elita, ze starostą i komi-
sarzem rządowym na czele. Jako pierwszą 
wyświetlono dramatyczno-erotyczno-wo-
jenną produkcję francuską opowiadającą 
o wojnie rosyjsko-japońskiej z 1905 roku, 
zatytułowaną Bitwa pod Cuszimą. A od 
następnego dnia zaczęły się codzienne zma-
gania z repertuarem, widzami i podatkami 
oraz odbudowanym po zniszczeniach wojen-
nych konkurencyjnym kinem Apollo (kino 
Helios – dawniej Edison – już nie wznowiło 
działalności). Prawie siedemsetosobowa 
sala, największa w owym czasie w mieście, 
i najbardziej reprezentacyjna, pełniła także 
inne funkcje jak „wszelkie uroczyste akade-
mie, koncerty i odczyty, o ile uroczystości 
te mają tło naukowe czy narodowe”. Kino 
chyba nieźle sobie radziło finansowo skoro 
już w 1929, TSL zdołało spłacić zaciągniętą 
niegdyś w PKO pożyczkę. W tymże samym 
1929 w Polsce odbyły się pierwsze seanse 
filmów dźwiękowych – w kinie Apollo pod 
koniec 1930 roku. W następnym dochodziło 

do paradoksalnych sytuacji: gdy w Apollu 
grano film dźwiękowy Wesoły porucznik, 
to w Marzeniu, jako niemy, film dźwiękowy 
Liliom. Widzowie podążali oczywiście za 
nowością. W tej sytuacji TSL zdobyło się na 
znaczny wysiłek finansowy i 6 marca 1932 
roku projekcją Króla bulwarów kino rozpo-
częło kolejny etap rozwoju technicznego – 
zakupiło aparaturę dźwiękową. Wprowadze-
nie kosztownej nowości spowodowało, że 
wzrosły ceny biletów. Podwyżka była chyba 
zbyt wysoka dla dotkniętych poważnym kry-
zysem ekonomicznym widzów i frekwen-
cja spadła. Aby przyciągnąć publiczność, 
kino wyświetlało filmy, w których domino-
wały: „trójkąt małżeński, zgnilizna XX stu-
lecia, bruk wielkomiejski, salony, spelunki, 
szajki zbrodniarzy, męty społeczne, morder-
stwa, włamania”. I z tym typowym dla tego 
okresu repertuarem, czasem okraszanym 
arcydziełami, a niekiedy – na specjalnych 
seansach – filmami oświatowymi (poka-
zano np. Nanuka z Północy), dotrwało do 
1939 roku. W czasie okupacji kino Marze-
nie zostało zawłaszczone na działalność 
„Nur für Deutsche” – tylko dla Niemców.

Po wojnie, dekretem Krajowej Rady Naro-
dowej z 13 listopada 1945 utworzono przed-
siębiorstwo państwowe Film Polski, któ-
remu podporządkowano wszelkie formy 
życia filmowego w kraju. Marzenie, wyświe-
tlające repertuar premierowy, bez problemu 
utrzymało najważniejsze miejsce w Tarno-
wie, mimo że w mieście działały (krócej lub 
dłużej) także inne kina. Ale w okresie gospo-
darki socjalistycznej zjawisko konkurencji 
nie występowało, a repertuar planowano 
odgórnie. Na przełomie lat 60. i 70. Marzenie 
przeszło gruntowny remont. Sala „zyskała na 
elegancji i przytulności; powiększony został 
ekran, poprawiła się jakość obrazu, a przede 
wszystkim dźwięku oraz klimatyzacja”. Na 
nowym ekranie największą popularnością 
cieszyły się filmy, które i w całej Polsce biły 
rekordy popularności: Potop oraz Noce i dnie. 
Kolejna ważna zmiana została wprowadzona 
w 1989 na fali przemian polityczno-społecz-
nych i idących za nimi przekształceń wła-
snościowych: Marzenie opuściło sieć kin 
państwowych i zostało przekazane Urzędowi 
Miasta Tarnowa, który z dniem 1 stycznia 
1990 roku administrowanie kinem powierzył 
Tarnowskiemu Ośrodkowi Kultury, który 
zaledwie po roku został przekształcony w Tar-
nowskie Centrum Kultury. W 1991 w Marze-
niu po raz pierwszy zorganizowano Tarnow-
ską Nagrodę Filmową – piąty już „festiwal 
wybranych polskich filmów fabularnych”, 
przejęty po kończącym działalność Dysku-
syjnym Klubie Filmowym Oscar. 

Organizowanej corocznie TNF towa-
rzyszą zawsze efektowne koncerty, pokazy 
i widowiska plenerowe. O jej randze i zna-

czeniu świadczy fakt, że w latach 2006–2008 
i 2010 otrzymała nominacje w kategorii 
„Krajowe wydarzenie filmowe” do dorocznej 
nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej. W ćwierćwiecze Tarnowskiej Nagrody 
Filmowej – w czerwcu 2011 roku, podczas 36. 
Festiwalu Filmowego w Gdyni, organizato-
rzy TNF: dyrektor Anna Grygiel, dyrektor 
artystyczny Jerzy Armata i dyrektor TCK 
Tomasz Kapturkiewicz zostali nagrodzeni 
przez PISF. Przy okazji TNF odwiedzili Tar-
nów wszyscy liczący się polscy twórcy, akto-
rzy, organizatorzy życia filmowego, krytycy. 
Dla niektórych spotkanie z tym miastem 
stanowiło ważną inspirację artystyczną. 
Jak wspominał Lech Majewski: „Kręcąc 
Młyn i krzyż – wróciłem tu z kamerą i ekipą. 
I utrwaliłem katedrę, te wspaniałe uliczki, 
kamienice, a do okna jednej z nich »wło-
żyłem« – komputerowo – Michaela Yorka. 
Kiedy pokazuję swój film w różnych zakąt-
kach świata, a kupiła go rekordowa liczba 54 
państw (w tym 47 do kin), ludzie pytają mnie, 
gdzie jest takie miasto, z takimi czarownymi 
ulicami, kamieniczkami”. W tym roku TNF 
będzie obchodzić jubileusz 30-lecia. 

Dziś Marzenie to nie tylko wiosenne 
święto kina, czyli Tarnowska Nagroda Fil-
mowa. To także problemy repertuarowe 
wynikające z faktu, że kino jest jednosa-
lowe – rzadkość w dzisiejszych czasach – 
liczy tylko 316 miejsc, a na dodatek jest 
jedyne w centrum stosunkowo dużego, liczą-
cego ok. 110 tys. mieszkańców miasta (dru-
gie tarnowskie kino, Millenium, znajduje 
się w Mościcach). Na pytanie, jak pogo-
dzić wymagania masowej publiczności – 
rekord absolutny pobiła superprodukcja 
Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana, która 
wyświetlana przez trzy miesiące 1999 roku 
zgromadziła 65 tys. widzów – z widownią 
klubową, elitarną, szukającą w kinie czegoś 
niepowtarzalnego – nikt jeszcze nie znalazł 
odpowiedzi. 

Aby sprostać coraz wyższym wymaga-
niom widzów, związanym z komfortem oglą-
dania filmów, w 2007 Marzenie przeszło 
kolejny remont. Została usunięta kapsuła 
kasy, pamiętająca jeszcze czasy okupacji 
hitlerowskiej oraz ciasny przedsionek. Prze-
strzeń kinowego foyer rozjaśniła się, otwo-
rzyła dla oczekujących na seanse, zyskała 
nowy, współczesny wygląd. Po kolejnym 
remoncie w 2011 roku zamontowane zostały 
specjalistyczne panele, nowe oświetlenie 
sali, a projektory analogowe zostały zastą-
pione cyfrowymi. Możliwe też stały się pro-
jekcje w systemie 3D. Walory estetyczne 
i użytkowe kina zmieniły się w sposób 
zasadniczy. 

Kino Marzenie nie ustaje w realizowaniu 
rozbudzonych ponad sto lat temu marzeń 
i ciągle proponuje nowe... 

Roman Włodek

Kino
jak Marzenie 

Na spotkanie z nowoczesną 
epoką kultury wizualnej 
przygotowywali 
tarnowian przedsiębiorcy 
prezentujący panoptika, 
panoramy, „fatamorgany” 
i inne wynalazki 
z pogranicza techniki 
optycznej i sztuk 
widowiskowych. Pierwszy 
„prawdziwy” seans 
kinowy, zorganizowany 
przez przejezdnego 
kinematografistę, odbył 
się 26 czerwca 1897 roku.

Pierwszego stałego kina – Edison – 
Tarnów doczekał się dopiero w 1911. 
Wkrótce pojawił się konkurent  – 

Apollo. Nie mogąc patrzeć na płynące z ekra-
nów obu tych obiektów tandetne filmy, Towa-
rzystwo Szkoły Ludowej 5 kwietnia 1913 roku 
w Grand Hotelu przy ulicy Wałowej 24 otwo-
rzyło kino, które otrzymało nazwę: Marzenie, 
z ambitniejszym repertuarem, mając przy 
okazji nadzieję na podreperowanie budżetu 
(chyba nie ma w Polsce drugiego kina, któ-
rego nazwa utrzymałaby się bez zmian 
ponad sto lat). Sala była „wprawdzie niezbyt 
obszerna, ale zastosowano w niej wszystkie 
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Studio Munka

Anna Kot

Kalina Pietrucha

Wgrudniu „trzydziestka” Vahrama 
Mkhitaryana została Najlepszą 
Krótkometrażową Fabułą 18. edy-

cji greckiego festiwalu Olympia. Mleczny brat 
był jedyną polską produkcją w konkursie mię-
dzynarodowym. Jury w składzie: Markéta 
Pášmová, Stina Ask Mikkelsen, Aneta Ozorek, 
Jan Poldervaart i Panos Kyparissis nagrodzili 
film Mkhitaryana za „danie widzom poprzez 
kino możliwości wglądu w archaiczny świat, 
gdzie przetrwanie każdej żywej istoty jest war-

tością”. Z kolei w listopadzie obraz doceniło 
jury 37. Międzynarodowego Festiwalu Filmo-
wego w Kairze. Film otrzymał wyróżnienie 
w konkursie krótkometrażowym Cinema of 
Tomorrow. Mleczny brat to polsko-armeńska 
koprodukcja, która została wyprodukowana 
przez Studio Munka i Wajda Studio. Autorem 
zdjęć jest Marcin Sauter. Film dostępny jest 
na płycie zawartej w wydawnictwie „Polskie 
Debiuty 2015”. Ten box z DVD można zaku-
pić na stronie www.studiomunka.pl. 

Choć od premiery filmu 
Mleczny brat wkrótce miną 
dwa lata, obraz wciąż 
z powodzeniem jeździ 
po międzynarodowych 
festiwalach, z których wraca 
z nagrodami. 

Mleczny brat 
wciąż z nagrodami! 

10-lecie 
programu „30 Minut”

Pokazy specjalne 
krótkich dokumentów w USA

Pokazy Punktu wyjścia zosta-
ły zorganizowane w związ-
ku z obecnością dokumentu 

Michała Szcześniaka na tzw. skró-
conej liście do nominacji oscaro-
wych. Film prezentowany był ra-
zem z Obiektem Pauliny Skibiń-
skiej, który poza innymi, licznymi 
sukcesami, otrzymał także nomi-
nację do nagród IDA – Internatio-
nal Documentary Awards. 

Pierwszy z pokazów prezen-
tujących oba dokumenty odbył 
się 6 grudnia 2015 w Dick Clark 
Screening Room, w Santa Monica 

w Los Angeles. Następnie, 12 grud-
nia, filmy Szcześniaka i Skibińskiej 
oglądała nowojorska publiczność 
na Brooklynie, gdzie swoją siedzi-
bę ma Union Docs – partner po-
kazów w Nowym Jorku. Union 
Docs to organizacja zrzeszająca 
dokumentalistów, działająca na 
rzecz propagowania dokumentów, 
a jednocześnie jest fizycznym Cen-
trum Sztuki Dokumentalnej (Cen-
ter for Documentary Art). Dwa 
dni wcześniej w The Screening 
Room przy Central Park West 15, 
odbył się także zamknięty pokaz 

Tegoroczną intensywną promocję filmów 
z programu „Pierwszy Dokument” zakończyło 
małe tournée po Stanach Zjednoczonych. 
W Nowym Jorku i Los Angeles prezentowaliśmy 
Punkt wyjścia oraz Obiekt.

Punktu wyjścia dla członków Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej, 
zorganizowany wspólnie z Pol- 
ish Filmmakers NYC. 

Oba pokazy zamykały spotka-
nia z publicznością (Q&A). W Los 
Angeles na pytania widzów odpo-
wiadali zarówno Michał Szcze-
śniak, jak i Paulina Skibińska, która 

Studio Munka planuje ca-
łoroczne obchody jubile-
uszu, które rozpoczną się 

już w lutym podczas festiwalu 
w Clermont-Ferrand. Wiosną, 
w Narodowym Instytucie Au-
diowizualnym, odbędzie się kil-
kudniowa impreza. W programie 
znajdą się wydarzenia zarówno 

dla osób z branży filmowej, jak 
i dla widzów. W planach są także 
m.in. panele i szkolenia dotyczące 
promocji oraz dystrybucji krótkie-
go metrażu, które będą organizo-
wane w partnerstwie z polskimi 
festiwalami filmowymi, pokazy 
wybranych filmów z programu 
„30 Minut” w całej Polsce oraz 

W 2016 roku mija dziesięć lat od powstania pierwszego krótkometrażowego 
filmu fabularnego w ramach programu „30 Minut”. 

wydawnictwo „The Best Of…”, na 
którym znajdzie się dziesięć pro-
dukcji, które odniosły największe 
sukcesy na polskiej i międzyna-
rodowej arenie festiwalowej. Do-
tychczas w ramach programu „30 
Minut” wyprodukowano 72 filmy. 
Wśród nich są obrazy, które wal-
czyły o nagrody na festiwalach 

w Cannes, Clermont-Ferrand, Lo-
carno, czy też były nominowane 
do Europejskiej Nagrody Filmo-
wej. Obecnie, rocznie, produko-
wanych jest w ramach progra-
mu do dziesięciu filmów. Nabo-
ry odbywają się dwa razy w roku, 
aktualny kończy się 31 marca.  
 A.K.

z uwagi na zobowiązania służbo-
we nie mogła wziąć udziału w po-
kazie nowojorskim. Widzowie byli 
ogromnie zainteresowani filmami, 
spotkania trwały długo, publicz-
ność okazała się bardzo zaangażo-
wana, a twórcy musieli się zmie-
rzyć z wyjątkowo licznymi i róż-
norodnymi pytaniami.  
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Mleczny brat, 
reż. Vahram Mkhitaryan

Punkt wyjścia, 
reż. Michał Szcześniak
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PISFPISF

PRODUKCJA: 
FILM FABULARNY

Komisja 1

Ryszard Bugajski
Maciej Karpiński
Jacek Petrycki

Komisja 2

Mariusz Grzegorzek
Jagna Janicka
Małgorzata Sadowska

Komisja 3

Jan Jakub Kolski

Wojciech Mecwaldowski
Andrzej Saramonowicz

Komisja 4

Alessandro Leone
Przemysław Dakowicz
Dorota Paciarelli

Komisja 5

Wojciech Nowak
Maria Ciunelis
Mateusz Werner

Komisja 6

Magdalena Piekorz

Wojciech Kuczok
Kamil Przełęcki

Komisja 7 
– koprodukcje 
międzynarodowe 
mniejszościowe

Andrzej Jakimowski
Jakub Duszyński
Jan Naszewski

PRODUKCJA 
I ROZWÓJ PROJEKTU: 
PEŁNOMETRAŻOWE 
FILMY FABULARNE 
I ANIMOWANE DLA 
MŁODEGO WIDZA LUB 
WIDOWNI FAMILIJNEJ

Komisja 1

Maciej Wojtyszko
Maciej Jakubczyk
Grzegorz Kędzierski
Joanna Olech
Robert Turło

PRODUKCJA: 
FILM DOKUMENTALNY

Komisja 1

Jacek Bławut
Jolanta Dylewska
Andrzej Sapija

Komisja 2

Maria Dłużewska
Grzegorz Górny
Paweł Suchta

Komisja 3

Anna Ferens

Arkadiusz Gołębiewski
Grzegorz Pacek

Komisja 4

Marcel Łoziński
Marek Hendrykowski
Vita Żelakeviciute

Komisja 5

Wojciech Staroń
Łukasz Maciejewski
Zbigniew Osiński

Komisja 6

Andrzej Wyrozębski
Sylwia Krasnodębska
Jarosław Rybicki

PRODUKCJA: FILM 
ANIMOWANY

Komisja 1

Tomasz Bagiński
Robert Bolesto

Bartosz Kulas

Komisja 2

Andrzej Gosieniecki
Małgorzata Bosek
Jan Zamojski

Komisja 3

Krzysztof Kiwerski
Paweł Prewencki
Tomasz Wolf

STYPENDIA I ROZWÓJ 
PROJEKTU: 
FILM FABULARNY

Komisja 1

Joanna Kos-Krauze
Leszek Dawid
Jakub Socha

Komisja 2

Jarosław Sokół
Piotr Gociek

Jan Kidawa-Błoński*
__________
* 18/12/2015 Jan Kidawa-Błoń-
ski zastąpił Roberta Glińskiego.

Komisja 3

Wojciech Tomczyk
Maciej Chmiel
Magda Sendecka

STYPENDIA I ROZWÓJ 
PROJEKTU: 
FILM DOKUMENTALNY

Komisja 1

Andrzej Gajewski
Andrzej Adamczak
Małgorzata Matuszewska

Komisja 2

Paweł Woldan
Alina Czerniakowska
Rafał Ziemkiewicz

STYPENDIA I ROZWÓJ 
PROJEKTU: FILM 
ANIMOWANY

Komisja 1

Piotr Dumała
Piotr Furmankiewicz
Izabela Plucińska

Komisja 2

Wojciech Wawszczyk
Kamil Polak
Rafał Skarżycki

Składy stałych komisji 
eksperckich PISF
w Programie Operacyjnym 

„Produkcja filmowa” w roku 2016
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TERMINY SESJI 
W ROKU 2016
sesja 1/2016: 
od 14 grudnia 2015 
do 7 stycznia 2016

sesja 2/2016: 
od 1 do 15 kwietnia 2016

sesja 3/2016: 
od 1 do 15 sierpnia 2016
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recenzje: książki Recenzje i omówienia na stronie: 
www.sfp.org.pl/ksiazki_i_film

Justyna Bucknall-Hołyńska

Marek Hłasko na ekranie. 
Scenariusze – adaptacje – 
filmowe portrety pisarza
Wydawnictwo Naukowe UAM
Poznań 2015

Tadeusz Lubelski

Historia kina polskiego 
1895-2014
Universitas
Kraków 2015

Przed sześciu laty ukazała się nakładem katowic-
kiego wydawnictwa Videograf II książka prof. Ta-
deusza Lubelskiego „Historia polskiego kina. 
Twórcy, filmy, konteksty”, teraz – dzięki Polskiemu 
Instytutowi Sztuki Filmowej oraz krakowskiemu 
Universitasowi – doczekaliśmy się drugiego, uzu-
pełnionego oraz znacznie poszerzonego jej wyda-
nia. Poszerzonego o niezwykle ważną dla naszej 
kinematografii ostatnią dekadę, zakończoną naj-
bardziej spektakularnym jej sukcesem, czyli Osca-
rem dla Idy Pawła Pawlikowskiego. „W poprzed-
niej wersji ostatni, jedenasty rozdział, zatytułowa-
ny »Kino Wolność«, obejmował aż osiemnaście 
lat, długi okres między 1990 a 2007 rokiem, na 
którym opowieść się urywała. Teraz uznałem, że 
data 2005 – kiedy, w rok po przystąpieniu nasze-
go kraju do Unii Europejskiej, Sejm uchwalił no-
woczesną, właśnie prawdziwie europejską i przede 
wszystkim skuteczną Ustawę o kinematografii – 
stanowi dogodny punkt graniczny. (…) Jej [nowe-
go wydania książki – dop. J.A.] ostatni, dwuna-
sty, wychylony w przyszłość rozdział nosi teraz ty-
tuł »Trudny powrót do Europy (2005-2014)«. Trud-
ność tego powrotu wszyscy odczuwamy. W porów-
naniu z pierwszym wydaniem sprzed sześciu la-
ty obecna edycja książki trafia na gorsze czasy, ale 
lepsze kino. Body/Ciało Małgorzaty Szumowskiej, 
które weszło na ekrany w marcu 2015 roku, jest 
ostatnim chronologicznie polskim filmem, który 
tu uwzględniam” – pisze autor we wstępie do dru-
giego wydania. „Historię polskiego kina” Lubel-
skiego czyta się znakomicie, autor nie tylko posia-
da imponującą wiedzę na temat, o którym opowia-
da, ale potrafi w niezwykle atrakcyjny sposób ją 
przekazać, jest fantastycznym gawędziarzem, jak 
przed laty prof. Aleksander Jackiewicz. Można się 
o tym przekonać dzięki czteropłytowemu wydaw-
nictwu, działającej pod auspicjami PISF – Akade-
mii Polskiego Filmu, zawierającemu dwanaście 
wykładów opartych na tej właśnie książce. Opra-
wę plastyczną zestawu DVD oraz nowego wydania 
książki opracowała – w stylistyce APF – Ola Kot, 
a box z płytami zredagowała Natalia Chojna, koor-
dynatorka projektów edukacyjnych w PISF.   

Jerzy Armata

„Trela” Beaty Guczalskiej nie jest typową biografią. 
Zamiast historii życia znakomitego aktora dostaje-
my kronikę kultury polskiej ostatniego półwiecza. 
Postać Jerzego Treli jest pretekstem do opowie-
dzenia historii Narodowego Starego Teatru w Kra-
kowie i innych miejsc, z którymi aktor jest związa-
ny. Powód zdaje się oczywisty: Trela do swojego 
życia prywatnego nie dopuszcza ludzi z zewnątrz. 
W poświęconej mu książce również informacji na 
ten temat nie dostaniemy. Świadoma ograniczeń 
Guczalska wybrała inną metodę – skupiła się na 
przedstawieniu zawodowego zaplecza aktora. „Tre-
la” podzielony jest na pełne anegdot i bogatej ana-
lizy rozdziały poświęcone jego pracy w teatrze, 
filmie, Teatrze Telewizji czy partnerom, z który-
mi grał na deskach teatru i w filmie. Autorka nie 
skupia się na przytaczaniu zasłyszanych aneg-
dot i zdobytych informacji. Wzbogaca je o solid-
ną podstawę, czyli dopisuje kontekst historyczny 
miejsc, wyjaśnia obecność poszczególnych osób 
i tłumaczy sytuację kraju, jak i dopisuje nadbudo-
wę, czyli sprawdza społeczno-polityczny oddźwięk, 
przytacza recenzje, bada recepcje. Pomagają w tym 
liczne fotografie archiwalne, świetnie z tekstem ko-
respondujące. „Trela” jest tomem opasłym, ale wy-
daje mi się, że mógłby, a nawet powinien być grub-
szy. Autorka w fenomenalnym rozdziale poświęco-
nym scenicznej pracy aktora ostrzy apetyt na to, że 
tak będą wyglądały pozostałe części. Tak nie jest, 
czemu, z jednej strony, trudno się dziwić, skoro ak-
tor z teatrem związany jest najsilniej, w kinie ani 
telewizji nie zaistniał tak mocno. Z drugiej stro-
ny, erudycja i zdolności analityczne Guczalskiej aż 
się proszą, by i tych kilka najwybitniejszych ról ki-
nowych opisać z taką pieczołowitością jak role te-
atralne. Ot, choćby te z filmów… „anielskich”, któ-
re notabene przyniosły aktorowi festiwalowe tro-
fea (Anioł w szafie, Anioł w Krakowie, Zakocha-
ny anioł). Osobnym fenomenem książki jest opis 
sztuki aktorstwa, dziedziny wymykającej się stan-
dardowej deskrypcji. Nieustępliwa autorka wnika 
w nią na tyle głęboko, że „Trela” staje się pozycją 
obowiązkową dla przyszłych i obecnych aktorów 
oraz ludzi o kinie piszących.  

Artur Zaborski

Justyna Bucknall-Hołyńska napisała wciągającą 
i pasjonującą opowieść o legendarnym pisarzu, 
który fascynował się kinem i stał się jego znaczą-
cym współtwórcą. Trudno nie przywołać po lektu-
rze tej książki sformułowania często dziś naduży-
wanego, a przecież dobrze oddającego charakter 
tej monografii – „to gotowy scenariusz na film!”. 
Jeśli kiedyś powstanie, zobaczymy w nim nie tyl-
ko Hłaskę pisarza, ale też namiętnego widza i kry-
tyka, twórcę filmowych dialogów i scenarzystę, 
współtwórcę kultowych obrazów – Pętli (1957) 
oraz Bazy ludzi umarłych (1958) – co więcej, au-
tora opowiadań chętnie adaptowanych przez stu-
dentów z łódzkiej Szkoły Filmowej, a wreszcie mi-
tologiczną postać z dwudziestowiecznych dziejów 
Polski, Hłaskę, który dla wielu stał się idolem i na 
zawsze pozostał „wiecznie pięknym dwudziesto-
letnim”. W jakiej mierze to właśnie kino przyczy-
niło się do zbudowania legendy literackiej Marka 
Hłaski? Bucknall-Hołyńska odpowiada na to py-
tanie nie wprost na stronach monografii. Wyłania 
się z niej postać pisarza, który dawał wyraz swej 
fascynacji kinem, na długo zanim stał się scena-
rzystą, a jego proza cenionym materiałem na film. 
Ślad kinofilskich oczarowań odnajdziemy w mło-
dzieńczym pamiętniku oraz felietonach publiko-
wanych na łamach „Po Prostu”. Być może właśnie 
podziw dla filmów, które go zachwycały, sprawiał, 
że był tak surowym krytykiem wobec twórców 
biorących się za adaptowanie jego prozy, często 
z nie najlepszym skutkiem? Paradoksalnie pro-
za Hłaski, ceniona za swą „filmowość”, nie dawa-
ła się łatwo przełożyć na język ruchomych obra-
zów i poza dwoma wspomnianymi filmami trud-
no znaleźć adaptacje naprawdę udane. Dodałbym 
do nich Zbiega (1960) Stanisława Jędryki. Przy-
gody Hłaski w krainie kina nader rzadko przyno-
siły pisarzowi spełnienie.  Za to biografia „młode-
go gniewnego” pisarza stała się podstawą dwóch 
świetnych filmów – fabularnego Idola (1984) Felik-
sa Falka i dokumentalnego Pięknego dwudziesto-
letniego (1986) Andrzeja Titkowa. Może książka 
Bucknall-Hołyńskiej zainspiruje kolejnych twór-
ców do opowiedzenia o Hłasce na ekranie?  

Mikołaj Jazdon

Beata Guczalska

Trela
Marginesy
Warszawa 2015
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recenzje: DVD/CD

na struny
gitar
Z celuloidowej taśmy 

Obaj muzycy od czasów wspomnia-
nego jeleniogórskiego podwórka 
szli tą samą drogą. To przyjacie-

le ze szkolnej ławy, którzy gry na gitarze 
uczyli się z tych samych podręczników, 
słuchali tych samych płyt i kaset. Razem 
później liderowali zespołom Hand Ma-
de i Funky Groove. Na załączonym do 
płyty zdjęciu wyglądają zresztą jak para 
bliźniaków (ten w okularach to Lesicki). 
Uprawiają głównie jazz, choć nie tylko. Są 
gitarowymi wirtuozami, rozchwytywany-
mi przez wykonawców jazzowych, rocko-
wych i popowych. 

Napiórkowski ma na koncie ponad 
150 płyt. Grywał m.in. z Patem Mathe-
nym, Mino Cinelu, Marcusem Millerem, 
Richardem Boną, Urszulą Dudziak, Ewą 
Bem, Anną Marią Jopek, Dorotą Miśkie-
wicz, Tomaszem Stańką, Wojciechem 
Karolakiem, Henrykiem Miśkiewiczem, 
Januszem Muniakiem, Janem „Ptaszy-
nem” Wróblewskim, Leszkiem Możdże-
rem, właściwie łatwiej byłoby wymienić  
muzyków, z którymi nie grywał. Podobnie 
Lesicki, który współpracował m.in. z Kry-
styną Prońko, Katarzyną Groniec, Zbignie-
wem Namysłowskim, Tomaszem Szukal-
skim, Krzysztofem Herdzinem, Adamem 
Sztabą, Janem Kantym Pawluśkiewiczem.

Płyta „Celuloid” zawiera dziewięć utwo-
rów. Sześć to popularne tematy filmowe: 
z telewizyjnej Lalki (1977) Ryszarda Bera, 
Pożegnania z Marią (1993) Filipa Zyl-
bera, serialowej Wojny domowej (1965) 
Jerzego Gruzy, Prawa i pięści (1964) 
Edwarda Skórzewskiego i Jerzego Hoff-
mana, Człowieka z żelaza (1981) Andrzeja 

Wajdy oraz Śmierci i dziewczyny (1994) 
Romana Polańskiego, skomponowane 
przez Andrzeja Kurylewicza, Tomasza 
Stańkę, Jerzego „Dudusia” Matuszkie-
wicza, Krzysztofa Komedę, Andrzeja 
Korzyńskiego i Wojciecha Kilara. Pozo-
stałe trzy to osobiste propozycje auto-
rów płyty: tytułowy „Celuloid” (w dwóch 
wersjach) Napiórkowskiego oraz „Crazy 
Script” Lesickiego, czyli również utrzy-
mane w „filmowej” poetyce tematy, do 
których jeszcze nie nakręcono obrazu. 
A nawiasem mówiąc, choć obaj gitarzy-
ści mają na swym koncie wiele nagrań 
do filmów, żaden z naszych reżyserów 
nie powierzył im dotąd skomponowa-
nia muzyki filmowej. Na celuloidowej 
taśmie widnieją ich nazwiska wyłącznie 
jako wykonawców, nie kompozytorów. 
Wielkie niedopatrzenie. 

Obaj muzycy grają wyłącznie na gita-
rach, wykorzystując również rytmiczne 
walory instrumentów: Napiórkowski na 
akustycznej, klasycznej, dwunastostruno-
wej oraz elektrycznej, a Lesicki na akustycz-
nej, elektrycznej i charango – peruwiań-
skim instrumencie dziesięciostrunowym, 
nieco podobnym do mandoliny. A grają 
wspaniale, nie tylko wirtuozersko, ale 
i z ogromną emocją. Biegłość techniczna 
jest ważna, ale nie najważniejsza. O wiele 
bardziej liczą się – moim zdaniem – prze-
kazywane emocje. I radość wspólnego gra-
nia. A właśnie ten rodzaj energii rozsadza 
wręcz „Celuloid”, przypominając klimat 
i czar naszych filmowych evergreenów, 
które oparły się działaniu czasu, pozosta-
jąc nadal „wiecznie zielone”.   

Dwóch niegdysiejszych kolegów 
z tego samego jeleniogórskiego 
podwórka – Marek Napiórkowski 
i Artur Lesicki – nagrało 
rewelacyjną płytę, przenosząc 
z celuloidowej taśmy na struny 
swych gitar kilka filmowych 
kompozycji Andrzeja Kurylewicza, 
Tomasza Stańki, Jerzego 
„Dudusia” Matuszkiewicza, 
Krzysztofa Komedy, Andrzeja 
Korzyńskiego i Wojciecha Kilara.

Jerzy Armata
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In memoriam In memoriam

Ta trzecia refleksja towarzyszy mi 
w dniu, kiedy żegnamy zmarłego 
9 grudnia Wojciecha Szczudłę (1951- 

-2015), który swym barwnym żywotem produ-
centa filmowego dokumentu mógłby obdzie-
lić co najmniej kilkanaście osób. Dość przypo-
mnieć, że Szczudło był producentem 75 filmów 
dokumentalnych, producentem wykonawczym 
dalszych pięciu, zaś kierownikiem produkcji 
ponad 50 pozycji, łącząc czasem te trzy ważne 
dla narodzin filmowego dzieła stanowiska: 
jednym słowem – kształt ostateczny zawdzię-
cza mu ponad setka polskiej dokumentalnej 
produkcji ostatniego 40-lecia, a w tym praw-
dziwe perły dokumentu, jak nagradzane na 
polskich i światowych festiwalach produkcje 
lat 80. (Magister Półchłopek Marka Piwow-
skiego, Wół Józefa Cyrusa, Nadzieja Tade-
usza Pałki), czy obiegające cały świat i bliskie 
Oscara dwa filmy Marcela Łozińskiego z lat 
90. 89 mm od Europy (1993) i Wszystko może 
się przytrafić (1995).

Sam Wojtek szczególnie cenił serię filmów, 
podejmujących problem adopcji polskich dzieci 
przez obywateli amerykańskich, podkreślając 
kilkakrotnie wielką satysfakcję producenta ze 
współpracy z Ryszardem Kaczyńskim i Piotrem 
Morawskim – dwójką  „młodych gniewnych”, 
związanych z sygnowanym przez niego od roku 
1988 „Kalejdoskopem” – jednym z pierwszych 
w odradzającej się Polsce niezależnych studiów 
filmowych, powołanych do życia przez niego, 
Piotra Śliwińskiego, Janusza Skałkowskiego 
i Zbigniewa Domagalskiego, a więc przez kie-
rowników produkcji, ukształtowanych – podob-
nie jak i on –  w „kuźni polskiego dokumentu”, 
jaką była w czasach PRL-u warszawska Wytwór-
nia Filmów Dokumentalnych. Podobnie, uczu-
ciowo, związany był z produkcjami, inspirowa-
nymi przez Małgorzatę Imielską, z którą po serii 
obrazów o tematyce żydowskiej (z najbardziej 
znanym i uznanym w świecie obrazem Powiedz 
mi, dlaczego?, 2006) – trafił na pierwszą linię 

Adres ten towarzyszył Wojtkowi od 
początku jego drogi zawodowej, 
kiedy to w 1978 roku, po ukończe-

niu Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie 
Warszawskim, rozpoczął pracę w Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych jako kierownik pro-
dukcji. Kierował produkcją kilkudziesięciu 
filmów dokumentalnych, także w Studio im. 
Karola Irzykowskiego, współpracując m.in. 
z Markiem Piwowskim, Józefem Cyrusem, 
Tadeuszem Pałką, Robertem Glińskim. 

Rok 1980 – powstanie Solidarności, której 
ideałom był wierny do końca. Krótkotrwała 
nadzieja zamieniona w traumatyczny okres 
stanu wojennego, który wyzwalał w każdym 
z nas bunt i chęć uniezależnienia się. Przy 
pierwszej możliwości, w 1988 roku wspólnie 
z Wojtkiem założyliśmy Studio Filmowe 
Kalejdoskop, jedną z pierwszych niezależ-
nych firm producenckich w Polsce, które 
wyprodukowało ponad 200 filmów doku-
mentalnych, kilka fabularnych, serial tele-
wizyjny oraz filmy promocyjno-reklamowe. 
Zdobyliśmy ok. 200 nagród na festiwalach 
filmowych w kraju i za granicą, z nomina-
cją do Oscara włącznie. 

Wojtek był producentem, z  którym 
każdy chciał współpracować, wykazywał 
się ogromną cierpliwością i wytrwałością. 
Nie sposób wymienić wszystkich reżyserów, 
z którymi współpracował w Kalejdoskopie, 
ale są wśród nich: Marcel Łoziński, Maria 
Zmarz-Koczanowicz, Małgorzata Imielska, 

frontu wojny z talibami, by obserwować dzieje 
pięciorga polskich żołnierzy na tej misji (Prze-
żyć Afganistan, 2012).

W ostatnim okresie Szczudło – bywalec 
wszystkich światowych festiwali filmu doku-
mentalnego coraz śmielej podejmował współ-
pracę z twórcami zagranicznymi. Rezultaty tych 
produkcji były równie znakomite jak dotych-
czasowe polskie jego dokonania: koproduk-
cja „Kalejdoskopu” z Niemcami zaowocowała 
oglądanym w całym świecie – od Lizbony 
po Taipei – filmem o Krzysztofie Komedzie 
(Komeda. A Soundtrack for a Life Claudii 
Buthenhoff-Duffy, 2009), a z Włochami – trzy-
odcinkowym dokumentem Wisła od źródeł 
do ujścia w reżyserii przyrodniczego speca 
Paola Volponiego. Emisja tego serialu w Pro-
gramie I TVP wzbudziła niespotykane dawno, 

Piotr Morawski, Ryszard Kaczyński, Jerzy 
Lubach. Ostatnim Jego filmem, którego 
premiera odbyła się  kilka godzin zanim 
dopadł Go zabójczy udar, był dokument 
zatytułowany – nomen omen – Wytrwałość. 
Był również tuż przed wyjazdem do swoich 
ulubionych Chin.

Festiwale, premiery, pokazy filmów czy też 
spotkania środowiskowe, w których uwielbiał 
brać udział, stały się Jego żywiołem, szcze-
gólnie wyjazdy zagraniczne umożliwiające 
szerokie kontakty z przyszłymi partnerami. 
Tak powstał film o Krzysztofie Komedzie, 
którego reżyserka Claudia Buthenhoff-Duffy 
i koproducent nie wahali się przyjechać 
z Berlina na ostatnie pożegnanie, ale nie 
tylko oni, bo również E. Chen z Tajwanu. 

bo prawie milionowe, zainteresowanie polskiej 
publiczności.

Był więc Wojtek w szczytowym okresie roz-
woju swego talentu. Nic więc dziwnego, że nie 
tylko emanował swą aktywnością, ale zadzi-
wiał zamierzeniami, które planował zrealizo-
wać. Odszedł tak, jak się pojawiał. Na planie 
i na festiwalowych salonach: nagle i niespo-
dziewanie. Mocno, szybko i zdecydowanie. 
W samym środku rozmowy i w „antykaden-
cji” zatrzymanego w kadrze gestu. Chciałby 
zapewne, żebyśmy zapamiętali, przytoczoną 
na początku wspomnienia o nim, szekspi-
rowską frazę. Ale frazę pełną, która dopiero 
w całości zabrzmi jeszcze dobitniej i pełniej. Bo 
prawdziwie. Samo bowiem stwierdzenie: „Kto 
przyszedł na świat, ten odejść musi…”, choć 
prawdziwe i bezpretensjonalne, takim pasjo-
natom życia jak Wojtek nigdy nie wystarczało 
i wystarczać nie mogło. Sens ziemskiego trudu 
bowiem – trudu, w który Wojciech Szczudło 
uwikłany był całkowicie, musiał być zgodny 
z ciągiem dalszym poetyckiej „podpowiedzi” 
Szekspira, który prawdziwemu człowiekowi 
stawiał szczególne wymagania. By z godno-
ścią odejść do Krainy Cieni „trzeba dorosnąć 
do tego: to wszystko!”.

Dlatego też i Wojciech Szczudło – artysta 
filmowego dokumentu, któremu tak w pene-
tracji ludzkiego świata zawierzył, że stał się na 
co dzień Artystą Życia, na zawsze pozostanie 
nam w pamięci.  

Londyn, 15 grudnia 2015 

Był człowiekiem otwartym, radosnym, 
dowcipnym i uśmiechniętym. Na każdym 
spotkaniu towarzyskim czuł się jak „ryba 
w wodzie”. Był lubianym i lubił być lubia-
nym. Jeśli tylko mógł, pomagał każdemu. 

Był członkiem zarządu Sekcji Filmu Doku-
mentalnego Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, członkiem Polskiej Akademii Fil-
mowej, Krajowej Izby Producentów Audiowi-
zualnych, European Documentary Network, 
Towarzystwa Przyjaciół Gruzji – został odzna-
czony Orderem Honoru przyznanym przez 
Prezydenta Gruzji. 

Kochał ludzi, był wspaniałym kolegą 
i przyjacielem. Po prostu dobrym człowie-
kiem. I takim Wojtku pozostaniesz w naszych 
sercach i naszej pamięci.  

Wojciech Szczudło
Kochał ludzi, kochał film…

Krzysztof 
Miklaszewski

Piotr Śliwiński, Zbigniew Domagalski, Janusz Skałkowski
Studio Filmowe Kalejdoskop

Kiedy umiera młody twórca na samym początku swej drogi, smutek, 
jaki jego śmierć przynosi, miesza się z poczuciem niesprawiedliwości 
losu. Kiedy odchodzi stary, zasłużony artysta, sumujemy jego ziemskie 
zwycięstwa, zawiedzeni tylko, że przerwana nić życia zniweczyła jego 
wspaniałą passę zwycięstw. Kiedy śmierć zabiera artystę dojrzałego, 
doświadczonego i pełnego twórczej pasji, mieszają się w naszym 
umyśle obydwa typy pretensji do życiowego, zakorzenionego na 
pewno w genach, przeznaczenia, choć szekspirowskie przypomnienie 
naszego początku i końca, brzmi w naszych uszach bardziej wyraziście 
niż na scenie: „Kto przyszedł na świat, odejść musi…”.

Trudno pogodzić się 
z myślą, że już nigdy nie 
spotkamy Wojtka w naszym 
biurze Studia Filmowego 
Kalejdoskop na Chełmskiej 
21, gdzie od wielu lat 
realizował swoją pasję 
jakim był dla Niego film 
dokumentalny. 

Artysta Życia

16 grudnia 2015 roku zmarł Jacek Ogrodowczyk (53 l.), scenograf i dekorator 
wnętrz. Stworzył scenografię do m.in. Operacji Samum Władysława Pasikowskiego. 
Był dekoratorem wnętrz, asystentem lub drugim scenografem przy filmach: Korn-
blumenblau Leszka Wosiewicza, Autoportret z kochanką Radosława Piwowarskiego, 
Pogrzeb kartofla Jana Jakuba Kolskiego, Historie miłosne Jerzego Stuhra oraz 
w serii II i III serialu Ekstradycja Wojciecha Wójcika. W swoim dorobku miał liczne 
filmy reklamowe, z których wiele zrealizował z firmą Opus Film.  

23 grudnia 2015 roku zmarł tragicznie Sławomir Pstrong (39 l.), scenarzysta i reży-
ser. Był absolwentem Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. W szkole zasłynął nagradzaną na wielu festiwalach etiudą T-Rex. Po studiach 
wyreżyserował niezależny Plan, który również zdobył wiele festiwalowych laurów. 
Następnie związał się ze stacją TVN, dla której realizował cieszące się dużą popular-
nością seriale paradokumentalne: W11. Wydział śledczy, Detektywi, Szkoła. W cyklu 
„Prawdziwe historie” wyreżyserował pełnometrażowy film fabularny Cisza oparty na 
tragicznej historii z 2003 roku, kiedy to w wyniku lawiny w polskich Tatrach zginęło 
ośmioro uczniów z licealnej wycieczki. Sławomir Pstrong reżyserował też w TVN 
popularne seriale: Majka oraz Julia. 
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Konferencja „Od 
Starewicza do Star Wars”

Czy tradycyjny film lalkowy ma 
przyszłość? Czy lalka wirtual-
na ciągle jest lalką? – te przykła-
dowe pytania zadadzą sobie ba-
dacze podczas międzynarodo-
wej konferencji naukowej „Od 
Starewicza do Star Wars. Lal-
ka w przestrzeni fizycznej, spo-
łecznej i kosmicznej”, która od-
będzie się podczas 9. edycji Mię-
dzynarodowego Festiwalu Fil-
mów Animowanych Animator, 
w dniach 12-13 lipca w Pozna-
niu. Komitet naukowy konferen-
cji tworzą: Marcin Giżycki, Han-
na Margolis i Krzysztof Kozłow-
ski. Organizatorzy konferencji, 
czyli Animator oraz Katedra Fil-
mu, Telewizji i Nowych Mediów 
UAM czekają na zgłoszenia abs-
traktów do 15 marca. Więcej in-
formacji na stronie: www.anima-
tor-festival.com.

Powołano dyrektora 
Narodowego Centrum 
Kultury Filmowej w Łodzi
1 stycznia, Rafał Syska, filmo-
znawca i wykładowca UJ, rozpo-
czął pracę na stanowisku dyrek-
tora Narodowego Centrum Kul-
tury Filmowej w Łodzi. Jest pra-
cownikiem Instytutu Sztuk Au-
diowizualnych UJ. Specjalizu-
je się w kinie współczesnym, ja-
ko autor lub współautor ma na 
koncie kilka książek, m.in. „Film 
i przemoc. Sposoby obrazowania 
przemocy w kinie”, „Zachować 
dystans. Filmowy świat Roberta 
Altmana” oraz trzytomową serię 
„Mistrzowie kina amerykańskie-
go” i czterotomową „Historię ki-
na”. Jest pomysłodawcą, założy-
cielem i redaktorem naczelnym 
czasopisma o tematyce audio-
wizualnej „EKRANy”. Był też ku-
ratorem spektakularnej wysta-
wy „Stanley Kubrick” w Muzeum 
Narodowym w Krakowie. Sie-
dziba przyszłego NCKF znajdo-
wać się będzie na terenie dawnej 
elektrociepłowni EC1 przy ul. Tar-
gowej 1/3 w Łodzi, gdzie w wyni-
ku przeprowadzenia przez wła-
dze miasta rewitalizacji obiek-

tów, powstał kompleks budyn-
ków łączących tradycję i unikalną 
architekturę z nowoczesną tech-
nologią. „Celem ma być utwo-
rzenie jednolitej struktury orga-
nizacyjnej w ramach wspólnej in-
stytucji kultury, realizującej mi-
sję związaną z promocją wiedzy 
o kulturze filmowej i prezentacją 
jej dorobku” – czytamy w liście 
intencyjnym, podpisanym przez 
minister kultury i władze Łodzi 
w lipcu 2015 roku.

Huczne obchody 10-lecia 
Warszawskiej Szkoły 
Filmowej
Warszawska Szkoła Filmowa 
Macieja Ślesickiego i Bogusława 
Lindy skończyła w ubiegłym ro-
ku 10 lat. Z tej okazji, 29 listopa-
da, na placu Zamkowym w War-
szawie pojawiła się orkiestra 
grająca znane utwory muzyki fil-
mowej. W następnych dniach or-
kiestra odwiedzała najbardziej 
uczęszczane miejsca stolicy, gra-
jąc dla warszawiaków. Nad sie-
dzibą Szkoły pojawił się również 
gigantyczny balon o twarzy księ-
życa z jednego z pierwszych fil-
mów w historii kina, czyli Lo-
tu na księżyc w reżyserii Geor-
gesa Mélièsa. Akcja była pro-
mowana pod hasłem „Spójrz na 
księżyc, pomyśl życzenie i niech 
się spełni!”. Organizatorzy w ten 

sposób przekonywali, że tak, jak 
wszystko jest możliwie w kinie, 
tak również wszystko możliwe 
jest w Warszawskiej Szkole Fil-
mowej.

Nowe logo Muzeum 
Kinematografii

Muzeum Kinematografii w Ło-
dzi ma nowy logotyp. „30-lecie 
Muzeum to doskonały moment, 
by zaproponować nową identy-
fikację wizualną naszej instytu-
cji” – powiedziała Marzena Bo-
manowska, dyrektor Muzeum, 
utworzonego decyzją prezyden-
ta miasta 18 grudnia 1985 ro-
ku. – „O zaprojektowanie logo 
poprosiłam światowej klasy ar-
tystę, który studiował w Ło-
dzi, a sławę i uznanie zyskał we 
Francji i innych krajach europej-
skich. Cieszę się, że się zgodził, 
mamy teraz oryginalny, stylowy, 
wyrazisty i nowoczesny znak, 
komunikujący, czym zajmuje się 
Muzeum Kinematografii”. Au-
torem logo jest Michał Bato-

ry, mieszkający w Paryżu gra-
fik i autor plakatów, absolwent 
łódzkiej Akademii Sztuk Pięk-
nych. „W pracy nad logo dla Mu-
zeum Kinematografii punktem 
wyjścia była lokalizacja: w za-
bytkowym miejscu, blisko fa-
bryki, w sąsiedztwie Szkoły Fil-
mowej, w otoczeniu Łodzi z ce-
gieł, z kominami” – powiedział 
artysta. – „Myślałem też o prze-
szłości polskiej kinematografii, 
w Łodzi nakręcono dziesiątki fil-
mów, artyści tworzyli wspólno-
tę, wcześniej tutaj rozwijał się 
konstruktywizm – i to są korze-
nie Łodzi, jaką pamiętamy. Dzi-
siaj fabryki stały się zabytka-
mi, pełnią nowe funkcje. Zro-
biłem panoramę Łodzi z ta-
śmy filmowej, bo większość fil-
mów powstała na materia-
le tradycyjnym, do tego nowo-
czesnego ujęcia wybrałem ty-
pografię, która leciutko, nie do-
słownie, przypomina taśmę fil-
mową i napisy z szablonów na 
skrzyniach podróżnych, to pasu-
je do motywu podróży wszech-
obecnego w sferze filmowej”. 
Prace Batorego są pokazywa-
ne na całym świecie – od Polski 
po Ekwador, od Francji po Chi-
ny. Artysta, jako drugi Polak po 
Romanie Cieślewiczu, miał swo-
ją wystawę w Luwrze (2011 rok), 
jest laureatem wielu prestiżo-
wych nagród i wyróżnień na ca-
łym świecie. Zaprojektował też 

m.in. logo Łazienek Królewskich 
w Warszawie.

Nowi wiceministrowie 
w resorcie kultury
Prof. Piotr Gliński, wicepremier 
i minister kultury i dziedzic-
twa narodowego, zaprezento-
wał swoich najbliższych współ-
pracowników. 19 listopada ja-
ko pierwszy na stanowisko wi-
ceszefa resortu kultury w randze 
sekretarza stanu nominowa-
ny został Jarosław Sellin. Już raz 
pełnił tę funkcję w latach 2005-
-2007. Jest absolwentem histo-
rii na Uniwersytecie Gdańskim. 
W latach 1999-2005 był człon-
kiem Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Poseł Prawa i Spra-
wiedliwości. Teraz będzie odpo-
wiedzialny za kwestie związane 
z największymi inwestycjami in-
frastrukturalnymi, finansowa-
nymi zarówno z funduszy euro-
pejskich, jak i ze środków budże-
towych w ramach Programów 
Wieloletnich. Podlegały mu bę-
dą również muzea oraz Polski In-
stytut Sztuki Filmowej. Kolej-
nym sekretarzem stanu został 
Krzysztof Czabański – dzienni-
karz, publicysta, w latach 1999- 
-2000 prezes Polskiej Agen-
cji Informacyjnej, od 2006 do 
2009 prezes zarządu Polskie-
go Radia. Ma on kierować De-
partamentem ds. Własności In-
telektualnej i Mediów. Odpo-
wiada też za ustawę reformu-
jącą media publiczne. 20 listo-
pada minister prof. Piotr Gliński 
ogłosił również, że jego zastęp-
cami zostaną: Wanda Zwino-
grodzka – absolwentka Wydzia-
łu Wiedzy o Teatrze warszaw-
skiej PWST. W latach 1989-1994 
pisała recenzje teatralne do „Ga-
zety Wyborczej”. Od 1994 zwią-
zana z Programem 1 TVP m.in. 
jako zastępca kierownika Redak-
cji Repertuaru Filmowego i Te-
atralnego. W latach 2006-2012 
pełniła funkcję kierownika arty-
stycznego Teatru TV. Teraz bę-
dzie nadzorowała pracę depar-
tamentów odpowiedzialnych za 
szkolnictwo i uczelnie artystycz-
ne, edukację kulturalną oraz na-

rodowe instytucje kultury m.in. 
teatry, filharmonie, opery. Ko-
lejnym wiceministrem zosta-
ła Magdalena Gawin – doktor hi-
storii, od kilkunastu lat zawodo-
wo związana z Instytutem Hi-
storii PAN. Powierzono jej zada-
nia dotyczące ochrony zabytków, 
mecenatu państwa w kultu-
rze oraz nadzór nad instytucja-
mi podległymi resortowi kultury. 
Ostatni z nominowanych – Jacek 
Kurski jest ekonomistą po Uni-
wersytecie Gdańskim i dzienni-
karzem. W latach 1991-1994 pra-
cował w Telewizji Polskiej. W ro-
ku 2005 wyreżyserował film do-
kumentalny III RP – kto miał ra-
cję? W przeszłości był posłem 
Prawa i Sprawiedliwości oraz eu-
roposłem. W resorcie kultury 
zajmuje się analizą struktury mi-
nisterialnej oraz restrukturyza-
cją Centrum Polsko-Rosyjskiego 
Dialogu i Porozumienia.

Agnieszka Odorowicz 
w zarządzie Cyfrowego 
Polsatu

Agnieszka Odorowicz obejmie 
funkcję członka zarządu Cyfro-
wego Polsatu z dniem 1 mar-
ca. Dotychczasowy prezes firmy, 
Tomasz Gillner-Gorywoda, po-
zostanie w jej zarządzie. Rada 
nadzorcza spółki podjęła rów-
nież decyzję, że jej nowym pre-
zesem zostanie Tobias Solorz. 
Agnieszka Odorowicz w latach 
2004-2005 pełniła funkcję se-
kretarza stanu w Ministerstwie 
Kultury, odpowiadała za depar-
tament prawny, departament 
ekonomiczny, sprawy europej-
skie i współpracę z parlamen-
tem. W tym samym czasie by-
ła przewodniczącą międzyresor-
towego zespołu do spraw polity-
ki państwa w dziedzinie mediów. 
W latach 2005-2010 była pierw-

szą dyrektor Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej. W 2010 ro-
ku została ponownie wybrana 
w konkursie na to stanowisko. 
Zarządzała Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej do 2 październi-
ka 2015 roku. 

Listy do M. 2 
triumfatorem 40. Forum 
Wokół Kina
10 grudnia w Gdyni zakończyło 
się jubileuszowe 40. Forum Wo-
kół Kina. Tradycyjnie w ramach 
imprezy rozdano nagrody za naj-
lepsze osiągnięcia frekwencyj-
ne, przyznawane producentom 
i dystrybutorom polskich filmów. 
Najważniejsze trofeum, presti-
żowy Brylantowy Bilet, otrzy-
mali: TVN – producent filmu Li-
sty do M. 2 oraz Kino Świat – 
najskuteczniejszy dystrybutor 
polskiego kina w 2015 roku. Na 
przestrzeni ostatnich 12 miesię-
cy firma wprowadziła na ekrany 
aż 13 z 29 wyświetlanych w ki-
nach obrazów rodzimych, zaś 
Brylantowy Bilet podsumował 
imponujące ekranowe dokona-
nia komedii Listy do M. 2 w reży-
serii Macieja Dejczera. Frekwen-
cja na hicie dystrybuowanym 
przez Kino Świat przekroczyła 
na początku grudnia 2,4 mln wi-
dzów. Jest to nie tylko wynik ro-
ku 2015, ale ogólnie najwyższy 
rezultat osiągnięty w krajowych 
kinach od 2011. 

Pierwszy laureat 
Międzynarodowego 
Funduszu Filmowego 
w Krakowie
Wielkie zimno – francuska czar-
na komedia w reżyserii Gérar-
da Pautonniera – została pierw-
szym laureatem konkursu zor-
ganizowanego w ramach Mię-
dzynarodowego Funduszu Fil-
mowego w Krakowie. Zdjęcia 
w stolicy Małopolski planowa-
ne są w styczniu. MFF w Kra-
kowie jest nowym, pierwszym 
w Polsce narzędziem służącym 
do międzynarodowej kooperacji 
sektora filmowego. Fundusz jest Fo
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odzwierciedleniem europejskie-
go trendu i nowych wytycznych 
Komisji Europejskiej w zakre-
sie finansowania kina europej-
skiego. Celem MFF w Krakowie 
jest rozwój współpracy europej-
skiego sektora audiowizualne-
go z pozostałymi krajami świa-
ta poprzez współfinansowanie 
międzynarodowych koprodukcji. 
Dzięki wdrożeniu nowego me-
chanizmu wzrasta konkurencyj-
ność Małopolski na europejskim 
i światowym rynku audiowizual-
nym. MFF jest także warunkiem 
skutecznego pozyskiwania fun-
duszy filmowych ze środków eu-
ropejskich. Projekt Wielkie zim-
no trafił do Małopolski między 
innymi dzięki działaniom Film 
Commission Poland.

Tegoroczne terminy 
festiwali w Gdyni 
i w Koszalinie
Komitet Organizacyjny Festiwa-
lu Filmowego w Gdyni ustalił, że 
41. edycja imprezy odbędzie się 
w dniach 19-24 września. Nato-
miast organizatorzy Koszaliń-
skiego Festiwalu Debiutów Fil-
mowych „Młodzi i Film” zdecy-
dowali, że data jubileuszowej, 
35. edycji przypadnie na czas 
od 20 do 25 czerwca. Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich jest 
współorganizatorem obu festi-
wali.

Warsaw Korean Film 
Festival
W dniach 30 listopada – 4 grud-
nia w trzech warszawskich ki-
nach: Kinoteka, Muranów i Kul-
tura, odbył się Warsaw Korean 
Film Festival – przegląd nowe-
go kina koreańskiego. Podczas 
tego wydarzenia widzowie mieli 
okazję przekonać się, że do gro-
na najbardziej znanych koreań-
skich reżyserów jak Kim Ki-duk, 
dołączyło nowe pokolenie fascy-
nujących młodych twórców. Po-
nadto, wydarzenia towarzyszą-
ce festiwalowi stały się pretek-
stem do odkrywania koreań-
skiego kina i koreańskiej kultu-

ry. Wśród nich znalazły się m.in. 
spotkania z reżyserami z Polski 
i Korei, wystawa plakatów kina 
koreańskiego, wykład o kinie ko-
reańskim wygłoszony przez prof. 
Andrzeja Pitrusa oraz spotkania 
z koreańską muzyką filmową. 
Instytucje organizujące przegląd 
to Centrum Kultury Koreańskiej 
i Korean Film Council. Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich oraz 
Polski Instytut Sztuki Filmowej 
objęły wydarzenie patronatem 
honorowym.

Jaśmina Wójcik 
z Nagrodą Filmową PISF, 
MSN i Szkoły Wajdy
Laureatką 5. edycji Nagrody 
Filmowej Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Warsza-
wie oraz Szkoły Wajdy została 
Jaśmina Wójcik za projekt Sym-

fonia Fabryki Ursus. Nagrodę 
przyznało jury w składzie: Be-
ata Chmiel, Kuba Mikurda, Na-
talia Sielewicz i Maciej Sobiesz-
czański. Symfonia… będzie fil-
mowym podsumowaniem pię-
cioletniej pracy artystyczno-ba-
dawczej Jaśminy Wójcik ze spo-
łecznością byłych pracowników 
fabryki Ursus. Artystka odby-
ła szereg spotkań i wywiadów 
z „ursusiakami”, organizowa-
ła warsztaty i prowadziła dzia-
łania performatywne na tere-
nach pofabrycznych. Projekt 
Symfonii… zapowiada oryginal-
ny dokument kreacyjny. Artyst-
ka zamierza korzystać nie tyl-
ko z wywiadów mówionych, ale 
i pamięci ciała – zaproszeni do 
udziału w filmie byli pracowni-
cy fabryki będą odtwarzać ge-
sty, czynności i dźwięki związa-
ne z ich codzienną pracą. Jury 
ponadto wyróżniło Karola Ra-
dziszewskiego, za projekt Pink 

Blood, zwracając uwagę na je-
go filmowy profesjonalizm i su-
rową, punkową energię. Ze 
względu na skalę projektu jury 
zasugerowało rozwijanie tego 
w ramach programów operacyj-
nych Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Powołana przez PISF 
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie we współpracy ze 
Szkołą Wajdy Nagroda Filmowa 
powstała w odpowiedzi na ak-
tualne tendencje w kinie świa-
towym, polegające na tworze-
niu przez artystów z pola sztuk 
wizualnych filmów skierowa-
nych do widza kinowego. Ma 
na celu promocję filmu ekspe-
rymentalnego i artystycznego. 
Wspiera innowacyjność formy 
łączoną z radykalną artystycz-
ną wyobraźnią i inteligencją. Ja-
śmina Wójcik jest piątą laure-
atką tej Nagrody. Jej pierwszym 
laureatem został w 2011 ro-
ku Zbigniew Libera, w 2012 na-
grodzono Annę Molską, w 2013 
Agnieszkę Polską, a w 2014 Ka-
tarzynę Kozyrę.

Umowa: TVP – Szkoła 
Filmowa w Łodzi
4 grudnia prezes TVP SA Ja-
nusz Daszczyński spotkał się ze 
studentami i władzami Szko-
ły Filmowej w Łodzi. Podpisa-
na została umowa o współ-
pracy pomiędzy Telewizją Pol-
ską a Szkołą Filmową. Podczas 
spotkania prezesa Daszczyń-
skiego z rektorem prof. dr. hab. 
Mariuszem Grzegorzkiem i wła-
dzami uczelni został omówiony 
i doprecyzowany zakres współ-
pracy. Umowa będzie dotyczyć 
m.in. ogłoszenia konkursów: na 
prace licencjackie i magisterskie 
o mediach publicznych oraz na 
scenariusz filmu telewizyjne-
go. Ponadto TVP chce umożli-
wić studentom zaprezentowa-
nie widzom TVP Kultura swoich 
filmów, a także specjalnie przy-
gotowanego spektaklu Teatru 
TV. Poza tym, dzięki współpra-
cy z publicznym nadawcą, mo-
gliby oni skorzystać ze zbiorów 
archiwalnych TVP. W ramach 
porozumienia studenci korzy-
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staliby w większym niż dotych-
czas stopniu z rozszerzonej 
oferty stażów. Dotychczaso-
wy program stażowy dla uczel-
ni realizowała TVP Łódź. 

Teledysk do Ziarna 
prawdy najlepszy
Podczas zeszłorocznego Kon-
kursu Polskiej Piosenki Filmo-
wej KamerTon, jury oraz publicz-
ność, spośród pięciu nomino-
wanych piosenek, za najlepszą 
uznali „Sypnij ziarnem szcze-
rych słów” – utwór Katarzy-
ny Nosowskiej do filmu Bory-
sa Lankosza Ziarno prawdy. Ju-
rorzy wskazali nie tylko na wy-
sokie walory muzyczne utwo-
ru i znakomity tekst, ale też na 
jego spójność z przekazem fil-
mu. Zapewne te same elemen-
ty wzięli pod uwagę internau-
ci, którzy w głosowaniu publicz-
ności, zdecydowaną większością 
głosów, wskazali tego samego 
zwycięzcę. Katarzyna Nosowska 
nie tylko po mistrzowsku wyko-
nała piosenkę „Sypnij ziarnem 
szczerych słów”, ale jest też au-
torką jej tekstu i współkompo-
zytorem (obok Pawła Krawczy-
ka). Wręczenie nagród odbyło 
się 28 listopada w Teatrze No-
wym w Łodzi. Tegoroczną galę 
uświetnił koncert wybitnej ak-
torki Stanisławy Celińskiej, któ-

ra wystąpiła z zespołem pod 
kierownictwem Macieja Mu-
raszki. Artystka zaprezentowa-
ła piosenki ze swojej ostatniej 
płyty zatytułowanej „Atramen-
towa…”. 

Nagrody Grand OFFu
Festiwal Grand OFF – Najlepsze 
Niezależne Filmy Świata nale-
ży do najważniejszych w Polsce 
inicjatyw promujących kino nie-
zależne. Misją Grand OFFu jest 
zaprezentowanie i wyróżnie-
nie najlepszych niezależnych fil-
mów nadsyłanych z różnych za-
kątków świata, a także nagro-
dzenie ich twórców. Ubiegło-
roczna, 9. edycja festiwalu odby-
ła się w dniach 3-7 grudnia. Tym 
razem zgłoszono blisko 2000 
filmów z 95 krajów. We wszyst-
kich kategoriach nominowa-
no 54 tytuły wybrane i ocenio-
ne przez 70 członków między-
narodowej Akademii Grand OFF. 
Nagrodzone obrazy zaprezento-
wano w Warszawie 5 grudnia na 
uroczystej gali w Teatrze Syrena. 
Obecnie – dzięki pracy Fundacji 
Cinema Art – można je oglądać 
w 50 miastach w całym kraju. 
Warto je poznać, bo – jak mó-
wi prezes Fundacji Witold Kon: 
„Każdy z nich jest wyjątkowy. 
Każdy reprezentuje inną tema-
tykę i formę. Inne spojrzenie na 

świat i otaczającą twórców rze-
czywistość”. Z prezentowanych 
produkcji szczególnie wyróżnia-
ją się: mocny i przejmujący jed-
nocześnie niemiecki Bruder Jar-
ka Dudy nagrodzony w katego-
rii: Scenariusz, czy także moc-
ny, wręcz katastroficzny, a i me-
tafizyczny film Happy Thoughts 
Layke’a Andersona z Wielkiej 
Brytanii, doceniony w kategorii: 
Montaż. W kategorii: Najlepszy 
Film Polski uhonorowano gorąco 

przyjęty obraz Zofii Pręgowskiej 
Niewidzialne. Nagrody Honoro-
we za całokształt osiągnięć fil-
mowych odebrali Jerzy Hoffman 
oraz Daniel Olbrychski.  

Nabór wniosków do 
Polsko-Niemieckiego 
Funduszu Filmowego
Od grudnia 2015 roku w ra-
mach Polsko-Niemieckiego 
Funduszu Filmowego moż-
na składać wnioski zarów-
no na rozwój projektu, jak i na 
koprodukcję pomiędzy pol-
skim a niemieckim koprodu-
centem. Fundusz tworzą: Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej, 
Medienboard Berlin-Branden-
burg GmbH i Mitteldeutsche 
Medienfoerderung GmbH. For-
mularze zgłoszeniowe oraz za-
sady przyznawania dofinan-
sowania znajdują się na stro-
nach partnerów Polsko-Nie-
mieckiego Funduszu Filmowe-
go: www.pisf.pl, www.medien-
board.de oraz www.mdm-on-
line.de. Kontakt: Robert Baliń-
ski, tel. 22 42 10 387, mail: ro-
bert.balinski@pisf.pl.
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Wnaszych kinach sprzedano aż 
5,581 mln biletów. Jest to rezultat 
na poziomie sprzedaży ze stycznia 

i lutego, które przyczyniły się do rekordowego 
pierwszego kwartału. Dotychczas najlepsze 
wyniki z tego miesiąca w latach ubiegłych 
zamykały się w liczbie widzów nieprzekraczają-
cej 5 mln. Tak też, w 2014 roku do kin przyszło 
4,2 mln osób (kiedy w kinach o widzów walczyły 
m.in. takie filmy, jak: Dzień dobry, kocham cię! 
Ryszarda Zatorskiego czy Bogowie Łukasza Pal-
kowskiego). W rekordowym – jak dotychczas 
2012 – sprzedano 4,9 mln biletów, dzięki taki 
hitom, jak: Skyfall Sama Mendesa czy Zmierzch: 
Przed świtem. Część 2 Billa Condona.

W 2015 roku listopad przyniósł premierę 
największego hitu ostatnich lat – Listy do 
M. 2 Macieja Dejczera. Świąteczna kome-
dia z plejadą gwiazd (m.in. Maciej Stuhr, 
Agnieszka Dygant, Tomasz Karolak), przy-
niosła w ciągu trzech tygodni widownię na 
poziomie 2,063 mln osób. Pierwsza odsłona 
z 2011 zgromadziła 2,560 mln widzów. Już 
teraz wiadomo, że „dwójka” pokonała tamtą 
produkcję w reżyserii Mitji Okorna.

Drugim wielkim przebojem okazała się 
kolejna część przygód Jamesa Bonda. Spec-
tre w reżyserii Sama Mendesa przyciągnęło 
w ciągu miesiąca 1,534 mln widzów. Już 
poprzedni film z Danielem Craigiem – Sky-
fall –  wywindował serię na wyżyny popu-
larności. Mimo, że globalnie poprzednia 
odsłona okazała się być większym sukcesem, 
to w Polsce, w ostatecznym rozrachunku, 
zwyciężyło jednak Spectre. 

oprac. J.M.

Listopad zawsze należał do najlepszych miesięcy dla kiniarzy. 
Ubiegłoroczny okazał się być rekordowy.

Hossa
w kinach

Paweł Zwoliński
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Kalendarz imprez 
– styczeń 2016

12. Przegląd Filmów Górskich
Ustrzyki Dolne, 22-24 stycznia
www.przeglądfilmówgórskich.pl

23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej 
„Prowincjonalia”
Września, 27-30 stycznia
www.prowincjonalia.com.pl

16. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Nieprofesjonalnych „Kochać człowieka”
Oświęcim, 28-30 stycznia
www.ock.org.pl

oprac. J.M.

Murowanym hitem miała być także fina-
łowa odsłona popularnej serii dla młodzieży. 
Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 Francisa 
Lawrence’a niestety rozczarował. Wydawało 
się, że każdy odcinek będzie się cieszył wzra-
stającą popularnością. Wiadomo już, że „finał” 
przegra z pierwszym Kosogłosem z 2014 roku 
(769 tys. sprzedanych biletów). Produkcja 
z Jennifer Lawrence przyciągnęła w listopa-
dzie 458 tys. widzów.

Powyżej stutysięcznego pułapu znalazły się 
jeszcze trzy familijne produkcje. Hotel Tran-
sylwania 2, mimo że grany już drugi miesiąc, 
zyskał kolejnych 214 tys. widzów (w sumie 
wielki sukces i widownia sięgająca blisko 
1,1 mln osób). W ostatni weekend miesiąca 

wystartowała animacja studia Pixar, która 
z powodzeniem trafiła w gusta najmłodszej 
widowni. Dobry dinozaur na starcie zainte-
resował 163 tys. widzów. Ostatnią animacją, 
która wywalczyła przyzwoity wynik, mimo 
fatalnych recenzji, są Rabusie fistaszków. Na 
seanse tej produkcji wybrało się 133 tys. osób.

Ten miesiąc przypieczętował sukces kinia-
rzy w 2015 roku. Mimo, że widzowie w więk-
szym stopniu wybierali produkcje hollywoodz-
kie, to cieszy fakt, że polska propozycja, jaką są 
Listy do M. 2, stała się w kraju tak spektakular-
nym fenomenem frekwencyjnym. W następ-
nym, lutowym numerze „Magazynu Filmo-
wego”, pojawi się szczegółowe podsumowanie 
ubiegłorocznego sezonu w kinach.  
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Piotr Głowacki i Robert Więckiewicz 
w filmie Ziarno prawdy, 

reż. Borys Lankosz

Katarzyna Zielińska 
i Tomasz Karolak 

w filmie Listy do M. 2, 
reż. Maciej Dejczer
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 LISTY DO M. 2 LISTY DO M. 2 KINO ŚWIAT Polska 38 286 727 2 063 293 38 286 727 2 063 293 328 13.11.2015

2 SPECTRE SPECTRE FORUM FILM Wlk. 
Brytania/USA

31 265 580 1 534 306 32 537 083 1 598 616 350 06.11.2015

3 IGRZYSKA ŚMIERCI: 
KOSOGŁOS. CZĘŚĆ 2

THE HUNGER GAMES: 
MOCKINGJAY - PART 2

FORUM FILM USA/Niemcy 8 981 678 457 945 8 981 678 457 945 243 20.11.2015

4 HOTEL 
TRANSYLWANIA 2

HOTEL 
TRANSYLVANIA 2

UIP USA 4 063 105 214 450 20 998 527 1 098 477 213 09.10.2015

5 DOBRY DINOZAUR THE GOOD DINOSAUR DISNEY USA 3 000 992 163 337 3 000 992 163 337 228 27.11.2015

6 RABUSIE 
FISTASZKÓW

GET SQUIRRELY KINO ŚWIAT USA 2 340 106 133 271 2 340 106 133 271 162 06.11.2015

7 MOST SZPIEGÓW BRIDGE OF SPIES IMPERIAL 
CINEPIX

USA/Niemcy/
Indie

1 662 212 83 037 1 662 212 83 037 119 27.11.2015

8 PARANORMAL 
ACTIVITY: INNY 
WYMIAR

PARANORMAL 
ACTIVITY: THE GHOST 
DIMENSION

UIP USA 1 608 002 72 495 2 878 081 131 877 125 30.10.2015

9 SAWA. MAŁY WIELKI 
BOHATER

SAVVA. SERDTSE 
VOINA

MONOLITH Rosja 1 364 104 78 707 1 364 104 78 707 120 13.11.2015

10 PIOTRUŚ. WYPRAWA 
DO NIBYLANDII

PAN WARNER USA/Wlk. 
Brytania/
Australia

1 189 501 68 752 2 579 059 146 528 213 23.10.2015

93 762 007 4 869 593

11 STEVE JOBS STEVE JOBS UIP USA 1 178 539 59 794 1 178 539 59 794 118 13.11.2015

12 UGOTOWANY BURNT FORUM FILM USA 973 758 47 822 3 168 307 163 398 132 23.10.2015

13 ŁOWCA CZAROWNIC THE LAST WITCH 
HUNTER

MONOLITH USA/Chiny/
Kanada

856 326 40 333 2 783 251 149 556 102 23.10.2015

14 MAKBET MACBETH BEST FILM Wlk. Brytania/
Francja/USA

807 118 48 595 807 118 48 595 120 27.11.2015

15 MARSJANIN THE MARTIAN IMPERIAL 
CINEPIX

USA/Wlk. 
Brytania

796 782 37 251 10 535 025 489 493 170 02.10.2015

16 11 MINUT 11 MINUT KINO ŚWIAT Polska/
Irlandia

581 522 32 433 2 291 547 123 482 158 23.10.2015

17 CZERWONY PAJĄK CZERWONY PAJĄK KINO ŚWIAT Polska 521 339 27 492 521 339 27 492 99 27.11.2015

18 EVEREST EVEREST UIP Wlk. Brytania/
USA/Islandia

446 278 19 896 11 633 412 525 854 155 18.09.2015

19 PRAKTYKANT THE INTERN WARNER USA 408 977 19 240 4 020 371 202 597 110 02.10.2015

20 SUFRAŻYSTKA SUFFRAGETTE UIP Wlk. Brytania 353 674 19 147 353 674 19 147 48 06.11.2015

6 924 313 352 003

TOP 20: 100 686 320 5 221 596

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 LISTY DO M. 2 KINO ŚWIAT 38 286 727 2 063 293 38 286 727 2 063 293 328 13.11.2015

2 11 MINUT KINO ŚWIAT 581 522 32 433 2 291 547 123 482 158 23.10.2015

3 CZERWONY PAJĄK KINO ŚWIAT 521 339 27 492 521 339 27 492 99 27.11.2015

4 PILECKI KONDRAT MEDIA 301 393 26 254 1 973 110 149 478 68 25.09.2015

5 OBCE NIEBO NEXT FILM 256 505 16 697 2 479 459 141 883 176 16.10.2015

6 CHEMIA VUE MOVIE 241 243 15 032 5 618 277 315 704 207 02.10.2015

7 DEMON KINO ŚWIAT 131 413 9 062 1 735 034 105 101 141 16.10.2015

8 PANIE DULSKIE KINO ŚWIAT 94 791 7 931 1 833 560 114 196 149 02.10.2015

9 KLUB WŁÓCZYKIJÓW FORUM FILM 67 195 9 649 1 756 496 125 773 159 18.09.2015

10 KARBALA NEXT FILM 46 650 3 882 7 025 908 403 066 306 11.09.2015

TOP 10: 40 528 778 2 211 725

BOX OFFICE LISTOPAD 2015 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE LISTOPAD 2015 – FILMY POLSKIE 
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Promocja polskiego filmu 
za granicą

TEMAT NUMERU

grać na swoich zasadach
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Małgorzata Szumowska


