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SFP

Stadionowa wrzawa ucichła. Polska reprezentacja, dostar-
czywszy nam ogromnych powodów do dumy oraz emocji, 
wykraczających poza każdą skalę, wróciła do Polski. Czas 

rozpocząć wakacje.
Podczas wypoczynku dobrze jest mieć pod ręką coś do czytania. 

Niekoniecznie musi to być skandynawski kryminał. Dlatego pole-
cam dwa teksty, które znajdują się w tym 
numerze „Magazynu Filmowego”. Pierw-
szym jest rozmowa ze znakomitym doku-
mentalistą Marcelem Łozińskim. Laureat 
tegorocznego Smoka Smoków opowiada 
m.in. o realizacji filmu Wszystko może się 
przytrafić, uznanego w organizowanym 
niedawno przez Stowarzyszenie plebiscy-
cie publiczności za najlepszy polski film 
dokumentalny stulecia. „Chciałem, żeby 
Tomek przeszedł przez pełne spektrum 
ludzi – od dzieci po osoby starsze. Oka-
zało się jednak, że do granicy 50-60 lat nie 
działo się nic ciekawego. Wszystko było 
płaskie, banalne, o czym zorientowałem 
się pod koniec drugiego dnia, kiedy poszło 
już od cholery taśmy. Zdałem sobie wtedy 
sprawę, że największy sens mają skrajności. 
Z jednej strony on, z drugiej starsi ludzi” – wspomina Łoziński.

Sprawa „zmarnowanej” taśmy wprowadza drugi „magazy-
nowy” temat, którym jest ewolucja wykorzystania technologii 
cyfrowej w polskim kinie. Pionierskie czasy Ediego, kiedy to 
głównym powodem wykorzystania kamery cyfrowej był koszt 
negatywu, już dawno minęły. Dzisiaj o wyborze kamery cyfro-
wej nie decydują wyłącznie czynniki ekonomiczne, lecz także 

względy artystyczne i praktyczne. Jak czytamy w tekście „Sztuka 
operatorska w erze cyfrowej”, przy wszystkich obawach, wątpli-
wościach i zastrzeżeniach, jakie budzi cyfra, ma ona, w porów-
naniu z taśmą, znacznie większy potencjał kreacyjny i jest od 
niej o wiele wygodniejsza w użyciu. Technologia ta daje możli-
wość rejestracji materiału filmowego „bez końca”, co pozwala 

kręcić dowolnie długie ujęcia i dowolną 
ilość dubli, a także filmować – tanim kosz-
tem – więcej niż jedną kamerą. O ile na 
etapie zdjęć istnieje jeszcze jakiś wybór, 
to zarówno w postprodukcji i dystrybucji 
narzędzia oraz nośniki cyfrowe praktycznie 
całkowicie wyparły taśmę filmową.

Pozostając przy temacie sztuki opera-
torskiej, chciałem podkreślić, że bardzo się 
cieszę z faktu, iż po wielu latach przerwy 
reaktywowało się Koło Operatorów Obrazu 
SFP. To bardzo ważny sygnał konsolidujący 
środowisko filmowe przed czekającymi nas 
wyzwaniami. Wspólnie musimy domagać 
się od polskiego rządu pilnego powstrzy-
mania kradzieży własności intelektualnej. 
Władza, który zapewniała nas o prioryte-
towej pozycji kultury, przez zaniechanie 

w sferze legislacji, przyczynia się do powolnej agonii przemy-
słów kreatywnych. Trudno to zrozumieć.

Bywalców letnich festiwali filmowych zapraszam w tym roku 
szczególnie do Kazimierza Dolnego. 10. edycja Festiwalu Filmu 
i Sztuki Dwa Brzegi zapowiada się wyjątkowo obiecująco. Przy 
okazji warto skorzystać z gościny naszego Domu Pracy Twór-
czej. Udanych wakacji!  

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Blisko stu filmowców spotka-
ło się 4 czerwca w Małopol-
skim Ogrodzie Sztuk. Spo-

tkanie prowadzili: przewodniczący 
Sekcji Dokumentu SFP – Marek 
Drążewski i przewodniczący Sekcji 
Animacji – Marek Serafiński. Spo-
tkanie rozpoczęło się od smutnego 
akcentu – uczczono minutą ciszy 
zmarłą kilka dni wcześniej doku-
mentalistkę, scenarzystkę Dżamilę 
Ankiewicz i wszystkich kolegów, 
których straciliśmy w ostatnich 
miesiącach. 

Od samego początku istnienia 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej krakowskie Forum rozpoczyna 
się od spotkania z jego władzami. 
„Pani dyrektor Magdalena Sroka 
poszła z nami do Telewizji Polskiej 
na spotkania 4 i 9 maja. Wspo-
mogła nas bardzo w rozmowach 
o współpracy z Telewizją” – mówił 
Drążewski. Gościem Forum była 
zaś Izabela Kiszka-Hoflik, nowa 
pełnomocnik dyrektora PISF kie-
rująca Działem Produkcji Filmowej 
i Rozwoju Projektów Filmowych, 
która przedstawiła statystyki doty-
czące produkcji filmów pozafabu-
larnych w 2015 roku.

PISF dofinansował w zeszłym 
roku w programie „Rozwój pro-
jektu” 20 projektów dokumentów 
na kwotę 797 040 zł i 14 projektów 
filmów animowanych na kwotę 
1 726 500 zł. Jeśli chodzi o produk-
cję dokumentów, wydano 53 decy-
zje na łączną kwotę 9 330 770 zł 

(w tym 17 debiutów reżyserskich – 
2 528 000 zł). W priorytecie pro-
dukcji animacji podjęto 26 decy-
zji na łączną kwotę 10 371 780 zł 
(w tym zwraca uwagę duża liczba, 
aż 10 debiutów reżyserskich – 
1 211 700 zł).

Filmy dokumentalne zdobyły 
w 2015 roku ponad 90 nagród. 
Warto wspomnieć takie tytuły, 
jak Bracia Wojciecha Staronia 
czy Mów mi Marianna Karoliny 
Bielawskiej, które odniosły suk-
ces na festiwalu w Locarno. Dwa 
filmy dokumentalne: Joanna 
Anety Kopacz i Nasza klątwa 
Tomasza Śliwińskiego otrzymały 
nominacje do Oscara – oznacza to, 
że szklany sufit nie istnieje, o czym 
mówiła przedstawicielka PISF. 
„Na festiwalu w Berlinie wygrał 
film dokumentalny. To wskazuje 
na to, że festiwale się zmieniają. 
Berlinale najszybciej reaguje na 
zmiany w świecie, zawsze był to 
festiwal zaangażowany społecz-
nie i politycznie. Ta nagroda jest 
potwierdzeniem trendu. Poszukuje 
się innej formy, często filmów na 
styku fabuły i dokumentu, doku-
mentu inscenizowanego” – zwra-
cała uwagę Kiszka-Hoflik. 

Ta część Forum przebiegała 
pod znakiem dużych emocji, 
wiążących się z systemem dofi-
nansowań PISF. Marek Sera-
fiński zaapelował o stosowanie 
zasady, w której niewykorzystane 
za dany rok środki przechodzi-

łyby na następny rok do puli tego 
samego gatunku. Zdaniem orga-
nizatorów Forum, właściwy jest 
podział środków na filmy fabu-
larne, animowane i dokumentalne 
w proporcji 70-18-12 (proc. całości 
budżetu na dofinansowania pro-
dukcji). Przypomnieli rozmowę 
na ten temat kilka lat wcześniej 
z dyrektor Agnieszką Odorowicz. 
Zebrani zapowiedzieli, że zwrócą 
się w tej sprawie zarówno do 
dyrektor PISF Magdaleny Sroki, 
jak i przewodniczącego Rady 
Instytutu Jacka Bromskiego – 
na końcu przyjęli uchwałę w tej 
sprawie. Izabela Kiszka-Hoflik 
obiecała przekazać temat obec-
nej dyrektor PISF, ale jednocze-
śnie przypomniała, że kształt Pro-
gramów Operacyjnych PISF oraz 
wysokość alokacji są corocznie 
zatwierdzane przez Radę Insty-
tutu. A  Rada ma możliwość 
przesuwania środków w ramach 
poszczególnych alokacji, w zależ-
ności od potrzeb. Prezes Jacek 
Bromski (jednocześnie przewod-
niczący Rady PISF) powiedział, 
że w takim przypadku powinno 
się jednak kierować potrzebami 
i jakością artystyczną projektów, 
a nie sztywnymi regułami.

Temat ten rozgrzał emocje 
obecnych i spowodował dysku-
sję na temat dofinansowań i pracy 
ekspertów. Należy mieć nadzieję, 
że w tej sprawie uda się osiągnąć 
konsensus z korzyścią dla twór-

ców i dla wyboru najlepszych pro-
jektów – choć wymaga to spokoj-
nego dialogu środowiska z PISF.  

Druga część obrad przebiegła 
już znacznie spokojniej. Przewod-
niczący obu sekcji zadbali o to, 
by goście Forum wynieśli z niego 
spory bagaż konkretnej wiedzy na 
temat dystrybucji i rozpowszech-
niania filmów dokumentalnych 
i animowanych. Jadwiga Hučkova, 
od ponad 20 lat związana z Kra-
kowskim Festiwalem Filmowym, 
wieloletnia selekcjonerka, zwró-
ciła uwagę na przemiany funkcji 
tego typu imprez w kinematogra-
fii. Festiwal stał się obecnie przede 
wszystkim mechanizmem promo-
cyjnym. Corocznie wpływa na 
niego 3,5 tys. zgłoszeń, 10 razy wię-
cej niż 20 lat temu. Obecnie dobry 
festiwal nie istnieje bez porządnej 
industry zone, pitchingów, targów, 
spotkań branżowych – i ta część 
KFF w ostatnich latach rozrosła się 
najsilniej. Jednak mimo tego, suk-
ces na festiwalu nie musi przekła-
dać się na sukces dystrybucyjny. 
„Dzisiaj w centrum przemysłu fil-
mowego znajduje się dystrybucja, 
a nie produkcja” – mówiła selek-
cjonerka. 

Z bardzo interesującą propozy-
cją wystąpiła Ewa Lampart, prezes 
TVP Spektrum, która jest częścią 
znanego medialnego koncernu 
ZPR, od kilku lat wstępującego 
powoli na rynek telewizji tema-
tycznych – jedną z nich jest edu-

sztuki?
Utowarowienie

Anna Wróblewska

kacyjny kanał Focus TV. Lampart 
przedstawiła koncepcję Centrum 
premier dokumentalnych i ani-
mowanych – czyli przedsięwzię-
cia produkcyjnego, skierowanego 
do polskich producentów filmów 
i serii pozafabularnych, które ma 
być realizowane w porozumieniu 
z PISF i SFP. Innymi słowy, TV 
Spectrum chce produkować dla 
Focus TV (a także dla innych 
kanałów tematycznych) serie 
dokumentalne (popularno-nau-
kowe, medyczne, historyczne  sen-
sacyjne, z gatunku pop-science), 
przeznaczone dla widowni szero-
kiej, choć poszukującej ciekawych, 
nowych tematów w telewizji. Stacja 
myśli także o wspieraniu produkcji 
serii animowanych o charakterze 
familijnym, szykuje bowiem utwo-
rzenie nowego kanału dla rodzin. 
Muszą jednak te serie spełniać 
warunki komercyjne.

Aleksandra Derewienko, agent-
ka sprzedaży z firmy Taskovsky 
zwróciła uwagę obecnym, że 
sprzedaż filmów dokumental-
nych podlega zmiennym tren-
dom. Są pewne warunki stałe: 
musi być dobry temat i dobra 
realizacja. Dla potrzeb sprzeda-
ży międzynarodowej najbardziej 
komfortowym formatem jest 52’. 
Problem jednak leży w tym, jak 
zdefiniować dobry temat. Bardzo 
często wybór tematu kupowane-
go dokumentu jest zorientowa-
ny regionalnie. Np. w przypad-
ku rynków dalekowschodnich: 
sztuka, architektura; w Europie 
z kolei: tematyka chińska. W Ja-
ponii popularność odnoszą filmy 
o architekturze, sztuce, balecie, 
operze, ale także różne dokumen-
ty „kryminalne”, a w Chinach – 
duże produkcje o tematyce wo-
jennej. Zawsze dobrze sprzedają 
się dokumenty rocznicowe, ale 
jak wpaść na pomysł, która rocz-
nica się sprzeda? Kiedy np. nie-
dawno Facebook obchodził swoje 
10-lecie, na rynku brakowało do-
kumentów poświęconych temu 
społecznościowemu gigantowi.

Program Forum uzupełniły 
informacje praktyczne ze strony 
prowadzących o przygotowaniu 
filmu do sprzedaży oraz prezenta-
cja niezwykłego projektu eduka-
cyjnego Krzysztofa Kopczyńskie-
go, który przygotowuje obecnie 
wraz z zespołem naukowym kurs 

filmu dokumentalnego w syste-
mie e-learning. 

Większość uczestników Forum 
bardzo uważnie słuchała wypo-
wiedzi ekspertów, zadawano wiele 
praktycznych pytań. Oznacza to, 
że organizatorzy spotkania trafnie 
zdefiniowali te obszary w wiedzy 
branżowej, które wymagają zapeł-
nienia i poważnie podeszli do swo-
jej misji. Siedząc wraz z gośćmi 
KFF na sali obrad, jednocześnie 
wielokrotnie słyszałam ironiczne – 
i nie zawsze ściszone –  komen-
tarze, nieprzyjemne uszczypliwe 
uwagi na temat tak zorientowa-
nego podejścia do tematu filmu 
pozafabularnego. Organizatorzy, 
formułując jasno pytanie przewod-
nie Forum, byli konsekwentni. Za-
proponowali pewien temat i wy-
stosowali zaproszenie. Można by-
ło go nie przyjąć, ale też można 
było głośno – jak to na Forum – 
powiedzieć swoje własne zdanie 
na ten temat. 

Być może jeszcze przed nami 
rozstrzygnięcie, czy rzeczywiście 
film dokumentalny i animowany 
to towar, i jak w związku z tym na-
leży o niego zadbać.  
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Koleżanki i Koledzy, 
niedawno zakończył się Krakowski Festiwal Filmowy, a gdy do Was piszę, 
w Warszawie odbywa się dwudniowy przegląd nagrodzonych filmów. O tegorocznym 
festiwalu przeczytacie w artykule Kuby Armaty i Dagmary Romanowskiej. Natomiast 
Mikołaj Jazdon w tekście „Awangarda Krakowska ’71” 
pisze o XI Ogólnopolskim Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych. To wtedy, 45 lat 
temu, zmienił się język dokumentu, 
za sprawą Tomasza Zygadły, 
Krzysztofa Kieślowskiego, Grzegorza 
Królikiewicza i innych. Zygmunt 
Kałużyński nazwał twórców „nowej 
zmiany” – „telewizyjniakami” 
i wyśmiewał się z gadających głów… 
Przeczytajcie koniecznie, bo to 
ciekawe, jak bardzo słynny krytyk 
nie zrozumiał tego, co się w filmie 
dokumentalnym wydarzyło i jakie 
to miało znaczenie dla przyszłości 
dokumentu.
Pozdrawiam gorąco, bo latozaczęło się 
upalnie.

Krystyna Krupska-Wysocka

Czy film animowany i dokumentalny to towar? To przewrotne pytanie stało się 
tematem wiodącym Forum Filmu Dokumentalnego i Animowanego Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich, dorocznego spotkania branżowego towarzyszącemu 
Krakowskiemu Festiwalowi Filmowemu. 

Uchwała Forum Dokumentu 
i Animacji SFP
Forum Dokumentu i Animacji Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, 4 czerwca 2016 roku, podjęło uchwałę skierowaną 
do pani Magdaleny Sroki, dyrektor Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, w sprawie realizacji postanowień 
przyjętych na Forum Dokumentu i Animacji SFP w Krakowie 
w roku 2013 przez ówczesną dyrektor PISF Agnieszkę 
Odorowicz, dotyczącą przeznaczenia 30 proc. budżetu 
PISF z alokacji „Produkcja filmowa” na współfinansowanie 
produkcji filmów animowanych i dokumentalnych 
w proporcji: 18 proc. animacja i 12 proc. dokument. 
W ostatnich latach uchwała ta nie była w pełni realizowana. 
Kwoty przeznaczane na współfinansowanie obu gatunków 
filmowych były znacząco niższe od przyjętych wówczas 
zobowiązań. Forum zwraca się do prezesa SFP Jacka 
Bromskiego, pełniącego funkcję przewodniczącego Rady 
PISF, o monitorowanie realizacji powyższych ustaleń.

A. Marek Drążewski
Przewodniczący

Zarząd Sekcji Filmu Dokumentalnego SFP

Marek Serafiński
Przewodniczący

Zarząd Sekcji Filmu Animowanego SFP
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Z Marcelem łozińskim 
rozmawia Kuba Armata

coś DoStAć,
trzebA 

nAjPierw 
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wał się przeciwko stosowanym 
przez niego metodom, które są 
poniżej wszelkich norm moral-
nych. Ci, którzy tam przyszli, 
naprawdę chcieli zrobić karierę 
bez względu na cenę. Przyjmo-
wali bezrefleksyjnie wszystko, 
co mówił. A jego przesłanie 
było takie, że społeczeństwo 
jest głupie i wszystko kupi, 
choć wypowiadał to oczywi-
ście innym językiem. To była 
żywa tkanka społeczna i jedyny 
film, gdzie w ogóle nie inter-
weniowałem. Miałem taki 
plan od samego początku, bo 
chciałem dowiedzieć się, jak 
to jest. Wiedziałem, jak to się 
robi, ale chciałem się przeko-
nać, co z tego wyniknie. Prze-
rażony byłem nawet nie tyle 
Tymochowiczem, bo on już był 
skompromitowany, ale mło-
dymi. Że nie zbuntują się na to 
wszystko. Któregoś dnia wstała 
dziewczyna i powiedziała, że 
dalej nie chce się w to bawić, 
bo się tym brzydzi. Na szczę-
ście, a ono w dokumencie jest 
bardzo ważne, mieliśmy wtedy 
włączoną kamerę, bo to scena 
nie do odtworzenia. Wstała, 
wyszła, a za nią poszli inni. 
Poczułem ulgę i pomyślałem, że 
mam film. Że ci młodzi dali się 
zwieść, ale w pewnym momen-
cie zrozumieli, w co brną. 

Wszyscy poza jednym.
Zaczęło blisko czterdzieści 
osób, została jedna. Najbar-
dziej przezroczysta, plasti-
kowa, kompletnie pozbawiona 
jakichkolwiek poglądów. Na 
nim Tymochowicz się skupił, 
próbując wepchnąć go, gdzie 
tylko mógł. Na zasadzie: „idę na 
to”, bez względu na kierunek. 
Każdy był dobry, byle tylko iść 
do góry. To zresztą dość charak-
terystyczne dla karierowiczów. 
A jest ich sporo, również wśród 
młodzieży. 

Jacek Hugo-Bader mówi w fil-
mie, że to kpina z demokra-
cji i fakt, że każdy może, nie 
oznacza, że każdy powinien. 
Bardzo aktualne sformuło-
wanie.
Dzisiaj poszło to dalej niż wtedy. 
Bo tam wyrażano obrzydliwe 
i niemoralne poglądy, a dzisiaj 

króluje kłamstwo. A to kolejny 
etap. Obecnie obowiązuje 
taka narracja, by przedstawiać 
zakłamywaną w PRL-u histo-
rię w nowym świetle. Tak jakby 
nie było na to czasu od 1989 
roku. Przez lata wolności dużo 
w tym kierunku zostało zro-
bione. Teraz wchodzimy w taką 
prawicową skrajność i jest to 
przerażające. Pamiętam, jak 
w szkole Jerzy Bossak pokazy-
wał nam Wochenschau, czyli 
niemieckie kroniki filmowe. Nie 
ze względów politycznych, ale 
dlatego, że były bardzo dobrze 
zrobione. Udowadniał nam, jak 
za pomocą dobrego warsztatu 
można manipulować i kłamać. 
Gdy przypomnę sobie komen-
tarz, to tak jakbym włączył 
dzisiaj telewizyjną Jedynkę. 
Dobrze by było, gdyby któraś 
z niezależnych telewizji raz na 
jakiś czas pokazała te kroniki 
ku przestrodze. Film, a szerzej 
kultura jest małą cząstką, w któ-
rej wszystko się odbija. Szkoda 
tego wszystkiego, szkoda kraju. 
Wpłynęło na to parę czynni-
ków, między innymi moi przyja-
ciele, którzy popełnili poważny 
grzech zaniechania. 

Co ma pan na myśli?
W 1991 roku wraz z moim 
synem Pawłem i Krzysiem 
Krauzem mieliśmy bardzo nie-
dobre doświadczenia związane 
z kampanią prezydencką. Poja-
wił się wtedy straszny pomysł, 
żeby Wałęsa rywalizował 
z Mazowieckim. Nas w to wcią-
gnięto, choć byliśmy przecież 
dokumentalistami, a to zupeł-
nie inny zawód. Nie mieliśmy 
pojęcia o tym, jak się robi kam-
panię wyborczą. Pamiętam, że 
w drugim tygodniu robiliśmy 

w nocy wywiad z Mazowieckim, 
który w tym czasie nie był zbyt 
medialny. W dodatku specjalnie 
się nie starał. Sugerowałem mu, 
że musi mówić z przekonaniem, 
patrzyć w kamerę, a on był jakiś 
rozkojarzony. Przerwałem mu 
raz, drugi, trzeci i w końcu zapy-
tałem, czy chce być prezyden-
tem. Powiedział, że doskonale 
znam odpowiedź. Kiedy uda-
łem, że nie wiem, o co cho-
dzi, powiedział, że oczywiście, 
że nie chce. Wtedy on zadał 
mi pytanie, czy chciałem brać 
udział w tej kampanii. Na moje 
„nie”, zapytał, dlaczego to robię. 
„Chyba z tych samych powo-
dów, co pan kandyduje na pre-
zydenta. Dla przyjaciół” – odpo-
wiedziałem. Tych przyjaciół 
zgubiła pewność siebie. 

Martwi pana to, co teraz 
widzi?
Martwi mnie to, że przyjdzie 
taki moment, w którym ludzie 
odczują na własnej skórze, do 
czego to wszystko doprowa-
dziło. Obecna ekipa rządząca 
zastała Polskę w rozkwicie. 
Zróbmy stop klatkę tego, kiedy 
obecny prezydent doszedł do 

władzy, i porównajmy ze stop 
klatką za sześć, siedem lat. 
Zwykłe zdjęcia kilku miejsc. 
Wszystko będzie jasne. Wtedy 
dopiero ludzie się ruszą. A to 
trochę za późno. Szkoda tego 
wielkiego wysiłku ludzi, któ-
rzy popchnęli Polskę do góry. 
Narzucają się porównania 
z PRL-em. Nie gloryfikuję tych 
czasów, zwłaszcza wczesnej Pol-
ski Ludowej z setkami proce-
sów, skazań. Ale mam na myśli 
czasy późniejsze, gierkowskie. 
Wtedy mówiono o Polsce, że 

to najweselszy barak w obo-
zie. Gierkowi bardzo zależało 
na dobrym obrazie Polski za 
granicą. Więc nie można było 
robić takich rzeczy jak teraz 
chociażby z Trybunałem Kon-
stytucyjnym, bo to odbiłoby 
się na wizerunku naszego 
kraju. W pewnym sensie było 
to korzystne. Dzisiaj z kolei 
w ogóle nie zależy nam na obra-
zie Polski na zewnątrz. 

Kiedy oglądam dziś Próbę 
mikrofonu, mam wrażenie, że 
w dość niepokojący sposób 
koresponduje ona z rzeczywi-
stością.
Historia dogoniła film, a może 
nawet go przegoniła. Zarówno 
mnie, jak i Michała, czyli boha-
tera mojego dokumentu, po 
tej audycji wyrzucono z pracy. 
Pamiętam, że wezwano mnie 
wtedy do Naczelnego Zarządu 
Kinematografii i kompletnie 
nie wiedziałem, o co chodzi. 
W sali siedziała cała dyrekcja 
wraz z ówczesnym wicemini-
strem kultury i sztuki. Dokona-
liśmy konfrontacji i zarzucono 
mi kłamstwo, choć z ich ust 
słyszałem to samo, co 10 minut 

wcześniej zobaczyli na ekranie. 
Miałem pewne wyrzuty sumie-
nia związane z tym filmem. Że 
puściłem audycję Michała dla 
dyrekcji fabryki, przez co może 
ją zaskoczyłem. Mówili takie 
rzeczy, które wydały mi się nie-
możliwe. Na szczęście zepsuła 
nam się wtedy kamera i zapro-
ponowałem spotkanie za dwa 
tygodnie, żeby nagrać to jeszcze 
raz. Powiedziałem, nawet wbrew 
sobie, że ich obraz nie jest 
korzystny. Dałem tym samym 
szansę na to, żeby głębiej się 
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Kuba Armata: Ma pan wra-
żenie, że od dobrych kilku lat 
dokument jest na nieustającej 
fali wznoszącej?
Marcel Łoziński: Doku-
ment ma się świetnie. Wystar-
czy popatrzeć na oglądalność. 
Ludzie zaczęli się intereso-
wać tą formą filmową. Od 10-15 
lat dokument poszedł bar-
dzo w górę. Może dlatego, że 
to próba odnowienia pewnej 
wspólnoty. Mam jakieś pro-
blemy, z którymi nie mogę dać 
sobie rady, patrzę na ekran 
i tam znajduję to samo. Rozglą-
dam się po sali i widzę, że nie 
tylko ja jestem tym poruszony. 
Dokument to rodzaj reme-
dium na samotność. Nie chodzi 
nawet o szukanie rozwiązań, ale 
o poczucie wspólnoty, że nie 
jest się samemu z problemami, 
zmartwieniami. Znaleźliśmy się 
jednak w takim momencie, że 
to wszystko może runąć. Tama 
może nie wytrzymać i na nas 
wszystkich chluśnie brudna fala 

filmów, których nikt nie będzie 
chciał oglądać. To będzie 
śmierć dokumentu. 

Mówi pan o samotności, 
ale wydaje mi się, że łatwiej 
odbiorcy zidentyfikować się 
z dokumentem niż z fabułą.
Też tak myślę, choć oczywi-
ście są fenomenalne fabuły, 
w których doskonale można się 
odnaleźć. Dokument ma jednak 
dodatkową siłę, a mianowicie 
to, że obrazuje prawdę. Ci ludzie 
istnieją, a nie są wymysłem fan-
tazji reżysera. To, że wszystko 
jest prawdziwe, wiarygodne, że 
naprawdę się wydarzyło, siedzi 
gdzieś z tyłu głowy.

Powiedział pan kiedyś, że wia-
rygodność dokumentu jest 
znacznie ważniejsza niż pełna 
prawda.
Tak, bo co komu z takiej 
prawdy, która jest na tyle skom-
plikowana, że trudno w nią 
uwierzyć? Podam przykład. 

Cudowna rzecz udała się Woj-
ciechowi Staroniowi w filmie 
Bracia. Tam jest jednocześnie 
i prawda, i wiarygodność. Bo 
nikt czegoś takiego nie mógłby 
przewidzieć, pisząc scenariusz 
filmu dokumentalnego. Tam 
prawda z pozoru niewiarygodna 
okazuje się bardzo wiarygodna. 
Jeżeli komuś się to uda, daje 
to niesłychanie dramatyczny 
efekt. Staroń oddał bohaterów 
z wielką wrażliwością, powagą, 
a jednocześnie nie jest to prze-
słodzone. To bardzo mądre spoj-
rzenie, które pozwoliło mi się 
zidentyfikować z bohaterami. 
Jest w tym filmie coś z klimatu, 
delikatności Miłości Michaela 
Hanekego.

Na wielu tak utalentowanych 
twórców trafia pan jako peda-
gog?
Tak, ale nie będę wymieniał 
ich nazwisk. W Szkole Wajdy 
przyjmujemy około 10-15 osób, 
z czego trzy, cztery są, bądź nie-

długo będą wybitne. I właśnie 
te osoby dają nam energię do 
pracy. Nie chodzi tylko o to, że 
trafiają na tematy, które łatwo 
się uniwersalizują, ale mają 
wielką pasję w tym, co robią. 
Jakby to była jedyna rzecz, 
którą mają w życiu do zrobienia. 
To się wyczuwa.

Czyli odpowiadając na pyta-
nie z Ćwiczeń warsztatowych, 
z dzisiejszą młodzieżą nie jest 
tak źle?
Absolutnie (śmiech). Uważam 
wręcz, że jest bardzo dobrze. 
A przynajmniej pod kątem fil-
mowym. 

Oglądając Jak to się robi, 
można dojść do wniosku, że 
w innych kwestiach może być 
gorzej.
Kiedy robiłem film o Tymo-
chowiczu, byłem autentycznie 
przerażony. Realizowałem go 
przez pięć lat i przez trzy nikt 
z tych młodych nie zbunto-

Poste restante, 
reż. Marcel Łoziński
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Kiedy robiliśmy te filmy, mieliśmy po dwadzieścia parę, trzydzieści 
lat. Byliśmy młodzi, napaleni, w dużej kontrze do systemu. 
Gdybyśmy mieli taką wolność jak nasi koledzy na Zachodzie, to by 
się wprost waliło w kolejne instytucje. Tyle że te filmy pewnie dzisiaj 
byłyby martwe. Taki dokument być może spełnia określoną rolę 
w danym momencie, ale szybko umiera. To, że musieliśmy mówić 
o pewnych rzeczach inaczej, działało tylko na naszą korzyść.
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zatem wprowadzić kogoś swo-
jego. Kogoś, kto będzie aktywny 
i komendant obozu zwróci na 
niego uwagę. Bo wszyscy byli 
bierni jak większość społeczeń-
stwa w tym czasie. Postano-
wiłem wprowadzić też drugą 
postać, której się nie chce, któ-
rej nie podoba się to wszystko. 
Myślałem też o wprowadzeniu 
opozycjonisty, ale wtedy w kraju 
nie było jeszcze jawnej opozy-
cji, a nie chciałem zakłamywać 
rzeczywistości. Te zabiegi słu-
żyły temu, żeby w tym krótkim 
czasie pojawiło się coś, co i tak 
w tej rzeczywistości istnieje. To 
nie może być mój pomysł ani 
eksperyment, jedynie pewne 
przyspieszenie. Dlatego w 89 
milimetrach od Europy wprowa-
dziłem mojego synka Tomasza. 
Bardzo długo robiliśmy z Jac-
kiem Petryckim dokumenta-
cję w Brześciu i wiedziałem, że 
potrzebuję kogoś, kto szybko 
nawiąże kontakt. Nic mu nie 
mówiłem, wystarczyło wypuścić 
go na peron. 

Ma pan poczucie, że meta-
fora jest mocnym narzędziem 
i bronią dokumentalisty?
Tak, ale pod warunkiem, że 
ona wyjdzie z parteru. Tak było 
w przypadku 89 milimetrów od 
Europy i tą magiczną, symbo-
liczną liczbą. Przestudiowałem 
masę podręczników kolejnic-
twa i różnica między torami 
wynosi rzeczywiście 89 milime-
trów. Całkowity przypadek, ale 
nabiera wyjątkowego znaczenia.

Wspomniał pan o dziesięciu 
dniach zdjęciowych Jak żyć, 
do tego dochodzi pewnie okre-
ślona ilość taśmy. Czy takie 
ograniczenia powodowały 
większą kreatywność?
Jak żyć był filmem złożonym 
w Wytwórni Filmów Dokumen-
talnych za czasów Henryka Jan-
tosa. Był wtedy szefem redakcji 
dokumentu, dzięki któremu 
powstały wszystkie nasze filmy 
z lat 70. To był człowiek, który 
kochał dokument, wiedział, 
czym jest dobry dokument 
i potrafił rozmawiać z „górą”. 
Kombinował przy tym niewia-
rygodnie, przez co bardzo dużo 
mu zawdzięczam. Odegrał 

podobną rolę jak Jerzy Bos-
sak dla twórców czarnej serii. 
Pamiętam, jak przyszedłem 
do niego z tym tematem i on 
doskonale zrozumiał, o co cho-
dzi. Wydaje mi się, że już wtedy 
układał sobie, jak tego filmu 
będzie bronił w wydziale kul-
tury. Nie powiedziałem mu, że 
będzie to pełny metraż, bo tego 
pewnie by nie mógł przełknąć, 
tylko wyciągnąłem maksymalną 
możliwą ilość taśmy. W efek-
cie wychodził na stosunek 
taśmy 1 do 1,5. To było zabój-
stwo. Praca wymagała ogrom-
nego kombinowania, w dobrym 
tego słowa znaczeniu, i bar-
dzo dokładnej dokumentacji. 

Musieliśmy wiedzieć, kiedy 
włączyć kamerę i kiedy ją wyłą-
czyć. Wtedy dźwięk nagrywało 
się osobno, całościowo, a obraz 
od czasu do czasu. Bywało tak, 
że trzeba było poświęcić sporo 
taśmy, by dostać coś dobrego 
na samym końcu. A czasami 
taśma przeszła i nic. W szkole 
filmowej w Łodzi studenci 
„przechodzą” jeszcze przez 
taśmę. U nas w Szkole Wajdy 
niestety wszystko robi się na 
cyfrze, ale wraz z Vitą Żelake-
viciute i Jackiem Bławutem 
nie puszczamy ich na zdjęcia 
bez dokładnej dokumentacji. 
Jeżeli nie wiesz, po co włączasz 
kamerę, to możesz mieć i 200 

godzin materiału i nic z tego 
nie zrobisz. Musisz wiedzieć, co 
robisz, po co to robisz i w jakim 
kierunku zmierzasz. Jeżeli nie 
masz tego przemyślanego, cyfra 
nie pomoże. Poza tym dzisiaj 
studenci traktują obraz i dźwięk 
jako jedno. Przekonuję ich, żeby 
podchodzili do tego jako do 
dwóch różnych warstw filmu. 
Bo czasem ciekawiej i bardziej 
kreatywnie może być, jak coś się 
odrobinę nawet przesunie. 

Cenzura wymuszała to, że 
filmy były lepsze?
Oczywiście, że tak. Kiedy robi-
liśmy te filmy, mieliśmy po 
dwadzieścia parę, trzydzieści 

lat. Byliśmy młodzi, napaleni, 
w dużej kontrze do systemu. 
Gdybyśmy mieli taką wolność 
jak nasi koledzy na Zacho-
dzie, to by się wprost waliło 
w kolejne instytucje. Tyle że 
te filmy pewnie dzisiaj byłyby 
martwe. Taki dokument być 
może spełnia określoną rolę 
w danym momencie, ale szybko 
umiera. To, że musieliśmy 
mówić o pewnych rzeczach 
inaczej, działało tylko na naszą 
korzyść. Nie pokazywaliśmy 
całości, jedynie jakiś maleńki 
fragmencik. Nasze filmy trafiały 
za granicę, ponieważ dbano 
o wizerunek Polski, natomiast 
w kraju, poza DKF-ami, nie były 

pokazywane. Dopiero później 
okazało się, że to jest potrzebne, 
ludzie przychodzą do kin, stoją 
w kolejkach. Nie obchodziło nas 
wtedy, że dajemy alibi władzy. 
Nasze filmy wygrywały festi-
wale, bo miały bardziej ogólną, 
uniwersalną wymowę. Ale też 
dlatego, że były dobrze zro-
bione. Paradoksalnie, oprócz 
tego, że nie było taśmy, mieli-
śmy w PRL-u naprawdę dobre 
warunki produkcyjne – dużo 
dni zdjęciowych, niemal nie-
ograniczony czas na mon-
taż. Jerzy Bossak i Kazimierz 
Karabasz wszczepili nam sza-
cunek do narzędzia, żebyśmy 
zachowywali się tak, jakbyśmy 

robili swój pierwszy, a zarazem 
ostatni film. 

Festiwalowe nagrody były 
istotne?
Dla nas były błogosławień-
stwem, zwłaszcza jeżeli były 
to nagrody pieniężne. W 1972 
roku na festiwalu filmów sporto-
wych w Oberhausen dostałem 
nagrodę za Koło fortuny – 500 
marek. Taki wtedy był przelicz-
nik, że żyłem za to chyba pół 
roku. Pamiętam, jak siadaliśmy 
z Krzysztofem Kieślowskim, 
wertowaliśmy listę festiwali 
i patrzyliśmy, gdzie są najwyż-
sze nagrody. Na nie polowali-
śmy, bo nikt wtedy nie miał pie-

nad tym zastanowili. Pomy-
ślałem, że pan Bóg chce mnie 
sprawdzić, czy przesadzam. I co 
się okazało? Kiedy kręciłem 
to po raz drugi, te najgorsze, 
najbardziej przerażające argu-
menty padły ponownie. Było 
jeszcze gorzej. Byłem załamany, 
ale miałem czyste sumienie. 

Życie pana bohatera mocno 
się zmieniło, lecz poszło chyba 
w tę właściwą stronę?
Życie wielu moich bohaterów 
się pozmieniało. Michał był 
wcześniej gorliwym członkiem 
partii. Mówiłem mu, że trochę 
tym wszystkim ryzykuje, a on mi 
na to, że gadam głupstwa. Kiedy 
zadawał robotnikom pytania, 
wierzył w system. Odpowiedzi 
były jednak zupełnie inne, niż 
się spodziewał. Wystąpił z par-
tii, skończył studia historyczne, 
poszedł w opozycję. A że był 
naprawdę zdolnym radiow-
cem, w 1989 roku został jednym 
z dyrektorów Polskiego Radia. 
Druga istotna zmiana to moja 
ukochana Urszula Flis, boha-
terka Wizyty. Po tym, jak film 
wyemitowany został w telewizji, 
wieś natychmiast zmieniła do 
niej stosunek. Uznając, że skoro 
była w telewizji, to pewnie oni 
wszyscy się mylili. 

Powraca pan do niej po 24 
latach w dokumencie Żeby nie 
bolało. Dlaczego?
Przez cały czas byliśmy w kon-
takcie. Najpierw korespondo-
waliśmy, potem już miała tele-
fon. Razem wymyśliliśmy, że 
zobaczymy, co u niej przez te 
lata się zmieniło. I okazało się, 
że nie zmieniło się nic. Oprócz 
tego, że czuła wewnętrzną 
radość, że upadł PRL, nie ma 
już cenzury, a ludzie są wolni. 
Poza tym nic. Mimo iż miała 
siostrę w Warszawie, która na 
pewno by pomogła, nie chciała 
ruszyć się z miejsca, w którym 
żyła. Choć brzmi to nieco naiw-
nie, mówiła, że może musi tak 
zasuwać po to, aby docenić ten 
wyimaginowany, książkowy 
świat. Czytanie, chodzenie do 
teatru było dla niej świętem. To 
wybitny umysł. Z Urszulą wiąże 
się zresztą zabawna anegdotka. 
Miałem niedawno urodziny 

i dostałem mnóstwo życzeń 
drogą mailową. Przyszedł też 
jeden list do skrzynki. Pomyśla-
łem, że to musi być Urszula, i się 
nie pomyliłem.

Problem odpowiedzialności za 
bohatera to dla pana kluczowa 
sprawa?
Zdecydowanie. Za każdym 
razem, kiedy robiłem film, 
zastanawiałem się, czy w jakiś 
sposób nie skrzywdzę swo-
jego bohatera. Ale na przy-
kład maszynista Cudny w Zde-
rzeniu czołowym dzięki nam 
dostał tę uroczystość, której tak 
naprawdę nie miał. W filmie 
Happy End pojawił się Edward 
Zyman, którego wziąłem potem 
do Jak żyć. Związek Socjali-
stycznej Młodzieży Polskiej 
organizował wtedy wiele dar-
mowych obozów dla młodych 
małżeństw i rodzin z dziećmi. 
A takie dwa tygodnie wakacji 

to był naprawdę spory wydatek. 
Wystarczyło jedynie poddać się 
kilku konkursom. Tak się żyło 
w PRL-u. Trzeba było trochę 
ustąpić, no ale za to mieliśmy 
wakacje. Powiedziałem o tym 
Edkowi, który zapytał mnie, 
co ma robić. „Nic specjalnego, 
przejmij tylko władzę w obo-
zie” – odparłem. I oczywiście to 
zrobił. Znał mechanizmy, o któ-
rych ja nie miałem pojęcia.

Takie, jakie zobaczyć możemy 
we wspomnianym Happy 
Endzie?
Wraz z Pawłem Kędzierskim 
chcieliśmy dostać się na jakieś 
zebranie partyjne. Mieliśmy 
cały pomysł, a mechanizm, 
który chcieliśmy zobrazować, 
miał być odniesieniem do 
marca ’68. Niestety, na żadne 
zebranie nie chciano nas wpu-
ścić. Zupełnie przypadkowo 
zobaczyłem wtedy Centralny 

Ośrodek Doskonalenia Kadr 
Kierowniczych w Warszawie. 
Działał tam już system ame-
rykański, w ramach którego 
szkolono dyrektorów, kierow-
ników czy majstrów w sto-
sunkach interpersonalnych. 
Wszyscy byli zachwyceni szko-
leniami, choć same wykłady 
były nudne. Zaproponowaliśmy 
zrobienie psychodramy, według 
scenariusza, że to fabryka nie 
wykonuje planu, a ja wprowa-
dzam winnego. Oni mieli zro-
bić resztę. Daliśmy im jedy-
nie ogólne wskazówki, chcąc 
zobaczyć mechanizm. I o ile on 
mnie nie zaskoczył, zaskoczyła 
mnie argumentacja, dobór słów, 
różne makiaweliczne powie-
dzonka. Wykonanie było per-
fekcyjne. Do tego stopnia, że 
podczas końcowej rozmowy 
wprowadzona przeze mnie 
osoba powiedziała: „Wiecie, 
sam uwierzyłem w to, że jestem 
winny”. Psychodrama ma sens, 
kiedy kryje się za nią coś więcej.

Skąd pomysł, by wprowadzać 
swoich ludzi, prowokować 
pewne sytuacje, zagęszczać 
rzeczywistość?
Weźmy na przykład dokument 
Jak żyć. Film o obozie dla mło-
dych małżeństw kompletnie 
mnie przecież nie obchodził. To 
miał być obraz o PRL-u, bo tam 
działały te same mechanizmy – 
podglądanie, podpatrywanie, 
podsłuchiwanie, śledzenie, 
donoszenie, najrozmaitsze kon-
kursy. Nawet tak absurdalne jak 
na najpiękniejszy balkon. A po 
co organizuje się takie kon-
kursy? Ano po to, żeby podzie-
lić społeczeństwo. To budzi 
emocje, ducha współzawodnic-
twa, nie służy konsolidacji. Mie-
liśmy tylko dziesięć dni zdjęcio-
wych, a w ogóle składaliśmy ten 
projekt początkowo jako krótki 
metraż. Poprosiłem o wskaza-
nie najlepszego obozu i taki też 
otrzymałem. Na tych obozach 
są ludzie, którzy robią kariery. 
Pytanie tylko, czy w dziesięć 
dni ktoś taki się objawi. Gdy-
bym kręcił przez trzy miesiące, 
pewnie by tak było. Pamiętam, 
jak Jackowi Petryckiemu drżała 
ręka, bo kręciliśmy, taśma szła, 
a nic się nie działo. Musiałem 

Wychowujemy mnóstwo zdolnych 
i fantastycznych młodych ludzi, którzy póki 
co w ogóle nie interesują się tematami 
społecznymi. Startują zupełnie inaczej niż 
my. Pierwsze filmy robią o sobie, rodzinie, 
korzeniach. My zaczynaliśmy od czegoś 
innego, a potem dopiero doszliśmy do 
siebie. Nie krytykuję młodych, ale ta metoda 
ma jedno niebezpieczeństwo. Dużo łatwiej 
zrobić film o własnej rodzinie. Bohatera 
trzeba oswoić, zaprzyjaźnić się z nim. 

Wszystko może się przytrafić, 
reż. Marcel Łoziński

Fo
t.

 P
ol

fi
lm

/E
as

t 
N

ew
s

Fo
t.

 S
F 

Ka
le

jd
os

ko
p/

TV
P

Jak żyć, reż. Marcel Łoziński



12

Rozmowa numeru: Marcel Łoziński Żeby coś dostać, trzeba najpierw dać

13MAGAZYN FILMOWY        nr 59/lipiec 2016MAGAZYN FILMOWY        nr 59/lipiec 2016

nym do opisywania i demasko-
wania mechanizmów PRL-ow-
skiego systemu.
Tak było. Wydawało mi się 
wtedy, że nastała wolność 
totalna. Tamtą rzeczywistość 
mieliśmy fantastycznie rozpra-
cowaną. Wiedzieliśmy o niej 
prawie wszystko. Łatwo było 
nam zatem znaleźć tematy, 
które można było uogólnić. 
Kiedy przyszła wolność, tro-
chę się w tej materii pogubi-
łem, bo za bardzo nie wiedzia-
łem, co mam robić. Wcześniej 
nie robiłem filmów o ideach, 
a o ludziach. A każdy był w tym 
systemie w jakiś sposób umo-
czony. Zatem to były też doku-
menty o systemie, bo mówiłem, 
w czym ci ludzie się kąpią. Po 
transformacji pomyślałem, że 
odrobiłem już tę lekcję i mogę 
zająć się innymi rzeczami. Tak 
powstał film 89 milimetrów od 
Europy, który na dobrą sprawę 
też jest polityczny. Mówi 
o dwóch światach, które muszą 
się połączyć. Zrobiłem Żeby nie 
bolało, Poste restante. Andrzej 
Wajda przyniósł mi kiedyś 
taki artykuł, mówiący o tym, że 
każdego roku tyle i tyle listów 
pozostaje niedoręczonych. 
Wśród nich te zaadresowane 
do Boga. Wajda powiedział mi, 
że jak nie zrobię o tym filmu, 
to znaczy, że on nie zna się na 
kinie. Niezła presja. 

A od czego zaczęła się historia 
Wszystko może się przytrafić?
No cóż, najpierw trzeba było zro-
bić jakieś dziecko (śmiech). Naj-
lepiej takie, które będzie śmiałe, 
będzie zaczepiało ludzi, pytało 
o różne rzeczy. Pomyślałem, że 
zaryzykuję. Zrobiłem zdjęcia 
próbne, żeby zobaczyć, czy to 
dobrze funkcjonuje. Popełni-
łem ogromny błąd, który potem 
wyszedł filmowi na dobre. Chcia-
łem, żeby Tomek przeszedł przez 
pełne spektrum ludzi – od dzieci 
po osoby starsze. Okazało się 
jednak, że do granicy 50-60 lat 
nie działo się nic ciekawego. 
Wszystko było płaskie, banalne, 
o czym zorientowałem się pod 
koniec drugiego dnia, kiedy 
poszło już od cholery taśmy. 
Zdałem sobie wtedy sprawę, że 
największy sens mają skrajno-

ści. Z jednej strony on, z drugiej 
starsi ludzi. Oni mieli tyle rzeczy 
do powiedzenia.

To pewnego rodzaju paradoks. 
Bo jak pan mówi, był pewien 
problem z tematami, a jednak 
powstał film, który niedawno 
wybrany został najlepszym 
dokumentem stulecia.
Ten film jest mi najbliższy pod 
względem osobistym. Wydaje 
mi się, że się udał, choć mógł 
być lepszy. Montowaliśmy go 
niesłychanie długo z Kasią 
Maciejko-Kowalczyk. Było 
chyba 21 wersji montażowych. 
To nie było łatwe, bo trzeba 
było zgrać masę rzeczy, które 
nie całkiem do siebie przysta-
wały. Musiała być jakaś drama-
turgia, ale jednocześnie trzeba 
było pamiętać, by było to tak 
skonstruowane, że Tomasz 

mówi komuś coś, co usły-
szał wcześniej. Dla niego była 
to taka przyspieszona nauka 
tego, co w życiu jest ważne. 
Trochę się tego obawiałem, 
bo miałem różne wychowaw-
cze kłopoty. Był taki moment, 
że się zbuntował i stwierdził, 
że ma dość. Kiedy go przeko-
nałem, że musimy dokończyć 
film, nie chciał przestać. Powie-
działem mu, że możemy cho-
dzić do Łazienek, kiedy tylko 
chce i może rozmawiać z tymi 
samymi ludźmi, ale już bez 
kamery. To nie było to samo. 
Trochę się tym zachłysnął. 
Powiedział mi na przykład, że 
gdyby nie on, to nie miałbym 
nominacji do Oscara za 89 mili-
metrów od Europy, gdzie też 
wystąpił (śmiech). Poczułem, 
że to taki graniczny dla niego 
moment, w którym muszę być 
zdecydowany.

Rozmawialiśmy o dokumen-
tach o PRL-u, kinie osobistym, 
jakie robił pan po transfor-
macji. Nie ma pan obawy, że 
może przyjdzie taki moment, 
w którym trzeba będzie robić 
filmy takie jak dawniej?
To mnie martwi. Nawet bar-
dzo. Być może znowu przyjdzie 
taka potrzeba. Nie powiem, że 
jestem wypalony, ale troszkę 

mi się to już znudziło. Wycho-
wujemy mnóstwo zdolnych 
i fantastycznych młodych 
ludzi, którzy póki co w ogóle 
nie interesują się tematami 
społecznymi. Startują zupełnie 
inaczej niż my. Pierwsze filmy 
robią o sobie, rodzinie, korze-
niach. My zaczynaliśmy od cze-
goś innego, a potem dopiero 
doszliśmy do siebie. Nie kry-
tykuję młodych, ale ta metoda 
ma jedno niebezpieczeństwo. 
Dużo łatwiej zrobić film o wła-
snej rodzinie. Bohatera trzeba 
oswoić, zaprzyjaźnić się z nim. 
Musi nam uwierzyć, a bab-
cia zawsze to zrobi. Żeby coś 
dostać, trzeba najpierw dać 
coś od siebie. Niby dlaczego 
ma być taka nierównowaga, że 
kamera zapewnia przewagę? 
To powinno odbywać się na 
absolutnie równych prawach.

Myśli pan, że kiedy przyjdzie 
taka potrzeba, pana ucznio-
wie wezmą taką odpowie-
dzialność, jaką brał pan i pana 
koledzy w latach 70. i 80.?
Myślę, że mogą być do tego 
zmuszeni w chwili, kiedy wyga-
szone im zostaną inne tematy. 
Choć z drugiej strony mam 
nadzieję, że do tego nie doj-
dzie. Ale wszystko może się 
przytrafić. 

niędzy. Nasze filmy na komisji 
dostawały oceny artystyczne, 
które tak naprawdę były oce-
nami ideologicznymi. W skali 
szkolnej te ciekawsze projekty 
dostawały trójki. Oznaczało 
to, że film może iść na festi-
wal zagraniczny, do DKF-u, ale 
w żadnym wypadku na ekrany. 
Obcinano nam też premię, czyli 
de facto połowę zarobków. Stąd 
te finansowe nagrody były tak 
atrakcyjne.

Trudno było obejść cenzurę?
Chciałbym rozwiać jeden 
mit. My nie byliśmy żadnymi 
kombatantami, nie mieliśmy 
poczucia zagrożenia. W ogóle 
nie mamy powodu do chwały. 
W Wytwórni Filmów Doku-
mentalnych nie zdarzyło się, 
żeby cenzura wycięła coś bez 
twojej zgody. Cenzor mówił, 
że jak wyrzucimy konkretną 
rzecz, to film może pójść. Ale to 
było nieprawdą. Raz dałem się 

na to nabrać. Wyciąłem jedną 
scenę z Króla, mimo to film nie 
poszedł. Pomyślałem sobie, że 
nigdy więcej nie ustąpię, ale 
wiedziałem jednocześnie, że 
sami nic mi nie wytną. Film po 
prostu będzie leżał na półkach. 
W przeciwieństwie do innych 
krajów – Związku Radzieckiego, 
Czechosłowacji czy Węgier, rze-
czywiście mieliśmy najweselszy 
barak w obozie.

Fakt, że film trafiał na półkę, 
nie przeszkadzał jednak 
w tym, by robić kolejny pro-
jekt.
W 1971 roku festiwal w Kra-
kowie wygrała Szkoła podsta-
wowa, wybitny film Tomasza 
Zygadły. Jedną z nagród dostała 
też Fabryka Kieślowskiego. 
Oba filmy były najpierw zatrzy-
mane. Władza się zmieniła 
w 1970 roku i wtedy te doku-
menty puszczono. Kieślow-
ski wpadł na taki pomysł, żeby 

chodzić do kolejnych wicemi-
nistrów kultury i sztuki i prze-
konywać ich, że skoro produ-
kują 99 proc. filmów takich jak 
trzeba, to jeśli dwa, trzy filmy 
będą mieli na półkach, wyjdzie 
im to tylko na korzyść. Uzna-
wali, że oszaleliśmy. A my im 
podawaliśmy przykład tych 
dwóch filmów, które kiedy nad-
szedł Gierek i zapytał odpowied-
niego ministra, co ma na nowy 
okres, zostały wypchnięte do 
Krakowa. Takie sytuacje miały 
się powtarzać, bo wiadomo, jak 
to jest z ekipą władzy. Ci ludzie 
nie mogli być nieprzygotowani. 
Nigdy nie przyznali nam racji, 
ale tak to działało. Ta nasza mała 
grupka – Kieślowski, Zygadło, 
Wojciech Wiszniewski, Irena 
Kamieńska – tak funkcjonowała. 
Mieliśmy filmy na półkach, ale 
mogliśmy robić następne.

Ta grupa z Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych, o której pan 

wspomina, mocno się trzy-
mała i wspierała?
Bardzo mocno. Z tym, że Woj-
tek Wiszniewski nie był u nas, 
a w „Oświatówce”. Ale bardzo 
często do nas przyjeżdżał. To 
był geniusz, który nie mógł 
sobie czasami z tym poradzić. 
Pamiętam, jak przyjechał do 
nas z filmem Wanda Gościmiń-
ska. Włókniarka. Z całym mate-
riałem, który targał w pudłach. 
Miał konstrukcję w głowie, lecz 
potrzebował naszego wspar-
cia. Zrobiło to na nas wielkie 
wrażenie, ale każdy mówił mu 
o jakichś swoich ideach, z któ-
rych korzystał bądź nie. Wyjeż-
dżał napompowany tymi pomy-
słami, widział, że to, co zrobił, 
ma sens. Nie zawsze potrafił 
go sobie nazwać. Miał niepraw-
dopodobną wyobraźnię. Obok 
niego spotkałem tylko jednego 
takiego geniusza. Myślę o Zbi-
gniewie Rybczyńskim. 

Ważną postacią był wówczas 
Bohdan Kosiński.
On był wtedy sekretarzem orga-
nizacji partyjnej, więc może nie 
brzmi to zbyt dobrze. Kosiń-
ski przyjął nas wszystkich do 
Wytwórni. Był oparciem moral-
nym, wspierał nas, jak tylko 
mógł. Zawsze można było do 
niego przyjść, a wskazywał 
wtedy sensowne rozwiązanie. 
Kiedy trzeba, wspierał, kiedy 
uważał, że nie, dawał to delikat-
nie do zrozumienia. Nigdy nie 
powiedział wprost, że coś jest 
niedobre, przekazywał to w jakiś 
inny, delikatny sposób. To 
cecha ludzi wielkiego kalibru.

Po latach, wręczał mu pan 
zresztą w Krakowie Smoka 
Smoków, którego notabene 
w tym roku sam pan dostał.
Wiązała się z tym zabawna 
historia, bo Kosiński przyjechał 
wtedy do Krakowa z zapale-
niem okostnej. Wspomniał mi 
o tym, ale kompletnie zapo-
mniałem i podczas uroczystości 
na scenie mocno go wyściska-
łem. Ledwo mógł mówić.

Wspomniał pan kiedyś, że po 
transformacji miał pewien 
problem ze znalezieniem 
tematu, będąc tak przywiąza-

Chciałbym rozwiać jeden mit. My nie byliśmy żadnymi 
kombatantami, nie mieliśmy poczucia zagrożenia. W ogóle nie 
mamy powodu do chwały. W Wytwórni Filmów Dokumentalnych 
nie zdarzyło się, żeby cenzura wycięła coś bez twojej zgody. Cenzor 
mówił, że jak wyrzucimy konkretną rzecz, to film może pójść. Ale to 
było nieprawdą. Raz dałem się na to nabrać. 

Za każdym razem, 
kiedy robiłem film, 
zastanawiałem 
się, czy w jakiś 
sposób nie 
skrzywdzę 
swojego bohatera.

89 milimetrów od Europy 
reż. Marcel Łoziński

Marcel Łoziński
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Postęp
i nostalgia

Wchodząc w XXI wiek, kino wkroczyło jednocześnie w erę cyfrową. 
Nawet jeśli w jej początkach do realizacji i projekcji filmów wciąż jeszcze 
używano taśmy, to w korekcji barwnej obrazu wykorzystywano już nośnik 
cyfrowy – Digital Intermediate (D.I.). Niemal od razu pojawiły się filmy 
kręcone kamerą cyfrową, a w ostatnich latach cyfryzacja kin wyparła 
z nich tradycyjne projektory. Jak zaczynała się era cyfrowa w polskiej 
kinematografii i jak dziś przejawia się ona w twórczości naszych autorów 
zdjęć filmowych? Jakie przeobrażenia ze sobą wniosła? Czy definitywnie 
zakończyła filmowanie na negatywie? Na te pytania, odnosząc je głównie 
do filmu fabularnego, próbuje odpowiedzieć poniższy artykuł, oparty 
na rozmowach z pięciorgiem wybitnie utalentowanych operatorów ery 
cyfrowej: Michałem Dąbalem, Pawłem Dyllusem, Moniką Lenczewską, 
Radosławem Ładczukiem i Witoldem Płóciennikiem.

Temat numeru: 
Sztuka operatorska
w erze cyfrowej

Andrzej Bukowiecki

Era cyfrowa nastała w ki-
nie polskim w samą porę. 
Z jednej strony – jak do-

wiódł Piotr Śmiałowski w arty-
kule „Taśma to jednak taśma” 
(„Kino”, 12/2004) – żadna ze zre-
alizowanych na kosztownym ne-
gatywie superprodukcji z prze-
łomu stuleci: ani Quo vadis, ani 
Wiedźmin, ani Przedwiośnie, ani 
Chopin. Pragnienie miłości, nie 
odniosła spodziewanego suk-
cesu kasowego, więc kinema-
tografia musiała sobie poweto-
wać straty finansowe zwrotem 
ku znacznie tańszemu filmowa-
niu kamerą cyfrową. Z drugiej – 
na co w rozmowie z Katarzyną 
Taras – zwrócił uwagę opera-
tor Jacek Januszyk – wydłuża-
jąca się wówczas kolejka do de-
biutów „wydłużałaby się jeszcze 
bardziej, gdyby nie cyfra” („Film 
& TV Kamera”, 3/2002).  

„Istotnie, na początku lat 2000. 
kinematografia nie miała zbyt wie-
lu pieniędzy na produkcję filmów. 
Dofinansowanie otrzymywały nie-
liczne projekty, a Polski Instytut 
Sztuki Filmowej, którego powsta-
nie w połowie dekady radykalnie 
poprawiło sytuację pod tym wzglę-
dem, jeszcze nie istniał. Wpraw-
dzie koncerny dostarczające ma-
teriały światłoczułe Kodaka i Fuji 
obniżały ich ceny, ale i tak więk-

zakupu negatywu, a scenariusz – 
kameralna, poetycka opowieść 
o zbieraczach złomu – nie roko-
wał wielkiego sukcesu, jaki film 
ten odniósł niespodziewanie na 
festiwalach i w kinach. Edi został 
nakręcony głównie kamerą syste-
mu DV (Digital Video), o którym 
sam Krzysztof Ptak powiedział 
wyżej podpisanemu w wywiadzie 
„Zawsze są tylko światła i cienie”, 
że „zapewnia obraz zbliżony do 
telewizyjnego – bardzo dobry, ale 
nie doskonały” („Kino”, 12/2002). 
Zdaniem Radka Ładczuka (Sala 
samobójców Jana Komasy, 2011; 

szości producentów nie było na 
nie stać. Sięgali więc po kame-
rę cyfrową” – mówi Paweł Dyllus 
(Emilka płacze Rafała Kapeliń-
skiego, 2006; Chce się żyć Macie-
ja Pieprzycy, 2013).

Pierwszy sukces: Edi
Niewątpliwie jednym z debiutów, 
który nie powstałby, „gdyby nie 
cyfra”, jest Edi Piotra Trzaskalskie-
go (2002), ze zdjęciami Krzysz-
tofa Ptaka, pierwszy film polski 
nakręcony w całości kamerami 
cyfrowymi. Jego nader skromny 
budżet nie udźwignąłby kosztów 

Dzień kobiet Marii Sadowskiej, 
2012; Żyć nie umierać Macieja Mi-
gasa, 2015) – obraz ten przypomi-
nał bardziej amatorskie wideofil-
mowanie niż profesjonalną cyfrę. 
„Wszyscy oglądaliśmy Ediego. Za-
skoczyło nas to, że w tej technice 
w ogóle dało się zrobić film ki-
nowy. Podziwialiśmy Krzysia za 
olbrzymi wkład pracy, ale każdy 
z nas widział, że jej rezultat był 
jeszcze nie w pełni satysfakcjonu-
jący” – wspomina Dyllus. A jednak 
Edi przyniósł Ptakowi w 2002 roku 
nagrodę na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni i Złotą 
Żabę (ex aequo) na Międzynaro-
dowym Festiwalu Sztuki Autorów 
Zdjęć Filmowych „Camerimage” 
w Łodzi, a potem jeszcze nomina-
cję do Orła. Trofea te przypadły 
autorowi zdjęć bynajmniej nie za 
pionierskie użycie nowej techno-
logii, lecz – mimo jej ówczesnych 
niedostatków – za wrażenia ar-
tystyczne. 

Katarzyna Taras w artykule „Ko-
mu cyfra sprzyja” („Kwartalnik Fil-
mowy”, 43/2003) uznała Ediego 
i offowy, również nakręcony ka-
merą cyfrową, Złom Radosława 
Markiewicza (2003, zdjęcia: Da-
riusz Radecki) za „dwie najciekaw-
sze wizualnie propozycje kina pol-
skiego sezonu 2002/2003”. Autor-
ka zauważyła, iż „te dwa wysmako-

D.I. – cyfrowy nośnik obrazu, pośredniczący 
między negatywem i pozytywem, 
powstały w wyniku skanowania 
negatywu w komputerze – był i jest 
istotnie rozwiązaniem praktycznym. 
Pozwala zachować właściwości wizualne 
negatywu, a zarazem oferuje cyfrową 
korekcję barwną, a więc znacznie większe 
szanse nadawania obrazowi ostatecznego 
kształtu i wyrazu plastycznego, 
w porównaniu z korekcją tradycyjną.
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nizację, kierując niepostrzeżenie 
obiektyw na występujących w fil-
mie naturszczyków. Wszystko to 
było dla mnie dość ciekawym do-
świadczeniem” – zwierza się ope-
rator. Wymiar anegdotyczny osią-
gnęło wykorzystanie w podobny 
sposób dobrodziejstw kamery cy-
frowej podczas realizacji Mojego 
Nikifora: Krzysztof Ptak filmował 
odpowiednio ubraną i ucharakte-
ryzowaną odtwórczynię roli tytu-
łowej, Krystynę Feldman, także 
wtedy, gdy o tym nie wiedziała.

W ogniu polemik
W okresie „burzy i naporu” tech-
nologii cyfrowej przez prasę bran-
żową przetoczyła się dyskusja o jej 
możliwościach i perspektywach. 
Sporo miejsca poświęcił tym za-
gadnieniom grudniowy numer 
„Kina” z 2004 roku. Wymowne by-
ło zestawienie tytułów dwóch za-
mieszczonych w nim materiałów – 
cytowanego już artykułu Piotra 
Śmiałowskiego „Taśma to jednak 
taśma” (przy czym tytuł ten nie-

zakodowane, że negatyw nobili-
tuje. A to bardziej kwestia obaw 
tych, którzy nie chcą się rozwijać 
i pracować na cyfrze, bo się jej bo-
ją, bo jej nie poznali”.

Trudno byłoby posądzić Marci-
na Koszałkę o to, że „nie chce się 
rozwijać”, ale faktem jest, iż w wy-
wiadzie udzielonym Magdzie Le-
beckiej oznajmił: „Ja zdecydowa-
nie chciałbym robić filmy kinowe 
(miał na myśli fabularne – przyp. 
A.B.) na negatywie 35mm, wypo-

wane plastycznie obrazy opowie-
dziane zostały niejako na przekór 
dynamice kamery cyfrowej (…), 
[której] lekkość i mobilność spra-
wia, że filmowcy skuszeni łatwą do 
osiągnięcia „nerwowością” obra-
zu decydują się na realizację fil-
mu bliskiego migotliwej estetyce 
wideoklipu (…). Piotr Trzaskalski 
i Krzysztof Ptak zdecydowali się 
opowiedzieć (…) historię łódzkie-
go złomiarza długimi, spokojny-
mi ujęciami (…) i światłem inspi-
rowanym malarstwem Vermeera”.

Rewolucja: High 
Definition
Zasług Krzysztofa Ptaka w po-
czątkach ery cyfrowej nie sposób 
przecenić, zwłaszcza, że groma-
dził cenne doświadczenia nie tyl-
ko z realizacji filmów, ale również 
z postprodukcji obrazu, którą zaj-
mował się osobiście we własnym 
studio. A czas nie stał w miejscu 
i postęp techniczny znacznie przy-
spieszył. „Prawdziwą rewolucję – 
mówił Ptak w rozmowie »Zawsze 
są tylko światła i cienie« – wywo-
łał (…) system HD (High Defini-
tion), nie mający nic wspólnego 
z dawną HDTV (High Definition 
Television), którą posługiwał się 
Zbyszek Rybczyński. On używał 
dużych, ciężkich kamer, podczas 
gdy teraz, pracując w systemie 

(2003, zdjęcia: Andrzej Ramlau). 
Pornografia była ponadto bodaj 
pierwszym polskim filmem cy-
frowym w formacie cinemascope. 

„Jeszcze podczas studiów 
w Szkole Filmowej w Łodzi przy-
jechałem z kolegami z roku do 
Warszawy, na plan Mojego Niki-
fora w Zachęcie, żeby podpatrzeć 
w działaniu kamerę Sony HDW-
F900, ówczesny cud techniki, któ-
rą Krzysiek Ptak robił zdjęcia do 
tego filmu. Zachwyciła nas. HD 
było objawieniem, cyfrą z praw-
dziwego zdarzenia” – mówi Ra-
dek Ładczuk. On sam był jednym koniecznie odzwierciedlał pogląd 

autora – raczej jego rozmówców) 
oraz przeprowadzonego przezeń 
wywiadu z Krzysztofem Ptakiem: 
„Prędzej czy później negatyw znik-
nie”. Ptak – entuzjasta cyfry – od-
pierał często wówczas powtarzają-
cy się zarzut „plastikowości” obra-
zu cyfrowego: stwierdzał, że wiele 
zależy tu od postprodukcji i przed-
stawił swoją receptę na unikanie 
„plastiku”. Konkludował zaś na-
stępująco: „W każdym jest ciągle 

sażony w dużą, ciężką kamerę. Pra-
ca na taśmie światłoczułej jest dla 
mnie czymś w rodzaju procesu al-
chemicznego, nad którym uno-
si się aura tajemnicy”. Koszałka, 
przyznając, że nowa technologia 
zrewolucjonizowała dokument, 
który „poddał się już cyfrowemu 
światu”, prorokował: „Fabuła bę-
dzie bronić się do końca” (taki był 
też tytuł wywiadu). 

Z perspektywy roku 2004 rację 
miał Andrzej Jaroszewicz, zajmu-

HD, można kamerą niewiele więk-
szą od pudełka papierosów osią-
gnąć obraz o dwukrotnie wyższej 
rozdzielczości (w stosunku do sys-
temu DV – przyp. A.B.), porówny-
walny pod względem parametrów 
technicznych z wysokiej klasy ne-
gatywem 35mm”. W Edim jedna 
sekwencja została zrealizowana 
w systemie HD. Kolejne dwa filmy 
cyfrowe ze zdjęciami Ptaka – Por-
nografię Jana Jakuba Kolskiego 
(2003) i Mojego Nikifora Krzysz-
tofa Krauzego (2004) – nakręcono 
tym systemem w całości, podob-
nie jak Show Macieja Ślesickiego 

z pierwszych studentów Wydzia-
łu Operatorskiego, którzy zdjęcia 
do etiudy zrobili na cyfrze, też już 
w HD. „W moim przypadku cho-
dziło o fabularną etiudę reżyserską 
Filipa Marczewskiego na II roku. 
To Filip przekonał mnie do cyfry, 
a ja czułem się z tym niekomfor-
towo, bo my, studenci operator-
ki, marzyliśmy o kręceniu filmów 
na taśmie. Cyfra wabiła kolegów 
z reżyserii, ale co charakterystycz-
ne, nie tyle szerokim wachlarzem 
możliwości artystycznych, ile tym, 
że pozwalała nakręcić znacznie 
więcej materiału niż ściśle regla-
mentowany negatyw. Z tego po-
wodu Maciek Migas zrealizował 
kamerą cyfrową czarno-białą etiu-
dę dokumentalną, która regula-
minowo powinna być zrobiona 
na taśmie. Skorzystanie z nowe-
go narzędzia doradziła Maćkowi 
sama opiekunka artystyczna tej 
etiudy Grażyna Kędzielawska” – 
opowiada Ładczuk, który zadebiu-
tował zdjęciami do noweli Migasa 
Morze w nakręconej cyfrą Odzie 
do radości (2005, reżyserzy pozo-
stałych nowel: Anna Kazejak-Da-
wid, Jan Komasa). 

Paweł Dyllus, absolwent Wy-
działu Radia i Telewizji Uniwer-
sytetu Śląskiego w Katowicach, 
zachował wobec pierwszych ka-
mer HD sceptycyzm. „Zapisywa-
ny przez nie obraz cyfrowy, choć 
w pewnym stopniu słusznie uzna-
ny za przełomowy – bo w porów-
naniu z obrazem w systemie DV 
ujawniał duży postęp – wciąż był 
jeszcze daleki od doskonałości. 
Toteż kiedy przygotowywałem 
się z reżyserem Szymonem Jaku-
bowskim do naszego debiutu, ko-
medii Jak żyć? (2008, przyp. A.B.), 
obaj postanowiliśmy zrobić ten 
film na negatywie. Tego zresztą 
nauczyły nas studia, stare meto-
dy były więc nam bliższe” – mó-
wi operator. Dyllus pierwszy raz 
zetknął się w praktyce zawodowej 
z kamerą cyfrową jako autor zdjęć 
do Zgorszenia publicznego Macie-
ja Prykowskiego (2009), komedii 
o mieszkańcach śląskiego osiedla 
familoków. „Nagle okazało się, że 
mogłem z reżyserem pozwolić so-
bie nie na trzy czy cztery duble, jak 
przy negatywie, lecz na znacznie 
więcej i bez większych ograniczeń 
rejestrować materiał dokumen-
talny, którym uzupełniłem insce-

Wszyscy indagowani na potrzeby 
niniejszego artykułu operatorzy ery 
cyfrowej zgodnie stwierdzają, że jej 
wielkim plusem jest wspomniana 
możliwość przeprowadzania już 
w trakcie zdjęć wstępnej korekcji 
barwnej oraz tworzenia ewentualnych 
kompozytów rzeczywistości realnej 
i wirtualnej, we współpracy ze 
specjalistami od grafiki komputerowej 
realizującymi specjalne efekty wizualne.

Niewątpliwie jednym z debiutów, który nie powstałby, 
„gdyby nie cyfra”, jest Edi Piotra Trzaskalskiego (2002), ze 
zdjęciami Krzysztofa Ptaka, pierwszy film polski nakręcony 
w całości kamerami cyfrowymi. Jego nader skromny budżet 
nie udźwignąłby kosztów zakupu negatywu, a scenariusz – 
kameralna, poetycka opowieść o zbieraczach złomu – 
nie rokował wielkiego sukcesu, jaki film ten odniósł 
niespodziewanie na festiwalach i w kinach. Henryk Gołębiewski w filmie 

Edi, reż. Piotr Trzaskalski

Krystyna Feldman w filmie 
Mój Nikifor, reż. Krzysztof Krauze 
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szły w ruch, właściwie nigdy nie 
były stopowane, dopóki aktorzy 
nie skończyli grać w danym ujęciu. 
Dzięki temu w sposób nieskrępo-
wany, naturalny, ukazywali przed 
obiektywem emocje swoich bo-
haterów. Alec wręcz prosił mnie, 
żebym pod żadnym pozorem nie 
przerywał ujęć. Ta metoda miała 
korzystny wpływ na film. Na mo-
ich oczach rodziła się estetyka, 
którą nazwałbym »nową falą ery 
cyfrowej«, jakże inna od estetyki 
wielu filmów z lat 90., robionych 
jeszcze na negatywie, w których 
gra aktorska była wystudiowana 
do granic możliwości i przez to 
sztuczna, nienaturalna” – tłuma-
czy swój entuzjazm dla cyfry Mi-
chał Dąbal.

„W głowie mi się nie mieści, że 
Jerzy Wójcik fotografował tak gi-

jąc stanowisko pośrednie. „Najbliż-
sza przyszłość kinematografii to 
Digital Intermediate: zdjęcia na 
negatywie i techniki cyfrowe w po-
sprodukcji” – powiedział Piotro-
wi Śmiałowskiemu w wywiadzie 
„Błoto leje się z ekranu”.

Postprodukcja po 
nowemu
D.I. – cyfrowy nośnik obrazu, po-
średniczący między negatywem 
i pozytywem, powstały w wyniku 
skanowania negatywu w kompu-
terze – był i jest istotnie rozwią-
zaniem praktycznym. Pozwala za-
chować właściwości wizualne ne-
gatywu, a zarazem oferuje cyfrową 
korekcję barwną, a więc znacznie 
większe szanse nadawania obra-
zowi ostatecznego kształtu i wy-
razu plastycznego, w porównaniu 
z korekcją tradycyjną. W Polsce 
po raz pierwszy D.I. zastosowano 
w filmie Wojciecha Wójcika Bez 
litości (2002, zdjęcia: Piotr Wojto-
wicz), kinowej wersji serialu Sfora 
tego samego reżysera. „Wspaniałą 
okazję zapoznania się z tą techni-
ką  stworzyła mi realizacja etiudy 
studenckiej na taśmie 16mm. Po-
zwolono mi przekopiować ją na 
»35-kę« i wtedy odkryłem zalety 
korekcji cyfrowej. Odkąd istnie-
je D.I. korekcja może być selek-
tywna, odmienna dla poszczegól-
nych partii obrazu, co przedtem 
nie wchodziło w rachubę” – mó-
wi Dyllus.

Z Digital Intermediate – dopó-
ki kina nie przeszły na projekcje 
z plików DCP – wykonywano ko-
pie pozytywowe na materiałach 
światłoczułych. Przykładem Ka-
tyń Andrzeja Wajdy (2007, zdję-
cia: Paweł Edelman) – film, któ-
ry przeszedł do historii D.I. – po 
raz pierwszy w Europie wykona-
no go w podwyższonej rozdziel-

go montażysta otrzymywał tylko 
prawidłowy materiał. W erze cy-
frowej prawie każdy reżyser pro-
si mnie, żebym utrwalał kamerą 
także próby. Buntuję się przeciw 
temu, ale często muszę ustąpić. 
Przechowywanie złego materiału 
filmowego nic nie kosztuje, zdarza 
się więc, że taki felerny materiał, 
na przykład z wadliwą ostrością 
obrazu, ląduje potem w filmie” – 
mówi Płóciennik.

Z ilością kamer cyfrowych na 
planie też należy uważać. „Robi-
łam niedawno zdjęcia do filmu re-
klamowego. Najzupełniej wystar-
czała mi jedna kamera, ale pro-
ducent powiedział: »Postawmy 
drugą, niech coś tam rejestruje«. 
Przepraszam, co to znaczy: »coś 
tam«? Takie podejście mi nie od-
powiada, powoduje utratę kontroli 

nie czynniki ekonomiczne (choć 
oczywiście zawsze są brane pod 
uwagę), lecz także względy arty-
styczne i praktyczne. Albowiem 
przy wszystkich obawach, wąt-
pliwościach i zastrzeżeniach, ja-
kie budzi cyfra – będzie jeszcze 
o nich mowa – ma ona, w porów-

gantyczny film, jak Potop, jedną 
kamerą, dopiero bodaj od połowy 
zdjęć – dwiema. Osiągnął piękny 
rezultat, więc należą mu się sło-
wa uznania, ale trzeba pamiętać, 
że przez te ograniczenia spędził 
na planie Potopu prawie dwa lata! 
Dziś miałby kamer cyfrowych pod 
dostatkiem, co wydatnie skróciło-
by okres zdjęciowy” – uważa Wi-
told Płóciennik, który dotychczas 
filmy ze swego dorobku, z jednym 
wyjątkiem, fotografował na cyfrze. 
Przestrzega jednak przed zachły-
stywaniem się „nieskończoną” po-
jemnością tego zapisu, gdyż mo-
że ona prowadzić do niechlujstwa. 
„W czasach negatywu, przy sto-
sunku taśmy 4:1, nie można było 
sobie pozwolić na filmowanie prób 
przed ujęciem i nie kopiowano 
nieudanych dubli, skutkiem cze-

czości 4K, podczas gdy wcześniej 
standardem była rozdzielczość 2K. 

Wdrożenie kamer cyfrowych 
rozwinęło postprodukcję cyfrową, 
gdyż pozwoliło częściowo progra-
mować ją już podczas kręcenia fil-
mu. „Nie sama kamera jest podsta-
wą ery cyfrowej, lecz także post-
produkcja, dająca dziś ogromne 
możliwości. Rola kolorysty wzrosła 
jak nigdy dotąd” – uważa Witold 
Płóciennik (Wymyk Grzegorza 
Zglińskiego, 2011; Carte Blanche 
Jacka Lusińskiego, 2015). W no-
wym filmie, do którego zrobił 
zdjęcia – Za niebieskimi drzwia-
mi, w reżyserii Mariusza Paleja – 
w trwającej rok korekcji barwnej 
wykreowano fantastyczny, sre-
brzysty świat z niebieskimi trawa-
mi i fioletowo-różowym niebem.

Kręć ile chcesz
Od tamtych wczesnych doświad-
czeń z cyfrą i sporów wokół niej 
minęło kilkanaście lat. Przez ten 
czas zyskała ona w polskim kinie 
pełne prawo obywatelstwa. Kamer 
cyfrowych używano wielokrotnie, 
już nie tylko przy skromnych pro-
dukcjach debiutanckich, jak kie-
dyś do zdjęć w Edim, ale również 
wtedy, gdy chodziło o bardziej 
kosztowne, prestiżowe realizacje 
uznanych twórców, jak choćby 
wspomniany Katyń. Wymieńmy 
przykładowo inne: 33 sceny z życia 
Małgorzaty Szumowskiej (2008, 
zdjęcia: Michał Englert), W ciem-
ności Agnieszki Holland (2011, 
zdjęcia: Jolanta Dylewska), Bogów 
Łukasza Palkowskiego (2014, zdję-
cia: Piotr Sobociński jr.), 11 minut 
Jerzego Skolimowskiego (2015, 
zdjęcia: Mikołaj Łebkowski) czy 
Powidoki Andrzeja Wajdy (2016, 
zdjęcia: Paweł Edelman). Wyda-
je się więc, że o wyborze kamery 
cyfrowej nie decydują już wyłącz-

nad procesem twórczym” – żali się 
Monika Lenczewska (Difret Zerse-
naya Mehariego, 2014; Obce nie-
bo Dariusza Gajewskiego, 2015).

„W Chce się żyć mieliśmy za-
planowaną pracę dwiema kame-
rami przy scenach, w których brał 
udział Kamil Tkacz, bardzo utalen-
towany odtwórca roli małego Ma-
teusza. Kręcąc z ręki drugą kame-
rą, chciałem sprawdzić, czy można 
te sceny jeszcze bardziej zdynami-
zować. Jednak szybko przekonali-
śmy się z reżyserem, że zabieg ten 
nie służył opowiadanej przez nas 
historii i zrezygnowaliśmy z dru-
giej kamery” – mówi Dyllus. Dzięki 
cyfrze mógł przekonać się o tym 
na poczekaniu – nie musiał cze-
kać do następnego dnia lub dłu-
żej na wywołanie „dynamizują-
cego” materiału. W ten sposób 
doszliśmy do kolejnej przewagi 
ery cyfrowej nad „negatywową”.

 
Spokojny sen operatora
Przewaga ta polega właśnie na 
tym, że już w trakcie zdjęć do filmu 
widzi się na monitorze dokładnie 
taki sam obraz, jaki zapisuje ka-
mera. Kiedy przewijał się w niej 
negatyw, nawet podgląd wideo 
nie dawał tej gwarancji, zwłaszcza, 
że często był czarno-biały. „Nie 
dziwię się Rogerowi Deakinsowi, 
który mówi, że odkąd posługuje 
się kamerami cyfrowymi, naresz-
cie w nocy śpi spokojnie” – mó-
wi Monika Lenczewska. Niedaw-
no ukończyła pracę przy amery-
kańskim filmie Message from the 
King (2016), w reżyserii Fabrice’a 
Du Welza. „Kręciliśmy na taśmie 
światłoczułej, co z jednej strony 
mnie cieszyło, bo lubię negatyw, 
z drugiej zaś stresowało, gdyż były 
tam ujęcia filmowane obiektywem 
z długą ogniskową, z ręki, i z sze-
roko otwartą przysłoną. Łatwo by-
ło zatem o nieostrość obrazu, więc 
spoczywała na mnie wielka odpo-
wiedzialność. Nie dosypiałam po 
nocach, czekając na raporty z la-
boratorium. Gdybym robiła zdję-
cia na cyfrze, od razu mogłabym 
zweryfikować ostrość na monito-
rze” – przyznaje artystka.

„Jednakże powszechne w erze 
cyfrowej kontrolowanie oświetle-
nia na podstawie tego, co pokazuje 
monitor trochę rozleniwia opera-
tora. Natomiast konieczność po-
sługiwania się światłomierzem, 

naniu z taśmą, znacznie większy 
potencjał kreacyjny i jest od niej 
o wiele wygodniejsza w użyciu. 
Bodaj najważniejszy profit już po-
jawił się w tym artykule: jest nim 
możliwość rejestracji materiału fil-
mowego „bez końca”, co pozwa-
la kręcić dowolnie długie ujęcia 
i dowolną ilość dubli, a także fil-
mować – tanim kosztem – więcej 
niż jedną kamerą.

„Można kręcić do woli, aż 
uchwyci się obiektywem ten 
magiczny moment” – cieszy się 
młody (31 lat), pracujący głównie 
w USA operator Michał Dąbal. 
„W zeszłym roku robiłem zdjęcia 
do filmu Michaela Mailera Blind, 
w którym główne role zagrali De-
mi Moore i Alec Baldwin. Aktorzy 
z radością przyjęli wiadomość, że 
użyjemy kamer cyfrowych. Kiedy 

Koszałce filmowanie na negatywie kojarzyło się z alchemią, 
Monika Lenczewska mówi o metafizyce, o magii, o duszy 
taśmy światłoczułej i stara się – podobnie jak wielu operatorów 
ery cyfrowej – wskrzesić tę duszę, łącząc kamery cyfrowe ze 
starszymi obiektywami od kamer negatywowych. Na ekranie 
obraz jest wtedy perfekcyjny, jaki lubi dzisiejsza widownia, ale 
bardziej przyjazny, chociaż trochę odbiegający od tzw. „żylety”. 

Paweł Dyllus
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nie spowolniony świat. Pokazałem 
go w indyjskim filmie z tego ro-
ku, Mirzya, którego reżyserem był 
Rakeysh Omprakash Mehra” – in-
formuje operator.

Pożądany stan skupienia
Naiwnością byłoby wierzyć, że erę 
cyfrową da się powstrzymać i na-
stąpi powrót do negatywu. „Pomi-
jając względy ekonomiczne i ar-
tystyczne, jest to nierealne także 
z powodu zmian, jakie pod wpły-
wem rewolucji cyfrowej zachodzą 
w percepcji filmów. Publiczność 
zdążyła już przywyknąć do ob-
razów filmowych o najwyższych 
parametrach technicznych i nie 

Na posiedzeniu, które odbyło 
się 6 czerwca 2016 roku w sie-

dzibie Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, reaktywowano Koło 
Operatorów Obrazu SFP i wybra-
no jego siedmioosobowy Zarząd. 
Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich zrzesza około dwustu auto-
rów zdjęć filmowych. Już kiedyś 
mieli oni swoje Koło, ale jego ak-
tywność wygasła, gdy w pierwszej 
połowie lat 90. XX w. całe Stowa-
rzyszenie przeżywało trudny okres 
w swojej historii, który na szczę-
ście dawno ma za sobą. W tam-
tym czasie, w 1994 roku, powstało 
Stowarzyszenie Twórców Obrazu 
Filmu Fabularnego, przemianowa-
ne w 2012 roku na Stowarzyszenie 
Autorów Zdjęć Filmowych, znane 
głównie jako PSC (Polish Society 
of Cinematographers). Liczy ono 
obecnie ponad stu członków. „Zro-
biło bardzo dużo dobrego dla na-
szego środowiska, wyrobiło sobie 
markę i stało się znane w świe-
cie” – podkreślił na zebraniu re-
aktywującym Koło Operatorów 
Obrazu SFP, prowadzący obra-
dy, Michał Bukojemski. „Jednak 
w minionych dwudziestu latach 
Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich zrobiło fantastyczny skok do 
przodu. Wybór Zarządu Główne-
go z Jackiem Bromskim na czele 
oraz powstanie Związku Autorów 
i Producentów Audiowizualnych 

gdy w kamerze jest negatyw – 
przeciwnie – mobilizuje. Wiem 
to, odkąd pracowałem przy do-
tychczas jedynym w mojej karie-
rze filmie fabularnym zrobionym 
na taśmie: Jesteś Bogiem Leszka 
Dawida (2012). Musiałem oświe-
tlać plan znacznie uważniej i pre-
cyzyjniej niż w cyfrze, zwłaszcza, że 
mieliśmy kiepski podgląd wideo. 
Nie żałuję tamtej lekcji” – stwier-
dza Radek Ładczuk.

Wszyscy indagowani na potrze-
by niniejszego artykułu operato-
rzy ery cyfrowej zgodnie stwier-
dzają, że jej wielkim plusem jest 
wspomniana możliwość prze-
prowadzania już w trakcie zdjęć 
wstępnej korekcji barwnej oraz 
tworzenia ewentualnych kompo-
zytów rzeczywistości realnej i wir-
tualnej, we współpracy ze specja-
listami od grafiki komputerowej 
realizującymi specjalne efekty wi-
zualne.

Co z tą czułością?
Mówiąc o  przewagach kamer 
cyfrowych nad negatywowymi, 
najczęściej na pierwszym miej-
scu wymienia się nadzwyczajną 
światłoczułość tych pierwszych. 
Czy słusznie? „Pod tym wzglę-
dem technologia cyfrowa dopiero 
niedawno prześcignęła klasyczną. 
Przedtem były porównywalne. For-
sowne wywołanie negatywu Ko-
daka o czułości 500 ISO podwyż-
szało ją do 800-1000 ISO, a taką 

nika Lenczewska mówi o metafi-
zyce, o magii, o duszy taśmy świa-
tłoczułej i stara się – podobnie jak 
wielu operatorów ery cyfrowej – 
wskrzesić tę duszę, łącząc kamery 
cyfrowe ze starszymi obiektywa-
mi od kamer negatywowych. Na 
ekranie obraz jest wtedy perfek-
cyjny, jaki lubi dzisiejsza widow-
nia, ale bardziej przyjazny, cho-
ciaż trochę odbiegający od tzw. 
„żylety”. Z największą nostalgią 
pożądany jest jednak przez ope-
ratorów swoisty stan skupienia, 
w który ich starszych kolegów 
wprawiała świadomość, że robią 
film na negatywie, mają go mało, 
więc muszą się skoncentrować, 

do Zarządu Głównego. Dzięki te-
mu ktoś z nas zasiądzie w gronie 
decyzyjnym, będzie bliżej działań 
organizacyjnych i prawnych SFP 
i ZAPA” – mówił Bukojemski. For-
malnie, z inicjatywą wskrzeszenia 
Koła Operatorów Obrazu, wystą-
piła w piśmie do SFP dziewięcio-
osobowa grupa operatorów zrze-
szonych w PSC, sformowana 21 
maja 2016, którą stworzyli: Michał 
Bukojemski, Wit Dąbal, Janusz 
Gauer, Jacek Petrycki, Andrzej 
Ramlau, Wojciech Staroń, Piotr 
Wojtowicz, Wiesław Zdort i Ar-
tur Żurawski. Na omawianym tu 
zebraniu reaktywującym wyło-
niono siedmioosobowy Zarząd 
Koła w składzie: Janusz Gauer 
(przewodniczący), Andrzej Ślązak 
(wiceprzewodniczący), Magdale-
na Szydłowska (sekretarz), Michał 
Bukojemski, Wit Dąbal, Grzegorz 
Kędzierski i Andrzej Jaroszewicz 
(członkowie). Magdalena Szydłow-
ska reprezentuje młode pokolenie 
operatorów, pracujące dziś często 
w reklamie i telewizji. Michał Bu-
kojemski wyraził nadzieję, że bę-
dzie przybywać przedstawicieli tej 
generacji w SFP. Jakie najpilniej-
sze zadania stoją przed Kołem? 
„Na razie jako tematy do dyskusji 
przedstawiam ochronę zawodu au-
tora zdjęć filmowych i to, o czym 
wspomniał Michał Bukojemski: 
weryfikację prawa autorskiego” – 

ponowałem ujęcia przy czułości 
50 000 ISO!” – raduje się młody 
operator.

Pożyteczne drobiazgi
Współczesna technologia cyfro-
wa w kinematografii ma – obok 
opisanych wyżej podstawowych 
zalet – przymioty pomniejsze, acz 
niebagatelne. Pierwszym z nich 
jest postępująca miniaturyzacja 
profesjonalnych kamer cyfrowych. 
„Coraz mniejsze i lżejsze kamery 
sprawią zapewne, że w zawodzie 
operatora będzie przybywać ko-
biet” – uważa Monika Lenczewska. 
„W filmie, przy którym rozpocznę 

zaakceptuje teraz projekcji z ta-
śmy” – przekonuje Płóciennik. 
Przyznaje jednak, że dwa wybit-
ne filmy z ubiegłego roku – Ca-
rol Todda Haynesa i Syn Szawła 
László Nemesa – przynajmniej zo-
stały nakręcone na taśmie. Przy-
pomnijmy, że podobnie jest z naj-
nowszym filmem Filipa Bajona Ka-
merdyner (2016, zdjęcia: Łukasz 
Gutt). Więc może faktycznie, jak 
powiedział dwanaście lat temu 
Marcin Koszałka, fabuła będzie 
bronić się (przed cyfrą) do koń-
ca, a ten koniec wciąż jest jesz-
cze przed nami? 

Koszałce filmowanie na negaty-
wie kojarzyło się z alchemią, Mo-

(ZAPA) sprawiły, że nareszcie re-
alny kształt przybrały nasze – ope-
ratorów – prawa autorskie i ma-
terialne. Koledzy, którzy kierują 
dziś PSC (przewodniczącym jest 
Arkadiusz Tomiak – przyp. A.B.), 
doszli do wniosku, że operatorzy 
obrazu powinni zaznaczyć swoją 
obecność w SFP, gdyż zbliża się 
czas, kiedy trzeba będzie ponow-
nie zdefiniować prawo autorskie 
i zaktualizować Ustawę o kinema-
tografii. Zarówno prawo autorskie, 
jak i Ustawa o kinematografii nie 
przystają bowiem do epoki nośni-
ków cyfrowych i operują przesta-
rzałymi terminami, takimi jak „ko-
pia wzorcowa” czy „kopia ekrano-
wa”. Razem, w ramach organizacji 
reprezentującej wszystkie zawody 
filmowe, będziemy mieć większą 
siłę” – dodał Bukojemski. Pierw-
szym krokiem na drodze do inte-
gracji środowiska operatorskiego 
(mającej charakter wyłącznie pro-
gramowy, nie organizacyjny) było 
zgłoszenie przedstawiciela ope-
ratorów w wyborach do Zarządu 
Głównego na Walnym Zjeździe 
SFP, który odbył się 23 kwietnia 
2016. Kandydat nie otrzymał jed-
nak wystarczającej liczby głosów 
z sali. „W tej sytuacji jedynym lo-
gicznym rozwiązaniem była re-
aktywacja w SFP Koła Operato-
rów Obrazu. Przewodniczący Kół 
wchodzą bowiem automatycznie 

osiągały wczesne kamery cyfrowe. 
Fakt, powiększeniu ulegało ziar-
no, ale było ładne, jak zawsze na 
negatywie, i wnosiło do obrazu 
filmowego życie, którego brako-
wało wtedy jeszcze plastikowemu 
zapisowi cyfrowemu. Dziś, kiedy 
czułość kamer opartych na tym za-
pisie wynosi 1500 czy 3000 ISO, 
sytuacja jest inna, ale nie należy 
stąd wyciągać pochopnie wnio-
sku, że pozwala ona autorom zdjęć 
zawsze zredukować do minimum 
oświetlenie na planie. Albowiem 
oświetlenie ma nie tylko zapewnić 
właściwą ekspozycję, ale także, czy 
może przede wszystkim, ukształ-
tować obraz od strony wizualnej 
i dlatego przeważnie, mimo wy-
sokoczułej kamery, potrzebnych 
jest wiele jednostek oświetlenio-
wych, w tym blend odbijających 
światło. Wyjątek stanowią plene-
rowe zdjęcia nocne: tu niebotycz-
na nieraz czułość cyfry faktycznie 
umożliwia znaczące zmniejszenie 
dodatkowego światła sztucznego 
albo, w szczególnych przypadkach, 
zrezygnowanie z niego i filmowa-
nie przy świetle zastanym, np. na 
rozświetlonych ulicach dużych 
miast” – tłumaczy Dyllus.

Michał Dąbal zachwala senso-
ry nowych kamer cyfrowych mar-
ki Sony. „Jestem pod ogromnym 
wrażeniem działania tych senso-
rów. Nigdy przedtem nie można 
było kręcić filmów w tak niewiel-
kiej ilości światła. Ostatnio eks-

zdyscyplinować, bo ujęcie da się 
powtórzyć trzy, cztery razy – i to 
wszystko! Pięknie, że cyfra pozwa-
la kręcić i kręcić dowoli, ale przez 
to też, po iluś dublach, w ekipie 
następuje rozprzężenie ogarnia-
jące również aktorów.

Mistrzowie kamery cyfrowej 
(a od kilku lat także cyfrowego 
aparatu fotograficznego z funk-
cją nagrywania filmów, bo i tak 
można…) są ponadto jednomyślni 
w innej kwestii. Podkreślają, że nie 
ma większego znaczenia, na jakim 
nośniku został nakręcony dobry 
film. Złego nie uratuje najlepsza 
rozdzielczość, najwyższa czułość, 
najwspanialsza postprodukcja.  

mówi Janusz Gauer. Dostępność 
kamer cyfrowych niezłej klasy oraz 
względna łatwość ukończenia róż-
nych szkół czy kursów filmowania 
sprawiają, że dziś każdy może na-
być taką kamerę i robić nią zdjęcia. 
Ale czy z tego wynika, że każdy 
może uważać się za profesjonalne-
go autora zdjęć filmowych?” – pyta 
retorycznie przewodniczący Koła 
Operatorów Obrazu SFP? Pragnie 
też, aby Koło, we współpracy z Ko-
łem Piśmiennictwa, organizowało 
seminaria dla krytyków filmowych, 
przybliżające osobom piszącym 
o kinie tajniki sztuki operatorskiej. 
„Niechby w recenzjach pojawiało 
się o niej coś więcej od sformuło-
wań w rodzaju »świetne zdjęcia« 
albo »mroczne zdjęcia«” – marzy. 
Gauer zakłada bliską współpra-
cę Koła Operatorów Obrazu SFP 
z PSC, przy jednoczesnym nie-
powielaniu się inicjatyw. Uważa, 
iż dobrą wspólną inicjatywą by-
łyby regularne panele dyskusyj-
ne operatorów, na wzór tych, któ-
re organizuje American Society 
of Cinematographers. Widział-
by też seminaria podsumowujące 
doświadczenia całego środowiska 
filmowego z cyfrowym zapisem 
obrazu, który rozwija się w galo-
pującym tempie, co rodzi pewien 
chaos i potrzebę wysłuchania co 
pewien czas informacji porządku-
jących. A.B.

wkrótce pracę na Islandii, planu-
ję z reżyserem ujęcie subiektyw-
ne, z punktu widzenia bohatera 
jadącego na rowerze. Moi współ-
pracownicy zajmujący się gripem 
(mocowaniem kamer, reflekto-
rów itp. – przyp. A.B.) bez trudu 
zainstalują na ramie rowerowej 
kamerę Alexa Mini” – dodaje au-
torka zdjęć.

„Dziś na cyfrze, właśnie dzięki 
niewielkim wymiarom i lekkości 
kamer, ujęcia subiektywne kręci 
się o wiele łatwiej niż kiedyś na 
taśmie. Dowiodła mi tego realiza-
cja w tym roku filmu Inflame: Ba-
sed on a True Nightmare tureckiej 
reżyserki Ceylan Ozgun Ozcelik, 
w którym toczyła się swoista gra 
między ujęciami obiektywnymi 
i subiektywnymi. Trudno było-
by mi ją poprowadzić od strony 
wizualnej bez małych cyfrówek” – 
relacjonuje Ładczuk. Natomiast 
Dyllus chwali sobie inny profit 
z miniaturyzacji kamer: bardzo 
ułatwione filmowanie z dronów. 
Dorzuca też kolejną zaletę, już nie 
związaną z wymiarami i ciężarem 
aparatów, lecz z możliwościami sa-
mej elektroniki. „Chodzi o zdjęcia 
przyspieszone, a więc na ekranie 
zwolnione, które w cyfrze można 
teraz eksponować z prędkością ty-
siąca, a nawet dwóch tysięcy kla-
tek na sekundę, nieosiągalną dla 
superszybkich kamer negatywo-
wych: tam wynosiła ona trzysta, 
maksimum pięćset klatek. Jeśli 
jest ich dwa tysiące, w kinie oglą-
da się zupełnie inny, majestatycz-

Dawid Ogrodnik i Paweł Dyllus na planie filmu 
Chce się żyć, reż. Maciej Pieprzyca
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Katyń, reż. Andrzej Wajda
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SUPLEMENT:
Koło Operatorów Obrazu SFP – reaktywacja
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Wydarzenia i jubileusze: 90. rocznica urodzin Tadeusza KonwickiegoWydarzenia i jubileusze: 90. rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego

Z Marią Konwicką rozmawia Ola Salwa

Czuję, 
co ojciec
chciał pokazać

Ola Salwa: Mówi pani, 
że z ojcem, Tadeuszem 
Konwickim, najbardziej 
kojarzą się pani wakacje, 
nauka pływania i wspólne 
jedzenie sernika. 
Maria Konwicka: Tak było 
przed moim wyjazdem do 
Ameryki. Najpierw wyjeżdżali-
śmy do Augustowa, potem był 
Kazimierz Dolny, Obory, a na 
końcu Chałupy. Przyjeżdżali 
tam też Andrzej i Zofia Łapiccy, 
Erwin Axer, Aleksandra Ślą-
ska, podobno też Elżbieta Czy-
żewska i Jerzy Skolimowski, 
ale akurat jej nie pamiętam. 
Warunki były strasznie pry-
mitywne, wychodki były na 
zewnątrz, po wodę chodziło się 
do studni, ale nikomu to nie 
przeszkadzało, bo mieliśmy tę 
mieścinę dla siebie. Nocami 
paliło się ogniska nad zatoką 
i nikogo poza nami i Kaszu-
bami tam nie było. Teraz to nie 
do powtórzenia, tamtych ludzi 
już nie ma, a ogniska są pewnie 
nielegalne. Zresztą kto mógłby 
sobie pozwolić dziś na tak dłu-

gie wakacje? Kobiety wtedy 
siedziały z dziećmi przez bite 
dwa miesiące, a mężczyźni, 
ponieważ mieli różne zajęcia, 
a to coś pisali, a to gdzieś grali, 
wracali do Warszawy na kilka 
dni i znowu przyjeżdżali. Dla 
ojca pretekstem do wyjazdu był 
kot, którego musiał doglądać. 
Niedawno znalazłam jego list, 
wspominał w nim, że podczas 
jednej z takich tras z Warszawy, 
Łapa, czyli Andrzej Łapicki 
„denerwująco ostrożnie jechał”, 
a mimo to stuknął się z jakąś 
syrenką. 

Czyli wakacje spędzała pani 
tradycyjnie, a nie na przykład 
na planach filmów, które pani 
ojciec reżyserował, lub do 
których napisał scenariusz.
Ojciec nigdy nas na plan nie 
zabierał. On był wtedy bardzo 
zajęty, a ja to lubiłam, bawi-
łam się z dziećmi na podwórku, 
a jak byłam nastolatką, to inte-
resowałam się chłopakami, 
a nie tym, czy ojciec coś akurat 
kręci. Inaczej niż moja siedem 

lat młodsza siostra. Ona była 
bardzo rodzinna, zaczytywała 
się damską literaturą i marzyła 
jej się taka wielopokoleniowa 
rodzina, wspólne biesiady przy 
stole, rozmowy z dziadkami 
i pradziadkami. U nas tego nie 
było, w rodzinie miałam samych 
artystów – ojca, mamę, jej brata, 
dziadka, pradziadka. Zaraz idę 
na 90. urodziny ojca, które zor-
ganizowało kino Atlantic, a on 
sam nigdy żadnych urodzin ani 
imienin nie urządzał. Goście 
wpadali rzadko, a jeśli już, to 
byli to znajomi z pracy: Jerzy 
Kawalerowicz, Andrzej Łapicki, 
Gustaw Holoubek. 

Nie ma pani żadnych 
wspomnień z dzieciństwa 
związanych z filmami ojca?
Pamiętam, jak pojechał kręcić 
Ostatni dzień lata, pod koniec 
lat 50. Kręcił na zupełnie dzikiej 
plaży, na którą morze wyrzucało 
butelki, boje i kule z kolorowego 
szkła. Pamiętam je do tej pory, 
bo kilka kul przywiózł mi w pre-
zencie. One były takie tajem-

nicze, bajkowe, nie wiadomo 
przecież skąd się wzięły, ani do 
czego służyły. Bardzo podnie-
cały moją dziecięcą fantazję. 

Wyjechała pani do Stanów 
Zjednoczonych w wieku 23 
lat. Czy widziała pani wtedy 
wczesne filmy ojca? 
Ani ja, ani siostra bardzo długo 
nie czytałyśmy książek ojca 
i nie oglądałyśmy jego filmów. 
Dopiero po latach. On mi 
dopiero niedawno, gdy wróci-
łam do Polski, opowiadał o swo-
jej pracy przy filmach.

Co dało początek tym 
rozmowom?
Gdy robiłam dokument Aktorka 
o Elżbiecie Czyżewskiej miałam 
dużo problemów. Cztery lata 
się miotałam, żeby zrobić film 
o tym, co dobrze znam – o jej 
życiu w Ameryce. Filmowcy, do 
których się zgłaszałam mieli 
swoje własne pomysły, całko-
wicie odbiegające od mojego 
scenariusza. Ktoś mi nawet 
powiedział, że chcę zrobić film 

„nie dla Polaków”, bo większość 
znajomych Czyżewskiej będzie 
mówić po angielsku. Uparłam 
się i w końcu się udało. Film 
powstał w studiu Kalejdoskop, 
a moją współreżyserką była 
Kinga Dębska. Ojciec mnie 
pocieszał, że przy Ostatnim 
dniu lata miał podobne trud-
ności. Znajomi w dobrej wierze 
brali go na bok i radzili, żeby 
się rozmyślił, mówili, że ten film 
go skompromituje, że takich 
filmów się nie robi, że to strasz-
nie naiwne i głupie. W jego 
czasach koszty produkcji fil-
mowej były inne, a i ekipa skła-
dała się tylko z 5 osób. Ojciec 
się uparł i zrobił ten film. Pisał 
w którejś z książek, że stanął 
na pustej plaży, spojrzał na 
swoją malutką ekipę i pomyślał, 
że niech się dzieje, co ma się 
dziać „niebo gwiaździste nade 
mną, prawo moralne we mnie”. 
A potem dostał za ten film 
nagrodę w Wenecji i znajomi 
przestali mówić, że się wygłu-
pił. Pamiętam tę nagrodę: była 
to złota statuetka przedstawia-

jąca dwóch rycerzy, też się nią 
bawiłam.

A sam fakt, że ojciec zajmuje 
się kinem i literaturą? Nie 
są to zwykłe, rzemieślnicze 
fachy, a Tadeusz Konwicki 
zawsze tworzył sztukę osobną, 
wyjątkową.
Podobało mi się wtedy co 
innego – gdy ojciec pracował 
w „Kadrze” jako kierownik lite-
racki, dostawał darmowe bilety 
na premiery i pokazy specjalne. 
Pokazywano najlepsze amery-
kańskie filmy, do dziś nie wiem 
dlaczego, bo ja bym pokazywała 
najgorsze, dla celów propagan-
dowych. Na premiery chodzi-
łyśmy z koleżanką i czułam, 
że ojciec jest ważny. Dosta-
wał też paczki z wydawnictwa 
Iskry z najnowszymi książkami, 
a wtedy wychodziły naprawdę 
wspaniałe rzeczy. Jednym sło-
wem, doceniałam, że był pisa-
rzem i filmowcem.

Kiedy zaczęła oglądać pani 
filmy ojca?

Tuż przed wyjazdem do Ame-
ryki zobaczyłam Salto, a potem 
kolejne, gdy przyjeżdżałam 
do Polski. Urodziłam się tego 
samego dnia co ojciec, zawsze 
była między nami jakaś „nerwo-
wość”, więc nie bardzo chcia-
łam wiedzieć, co on pisze czy 
pokazuje. To było zbyt obna-
żające, intymne. Nie chciałam 
go widzieć od tej strony, bałam 
się poznać jego wnętrze. Może 
wtedy było na to za wcześnie? 
Teraz, gdy czytam jego teksty, 
zachwycam się nimi, podzi-
wiam wyobraźnię ojca. Jego 
książki są naładowane ener-
gią. Czasem mówił, że „pisze 
energią”, w związku z tym, jeśli 
złapie czytelnika, to ten już na 
zawsze będzie jego. On w ogóle 

miał silną psychofizyczną ener-
gię, np. gdy siedziałam obok 
niego, nie mogłam wstać, 
dopóki tego nie chciał – mimo 
że nic nie powiedział. 

Czy któryś z filmów Tadeusza 
Konwickiego wiąże się ze 
szczególnymi emocjami dla 
pani?
Bardzo lubię Dolinę Issy, a ma 
to związek z legendarną krainą, 
którą ojciec ciągle wspominał. 
Niedawno zaproszono mnie na 
festiwal do Wilna, gdzie były 
pokazywane filmy ojca. Pierw-
szy raz zobaczyłam dom, w któ-
rym mieszkał, te tory kolejowe, 
Wilejkę… Dopiero teraz… kiedy 
ojca już nie ma. 

Czy uważny widz dostrzeże 
wśród plenerów Ostatniego 
dnia lata wyrzucone przez 
morze szklane kule lub 
butelki?
Nie, to obraz wybitnie minimali-
styczny. Nawet tych butelek tam 
nie ma. Niedawno amerykań-
ska strona, „Taste of Cinema”, 
specjalizująca się w rozmaitych 
rankingach filmowych, wybrała 
35 najlepszych polskich filmów 
wszech czasów. Ostatni dzień 
lata był na 7. miejscu. Autorzy 
strony napisali, że w porówna-
niu do tego obrazu nawet Ina-
czej niż w Raju Jima Jarmuscha 
to rozbuchana hollywoodzka 
produkcja. Ciekawe, że po 
ponad pół wieku również Mar-
tin Scorsese wybiera ten tytuł 
do serii „Masterpieces of Polish 
Cinema” – filmów, które zrobiły 
na nim największe wrażenie 
i pokazuje go w kinach w USA, 
Kanadzie, Wielkiej Brytanii. 
W zestawie znalazło się też Salto 
oraz filmy, przy których ojciec 
pracował jako scenarzysta – 
Faraon, Austeria, Matka Joanna 
od Aniołów. Czytałam ojcu, 
co pisała o tej serii i pokazach 
prasa, bardzo go to cieszyło.  

Jubileusz 90. urodzin Tadeusza Konwickiego warszawskie kino 
Kultura uczciło przeglądem filmów tego Autora. Zaprezentowano: 
Ostatni dzień lata, Salto i Jak daleko stąd, jak blisko. Do końca 
lipca w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
„Stara Łaźnia” w Kazimierzu Dolnym pokazywana jest też wystawa 
plakatów filmowych, kadrów i zdjęć z prywatnego archiwum Twórcy. 
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Wydarzenia i jubileusze:  45. rocznica „buntu dokumentalistów”Wydarzenia i jubileusze:  Sesja naukowa z okazji 90. urodzin 
Andrzeja Wajdy

Gdy Wajda pracował nad 
debiutanckim Pokoleniem 
(1954), kino wciąż było po-

strzegane jako rozrywka jarmarcz-
na. Dopiero obrastały legendą ar-
cydzieła – Obywatel Kane (1941) 
Orsona Wellesa i Niepotrzebni 
mogą odejść (1947) Carola Reeda. 
Za artystę uważany był chyba tyl-
ko Charlie Chaplin.

X muza rosła w siłę wraz z poja-
wieniem się autorów. Do nich 
należy też Wajda, który zmienił 
polskie kino i myślenie o nim, 
a także wywołał swoją ekraniza-
cją Popiołów (1965) największą 
dyskusję o ideach i przemianach 
społecznych w dziejach naszej 
kinematografii. To ona była 
przedmiotem refleksji dr. Rafała 
Marszałka, który przypomniał, 
że w PRL-u polska krytyka była 
autonomiczna i stała za reżyserem.

W przeciwieństwie do – jak ich 
określił prof. Andrzej Chwalba – 
„dworskich patriotów”, którzy uwa-
żają, że świat jest dobry zawsze po 
polskiej stronie. Wajda dokonywał 
gorzkiego bilansu zysków i strat 
przegranych zrywów, czym wadził 
się z romantykami. Ale jednocze-
śnie pozostawał jednym z nich. 
Jak mówił dr Marcin Maron, 
romantyzm to dla Wajdy uze-
wnętrznienie przeżyć historycz-
nych, a także Historia dotycząca 
każdego „ja”. Widać to choćby 

Artur Zaborski

Andrzej Wajda
– artysta kina

w Lotnej (1959), w której kawale-
rzyści stają naprzeciw czołgów. 
„To ocena Polski międzywojennej 
i 1939 roku. Wajda pyta, czy musie-
liśmy polec w takim stylu, w jakim 
polegliśmy” – mówił Lubelski. Tej 
sceny się nie zapomina.

Tak jak sceny śmierci Maćka 
Chełmickiego w Popiele i diamen-
cie (1958). Dr Elżbieta Ostrow-
ska zwróciła uwagę na haptyczne 
zachowanie bohatera i takież 
oddziaływanie tej sceny na widza. 
Maciek trafiony kulą najpierw 
przygląda się zakrwawionej ręce, 
jakby z niedowierzaniem, a potem 
podnosi ją w stronę nosa, chce 
powąchać, wciąż nie dopuszcza-
jąc myśli, że krew pochodzi z jego 
ciała. Ostrowska zbadała przedsta-
wienie śmierci w filmach Wajdy. 
Zauważyła, że kobiety, poza Niną 
w Krajobrazie po bitwie (1970) 
umierają w nich poza kadrem. 
Śmierć mężczyzny jest natomiast 
centralnym punktem narracji, tak 
było w Pokoleniu, Kanale (1956) 
czy Popiele i diamencie.

Malarskość i symboliczność 
tych scen konotują skojarzenia 
z malarstwem (nieprzypadkowo 
prof. Chwalba porównał Wajdę do 
Francisca Goi, przez dwór mocno 
krytykowanego). O inspiracjach 
obrazami Andrzeja Wróblew-
skiego przypomniał dr Sebastian 
Jagielski. W jego referacie poja-

wiło się także cenne spostrzeżenie 
o przejściu reżysera z kina traumy 
do kina nadziei, które miało nastą-
pić w momencie pracy nad auto-
tematycznym Wszystko na sprze-
daż (1968), pierwszym filmem 
z optymistycznym zakończeniem. 
Obraz odnosił się do rzeczywi-
stego wydarzenia – przedwczesnej 
śmierci Zbigniewa Cybulskiego.

To nie pierwszy raz, kiedy – 
jak zauważył prof. Krzysztof Kor-
nacki – historia ulała się w filmy 
Wajdy. Rzeczywisty strajk 1980 
roku odbył się tam, gdzie kończył 
się Człowiek z marmuru (1976). 
Jego zdaniem reżyser fikcję trak-
tuje jako ekwiwalent rzeczywisto-
ści, co podkreślają użyte choćby 

w Człowieku z marmuru materiały 
found footage. Główni bohatero-
wie trylogii robotniczej musieli 
być lepsi niż ich ewentualne odpo-
wiedniki w rzeczywistości. „Robert 
Więckiewicz był lepszy i mówił 
lepiej niż Wałęsa” – odpowiadał 
Wajda na pytanie, dlaczego nie 
wziął do roli Borysa Szyca, także 
na zdjęciach próbnych obecnego.

To jedynie mały wycinek 
naukowego zainteresowania twór-
czością Wajdy, która dowodzi, że 
w ciągu 60 lat jego działalności 
jako reżysera, kino wzniosło się 
na wyżyny sztuki. „Jestem bar-
dzo szczęśliwy, że dane mi jest żyć 
w epoce Andrzeja Wajdy” – podsu-
mował prof. Andrzej Chwalba.  

„Kiedy Andrzej Wajda zaczynał karierę, pojęcie 
»artysta kina« nie istniało” – mówił pomysłodawca 
konferencji „Wajda 90”, prof. Tadeusz Lubelski. 
Dziś właśnie to określenie najlepiej oddaje 
charakter dokonań reżysera Ziemi obiecanej.
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waniem telewizyjnej konwencji 
„gadających głów”. Odpowiedzią 
na jego zarzuty był przywołany 
na wstępie artykuł „Dokumen-
tarzyści o dokumencie”, a po la-
tach nieoficjalnie zadedykowane 
Kałużyńskiemu Gadające głowy 
(1980) Kieślowskiego.

Rewelacją festiwalu krakow-
skiego okazał się debiut Toma-
sza Zygadły Szkoła podstawowa, 
(1971) nagrodzony Złotym Smo-
kiem w konkursie międzynaro-
dowym, Brązowym Lajkonikiem 
i Syrenką Warszawską w krajo-
wym. Dokument o uczniach z war-
szawskiej podstawówki ukazał 
niepokojący obraz instytucji za-
chęcającej do donosicielstwa, 
tłamszącej indywidualność, tre-
sującej dzieci do potulnego wyko-
nywania rozkazów dorosłych. Nie 
mniej krytyczny obraz rzeczywi-
stości odsłaniała Fabryka (1970)  
Kieślowskiego. Oba filmy wyzna-
czyły kierunek, w którym podąży-
li dokumentaliści nowej zmiany 
w następnych latach. Opisując in-
stytucje, zakłady pracy i lokalne 
społeczności, odsłaniając panu-
jące w nich wewnętrzne konflik-
ty, mechanizmy działania, sposób 
zarządzania, oceniania, myślenia 
o świecie, tak naprawdę prezento-
wali Polskę w mikroskali. Ich fil-
my były niczym rentgenowskie 
klisze pokazujące niewidoczne 
na zewnątrz zmiany chorobowe. 
Z taką intencją były realizowane 
i tak były odczytywane przez pu-
bliczność ćwiczącą się w lekturze 
aluzji i metafor, przygotowującą 
się na nadejście zmian, jakie przy-
niósł sierpień 1980 roku. 

Awangarda 
Krakowska

dan Kosiński (Na torach – Złoty 
Lajkonik ’71), Krystyna Grycze-
łowska (...w lutym 1971) czy Marek 
Piwowski (Korkociąg –  Srebrny 
Lajkonik ’71). Faktem jest jednak, 
że otwarcie krytykowano dominu-
jącą do tej pory w Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych formułę 
filmów ze szkoły Kazimierza Ka-
rabasza, bliską socjologicznemu 
i antropologicznemu opisowi rze-
czywistości, ale stroniącą od opi-
su politycznie zaangażowanego.

Wykorzystując nowe możliwo-
ści techniczne, młodzi filmow-

Mikołaj Jazdon

Dlaczego mamy ciągle trwać 
na poziomie obyczajowe-
go, zewnętrznego opisu? 

Dlaczego nie sięgnąć głębiej – 
przez ludzkie słowa – do ludz-
kich myśli? (…) Chcemy, aby ma-
teria, jaką dysponujemy – żywy, 
realny człowiek – stała się tworzy-
wem uogólnień moralnych, etycz-
nych, światopoglądowych” – pi-
sali w opublikowanym 10 lipca 
1971 roku na łamach „Polityki” 
tekście-manifeście „Dokumenta-
rzyści o dokumencie” Bohdan Ko-
siński, Krzysztof Kieślowski i To-
masz Zygadło. Słowa te, jak i sam 
manifest, stanowiły już tylko po-
twierdzenie tego, o czym mówiono 
i pisano od ponad miesiąca. Nowe 
pokolenie dokumentalistów na  XI 
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie 
(29 maja – 1 czerwca 1971 roku) 
przebojem zdobyło pozycję lidera 
w rodzimym kinie faktów, by utrzy-
mać ją przez całą dekadę. Ich filmy 
były głosem twórców chcących 
tak wyraźnie i otwarcie, na ile to 
możliwe w ramach cenzorskich 
ograniczeń, prezentować polską 
rzeczywistość społeczną, śmiało 
diagnozując jej chorobowe stany. 
Burzliwe dyskusje na krakowskim 
festiwalu zachęciły dziennikarzy 
i krytyków do pisania o „buncie 
dokumentalistów”, „szkole kra-
kowskiej”, „aktywnej grupie awan-
gardowej”, starciu młodych ze sta-
rymi. Ta ostatnia kwestia nie była 
jednak tak oczywista. Wśród twór-
ców, którzy dołączyli do „nowej 
zmiany”, jak po latach nazwał ich 
Stanisław Ozimek, znaleźli się au-
torzy starszego pokolenia: Boh-

cy chętnie budowali swe filmy 
z wywiadów, scen dialogowych 
i fragmentów rozmów. Właśnie 
estetyczny walor nowych doku-
mentów stał się przedmiotem 
szyderczej krytyki Zygmunta 
Kałużyńskiego, który na łamach 
„Polityki” obśmiewał filmy Kie-
ślowskiego, Zygadły, Grzegorza 
Królikiewicza i Krzysztofa Gra-
dowskiego (określił ich mianem 
„telewizyjniaków” i „awanturą 
krakowską”) twierdząc, że cała 
ich nowoczesność jest niczym 
więcej niż banalnym naślado-

7̌1
45 lat temu dokumentaliści „nowej 
zmiany” weszli szturmem do 
polskiego kina.
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Fabryka, reż. Krzysztof Kieślowski
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Spotkanie z tym wyjątkowym 
dziełem rozpoczął Jacek 
Bromski, prezes Stowarzy-

szenia Filmowców Polskich, słowa-
mi: „Dzisiaj pokażemy film znane-
go reżysera Andrzeja Żuławskie-
go, który niestety odszedł od nas 
4 miesiące temu. Może będzie tu 
z nami duchem. To bardzo smut-
na okazja dla mnie, ponieważ by-
liśmy przyjaciółmi przez 45 lat”.

Andrzej Żuławski zmarł 17 
lutego w Warszawie w wieku 75 
lat. Jego ostatni film nagrodzono 
za reżyserię na ubiegłorocznym 
Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym w Locarno. „Byłem 
naprawdę zaskoczony, kiedy po 
tych wszystkich latach nieobec-
ności wszedłem na scenę i dwa 
tysiące osób biło mi brawo. Jakby 
te wszystkie lata samotności nie 
istniały” – wyznał Żuławski dzien-
nikarzom w Locarno.

Jego film jest koprodukcją fran-
cusko-portugalską, ekranizacją 
słynnej ostatniej powieści Witolda 
Gombrowicza „Kosmos”, wyda-
nej po raz pierwszy w 1965 roku 
w Paryżu (w Polsce ukazała się 
ponad 20 lat później). Jej akcja roz-
grywa się w realiach międzywojen-
nej Polski w Zakopanem. Witold 
i jego przyjaciel Fuks trafiają 
do pensjonatu. Bohater powie-
ści podejrzewa, że wokół niego 
rozgrywają się dziwne tajemni-
cze mistyfikacje, że ktoś daje mu 
znaki, których on sam nie potrafi 
odczytać. 

Andrzej Żuławski wyprowa-
dził akcję z Polski do Portugalii, 
co znany krytyk Tadeusz Sobo-
lewski uznał za bardzo dobre posu-
nięcie. „Kosmos udał się znakomi-
cie. To jeden z najlepszych filmów 
Żuławskiego, dojrzały, niesilący 
się na szaleństwo, a przecież sza-

lony. Wierny temu, co Gombro-
wicz mówi w swoim »Testamen-
cie«, że »Kosmos« ma w »sposób 
zwykły« wprowadzać odbiorcę 
»w świat niezwykły«, niejako za 
kulisy świata” – pisze Sobolewski 
na łamach „Gazety Wyborczej”. –
„Adaptacja »Kosmosu« dzięki 
nowemu zakończeniu – filmowi 
w filmie – staje się autokomen-
tarzem do twórczości reżysera 
Trzeciej części nocy, Diabła, Naj-
ważniejsze to kochać, Opętania 
i Szamanki. A może też ukrytym 
komentarzem do własnej osobo-
wości, do swoich walk ze światem, 
swoich miłości? W finale Żuławski 

jakby obracał kamerę na siebie – 
odsłania plan filmowy, ujawnia 
nierozstrzygniętą grę życia i sztuki, 
człowieka i formy”. 

„Podążanie za wyobraźnią 
twórcy jest bardzo trudne” – 
mówił po pokazie Maciej Klim-
czak, dyplomata, wiceminister kul-
tury w latach 2001-2005. – „Myślę, 
że to, co nam Żuławski zapropo-
nował, jest poza moją wyobraź-
nią, poza moim doświadczeniem. 
Natomiast film jest niezwykle inte-
resujący od strony ikonograficznej. 
Żuławski pięknie operuje obra-
zem. Często odwołuje się do meta-
fory i zakamarków duszy, która 

jest duszą twórcy, duszą skompli-
kowaną. Dlatego ogląda się ten 
film z zainteresowaniem. Cho-
ciaż to jest wprowadzenie w taki 
świat, który skłania do refleksji 
i myślę, że ten film trzeba w sobie 
jeszcze przetrawić. Nie można 
powiedzieć, co ten film wniósł do 
naszego życia – to trzeba przemy-
śleć i przedyskutować w gronie 
przyjaciół”.

„Film ma w sobie coś szalo-
nego” – mówił po pokazie w Kul-
turze Thomas Buchsbaum, amba-
sador Austrii. Po pierwszych 
pokazach na świecie pisano: 
„Kosmos to film, który portretuje 
proces twórczy jako formę sza-
leństwa” (krytyk Indiewire.com). 
„Hollywood Reporter” nazwał 
obraz „metafizyczną komedią”, 
„Le Temps” – filmem, który „nie 
jest irytujący, tylko prowokujący 
i zagmatwany”. 

„To film wyjątkowy. Znalazłem 
w nim wiele nawiązań do historii 
francuskiego kina autorskiego, 
nad czym warto się zatrzymać, 
gdyż twórca pokazał to z różnych 
punktów widzenia, stosując cie-
kawe ujęcia i wybory stylistyczne. 
Jeszcze do końca nie zdaję sobie 
sprawy, jaki ten film jest, ponieważ 
przez połowę seansu nie wiedzia-
łem, jaki rodzaj filmu oglądam, 
czy może jakiś hołd oddany fran-
cuskiej sztuce filmowej? Zwró-
ciłem uwagę na wpływ historii 
filmu na reżysera oraz sposób 
kompozycji dzieła – całościowo 
dosyć skomplikowany, ale składa-
jący się na naprawdę intrygujące 
dzieło” – skomentował swoje wra-
żenia Simon Gammell, dyrektor 
British Council w Polsce. 

Kosmos Andrzeja Żuławskiego 
od 1 lipca można oglądać w pol-
skich kinach. 

Przedstawiciele korpusu dyplomatycz-
nego, na ostatnim przed wakacjami 

spotkaniu w stołecznym kinie Kultura, 
zostali zaproszeni na film Kosmos za-
inspirowany głośną powieścią Witol-

da Gombrowicza w reżyserii niedawno 
zmarłego Andrzeja Żuławskiego. Seans 

odbył się 13 czerwca.

dla dyplomatów
Gombrowicz

Albert Kiciński
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Victória Guerra i Clémentine 
Pons w filmie Kosmos, 
reż. Andrzej Żuławski
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Made in Poland: 
Konkurs Polski
Był bardzo ciekawy i to z kilku 
względów. Autorski, różnorodny, 
stojący na niezłym poziomie. 
A jednocześnie pełen niespo-
dzianek. Mniejszych bądź więk-
szych, ale – co istotne – przeważ-
nie tych przyjemnych. Ostatnie 
lata przekonywały, że jego naj-
mocniejszego ogniwa należało 
szukać w dokumencie. I patrząc 
przez pryzmat jurorskich wyborów 
56. edycji Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego, tak było i w tym roku. 

Największym wygranym, nie 
tylko według jury pod przewod-
nictwem Joanny Kos-Krauze, 
okazał się dokument Wojciecha 
Kasperskiego Ikona. Przejmująca, 
kontemplacyjna opowieść o miej-
scu, gdzie diabeł mówi dobranoc. 
Bo w takich kategoriach odbierać 
można szpital psychiatryczny na 
syberyjskiej prowincji. Kasper-
ski tym samym po raz kolejny, 
po fabularnym debiucie Na gra-
nicy i wcześniejszych krótkich 
metrażach – Nasiona, Otchłań  
i Dom na końcu drogi – udowad-
nia, że bliskie mu są miejsca nie-
mal zupełnie odcięte od świata. 
To w nich, jak w soczewce, widać 
jak kształtują się międzyludzkie 
relacje, ale i jak nieokiełznana 
bywa natura człowieka. Do tego 
zresztą nawiązywało uzasadnie-

nie werdyktu, w którym jurorzy 
przekonywali, że Ikona „przywraca 
sens pytań pierwszych, tych naj-
ważniejszych”. By zaraz dodać, 
że to „obraz, który przypomina, 
że film czasami może być dzie-
łem sztuki”. Złoty Lajkonik nie był 
jedynym trofeum, które w Krako-
wie odebrał Wojciech Kasperski. 
Ikona wyróżniona została także 
Nagrodą im. Macieja Szumow-
skiego, Nagrodą Prezesa Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich (za 
montaż), Nagrodą Stowarzysze-
nia Autorów Zdjęć Filmowych (za 
zdjęcia), a także Nagrodą FIPRE-
SCI (w Międzynarodowym Kon-
kursie Dokumentalnym, w którym 
również brała udział).

Srebrny Lajkonik trafił w ręce 
doświadczonego dokumentalisty 
Pawła Łozińskiego za Nawet nie 
wiesz, jak bardzo cię kocham. Było 
to chyba najszerzej dyskutowane 
dzieło całego festiwalu – intymny 
zapis trudnych rozmów matki 
i córki z psychoterapeutą w oso-
bie Bogdana de Barbaro. Kolejne 
podglądane przez reżysera sesje 
otwierają pozornie zasklepione 
rany, dając upust całemu spek-
trum emocji. Dokument Łoziń-
skiego to z jednej strony film, 
który momentalnie angażuje 
widza, nie dając mu możliwości 
pozostania obojętnym, z drugiej 
stanowi interesujący formalnie 

eksperyment, co zresztą doce-
nili jurorzy, zwracając uwagę, że 
„otwiera (on) nowe przestrzenie 
gatunku”. 

O granice, ale tym razem w sztu-
ce, pyta w Otwarciu (prod. Studio 
Munka-SFP) Piotr Adamski, uho-
norowany Srebrnym Lajkonikiem 
w kategorii krótkometrażowych 
fabuł. Akcję sprowadza do galerii 
sztuki współczesnej, gdzie odbyć 
się ma kontrowersyjny wernisaż. 
Jego bohaterem jest chory na ra-
ka artysta (w tej „roli” Zbigniew 
Libera), którego ułożone na szpi-
talnym łóżku i podpięte do apa-
ratury medycznej ciało znajdu-
je się w samym centrum wysta-
wy. Na twarzach przybyłych go-
ści, pomiędzy jednym a drugim 
kieliszkiem wina, rysuje się cie-
kawość pomieszana z konsterna-
cją. A w głowie odbiorcy rodzi się 
pytanie, czy aby wszystko jest na 
sprzedaż? Film Adamskiego do-
stał też nagrodę Don Kichota Mię-
dzynarodowej Federacji Klubów 
Filmowych. 

Granicę między rzeczywistością 
a iluzją eksploruje z kolei najlep-
sza, zdaniem jury, animacja wśród 
propozycji z Konkursu Polskiego. 
Taki właśnie jest dom głównej 
bohaterki Figur niemożliwych 
i innych historii II, zlepiony z para-
doksów i wypełniony iluzjami. 
Idea filmu Marty Pajek, będącego 

środkową częścią trylogii, zbudo-
wana jest wokół konceptu tytuło-
wych figur niemożliwych – takich, 
które można narysować zgodnie 
z zasadami perspektywy, ale jed-
nocześnie nie da się ich skonstru-
ować. Jurorzy docenili w tym dość 
abstrakcyjnym projekcie, umie-
jętne połączenie wszelkich for-
malnych elementów z „metafi-
zycznymi przeczuciami”. 

Made in World: 
Międzynarodowy 
Konkurs Filmów 
Dokumentalnych
W tej kompetycji soczewka festi-
walu skupiła się na bieżących pro-
blemach świata. Dominującym 
spojrzeniem była perspektywa oso-
bista – bohaterów, których machi-
na wielkich geopolitycznych kon-
fliktów, ale też nie do końca prze-
myślanych społeczno-politycznych 
decyzji w spokojnych (spokojniej-
szych?) regionach globu, wciągnę-
ła w swój bezlitosny wir.

Takie ujęcie najbardziej zainte-
resowało jurorów pod przewodnic-
twem Klausa Edera, którzy Złotym 
Rogiem uhonorowali młodą (ur. 
w 1990 roku) i debiutującą w peł-
nym metrażu Rosjankę Zosię Rod-
kiewicz. Materiał, który posłużył 
jej za podstawę dokumentu Mój 
przyjaciel Borys Niemcow, miał 
być telewizyjnym reportażem. 

Jak co roku Kraków mienił się całą gamą barw, dźwięków i emocji, bohaterów 
i wydarzeń, języków i krajów. Festiwalowy barometr wyjątkowo często jednak 
osiągał wartości skrajne – w targanym niepokojami świecie padają pytania 
o „tu i teraz”, jak i o to, co wykracza poza ciało, poza materialność. Polski 
dokument znowu dowiódł swojej siły, ale „konkurencja” zagraniczna okazała 
się równie mocna.

Kuba Armata, Dagmara Romanowska

Okno 
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Krótko i w punkt: 
Międzynarodowy 
Konkurs Filmów 
Krótkometrażowych
W tym konkursie także doczeka-
liśmy się polskiego akcentu. I to 
z nagrodami! Srebrnego Smoka 
dla autora najlepszego filmu doku-
mentalnego odebrała 21-letnia (!) 
polska reżyserka Zofia Kowalew-
ska za Więzi (prod. Studio Mun-
ka-SFP). Wzruszającą, ale i pełną 
humoru opowieść o parze star-
szych ludzi, szykujących się do 
obchodów 45. rocznicy ślubu. 
I choć można odnieść wrażenie, że 
głównych bohaterów łączą mocne 
relacje, może właśnie wyjątkowe 
święto będzie najlepszym momen-
tem, by usłyszeć słowo „przepra-
szam”? Dokument Kowalewskiej 
to piękny przykład kameralnego, 
intymnego kina. 

Podobnie jak w Konkursie Pol-
skim, tak i tutaj, głównym laurem, 
czyli Złotym Smokiem wyróżnio-
no dokument. Jury pod przewod-
nictwem producentki Ewy Pusz-
czyńskiej nagrodziło izraelski Dom 
niemej kobiety Tamar Kay. To – jak 
w Ikonie – opowieść o miejscu, któ-
re najchętniej omija się szerokim 
łukiem. Tak przynajmniej robią 
stacjonujący w Hebronie izrael-
scy żołnierze i oprowadzający tu-
rystyczne wycieczki przewodnicy. 
W „niemym domu”, jak nazywany 
jest opuszczony przez palestyń-
skich właścicieli budynek, pozosta-
ła jedynie niesłysząca kobieta i jej 
8-letni syn. Na otaczającą rzeczy-
wistość, w której tle wybrzmiewa 
konflikt izraelsko-palestyński, spo-
glądamy właśnie oczami młodego 
Yousefa. W uzasadnieniu jurorzy 
przekonywali, że film Kay doceni-
li w dużej mierze „za wypowiedź 
polityczną, która przedstawia co-
dzienne życie swoich bohaterów 
takim, jakie ono jest, pozbawio-
ne stronniczości i gotowych tez, 
pozwalając widowni zmierzyć się 
z sytuacją (pozornie) nieustają-
cego konfliktu między ludźmi”. 
Do tej samej sytuacji, acz z innej, 
dojrzałej perspektywy, odniósł się 
również (poza konkursem) Marian 
Marzyński. W dokumencie Przy-
szłego roku w Jerozolimie śmiało 
zadaje opozycyjnym stronom naj-
prostsze, wyrywające się z zabeto-
nowanego światopoglądu, pytanie: 
czy to coś zmieni?

Te korzenie widać w surowej, 
nieco naiwnej, może nawet nadto 
uproszczonej i niedbałej formie 
filmu. Jego siłą jest jednak bliski 
kontakt, który autorce udało się 
nawiązać z zastrzelonym w lutym 
2015 roku, w centrum Moskwy, 
opozycjonistą. Kamera podąża 
za nim w sytuacjach prywatnych, 
ale i na wiecach. Nic w obrazie nie 
zwiastuje tragicznego finału tej 
codziennej walki i agitacji prze-
ciwko Putinowi, o wolność i demo-

O trudnej konfrontacji z rze-
czywistością, choć w zupełnie 
innym wymiarze, opowiadają 
też dwa inne nagrodzone Srebr-
nymi Smokami filmy: animacja 
Tsunami oraz fabuła Jak minął 
dzień? Pierwszy z nich, autorstwa 
duńskiej reżyserki Sofie Kamp-
mark, to nakreślona piękną kre-
ską, pełna charakterystycznej dla 
japońskiego kina symboliki, opo-
wieść o stracie. Drugi, wyreżysero-
wany przez Irlandczyka Damiena 
O’Donnella to w pierwszej kolej-
ności historia walki z własnymi 
uprzedzeniami. Tym trudniej-
szej, że dotyczącej spraw funda-
mentalnych – rodziny, macierzyń-
stwa, relacji z dzieckiem. Kluczem 
do poradzenia sobie z sytuacją 
w obu przypadkach wydaje się 
być pokora i próba pogodzenia 

się z tym, co zgotował dla boha-
terów los. A, że nie zawsze jest to 
łatwe, a po drodze czeka sporo 
wybojów, twórcy zdają się mówić 
jednym głosem, bez względu na 
różnice w kulturowym zapleczu 
czy filmowej formie.

Pośród dźwięków: 
Międzynarodowy 
Konkurs DocFilmMusic
Od polityki, a nawet filozofii 
w stronę niepokornej sztuki ucie-
kli natomiast jurorzy konkursu 
DocFilmMusic. Gremium obra-
dujące pod przewodnictwem słyn-
nego reżysera teledysków (m.in. 
Beatlesów) Michaela Lindsay- 
-Hogga postanowiło uhonoro-

krację, a jednak gdzieś spomiędzy 
kadrów wyłania się – jak zazna-
czyli w uzasadnieniu werdyktu 
jurorzy – „intymny i surowy por-
tret wyborów, a także naszego 
stosunku do władzy” i „wrodzona 
(nam) potrzeba wolności myśle-
nia, wolności wypowiedzi i życia 
z godnością”.

Srebrny Róg dla reżysera naj-
lepszego pełnometrażowego 
dokumentu trafił z kolei do kana-
dyjskiego filmu Nasz dom w reży-

wać Złotym Hejnałem szwajcar-
ską Melodię hałasu Gitty Gsell – 
„za piękne do podziwiania obrazy, 
te o charakterze industrialnym jak 
i sielskim, niesamowitą ścieżkę 
akustyczną, oczywiście wykonaną 
z najwyższą starannością, historię 
ekscentrycznej grupy ludzi peł-
nych pasji, którzy tworzą dźwięki 
z hałasu przy użyciu instrumentów 
stworzonych ze śmieci lub kom-
puterów, a nawet warzyw”. Wielka 
szkoda, że uzasadnienia tego nie 
przypisano filmowi pod wieloma 
względami bardziej nań zasługu-
jącemu, a mianowicie polskiemu 
dokumentowi Ucho wewnętrzne 
w reżyserii Szymona Uliasza 
i Magdaleny Gubały. Twórcom 
udało się nie tylko podążyć śla-
dem artystycznej biografii Miko-
łaja Trzaski, ale przede wszystkim 

dotknąć istoty sztuki improwiza-
cji jazzowej. Pominiętych w juror-
skich wyborach było zresztą 
w Krakowie znacznie więcej, co 
przy ponad 100 produkcjach bio-
rących udział w konkursowych 
szrankach było nie do uniknięcia.    

Pominięci: trudna 
lekcja patriotyzmu
Taką realizacją jest bez wątpienia 
pełnometrażowy dokument Alisa 
w krainie wojny Liubov Durako-
vej i Alisy Kovalenko o konflikcie 
ukraińsko-rosyjskim po rewolucji 
na Majdanie. Echa pogrążającej 
się w coraz większych niepoko-
jach Europy i kształtowania się 
narodowej tożsamości wybrzmie-

serii byłego pracownika socjal-
nego Martina Fourniera i filmowca 
Pier-Luca Latulippe’a. Okazuje 
się, że „socjalny raj” nie jest wolny 
od błędów. Dokument opowiada 
o mieszkańcach dość dziwnego 
przybytku, ni to motelu, ni to 
szpitala, wynajmowanego przez 
rząd od prywatnych właścicieli 
dla podopiecznych zlikwidowa-
nego wcześniej zakładu opieki 
psychiatrycznej. Ci społeczni out-
siderzy, ze złamanymi przez cho-

wały zresztą w prezentowanych 
w Krakowie tytułach nad wyraz 
często. W Alisie… nabrały cha-
rakteru osobistego. „Dzisiaj czu-
jemy, że jesteśmy sami. Europa 
dużo mniej interesuje się naszymi 
losami, niż miało to miejsce na 
początku. Widać to też po ludziach 
na Ukrainie. Entuzjazm zamienił 
się w rezygnację, a nadzieję na lep-
sze jutro zastąpił smutek” – przeko-
nuje w rozmowie Kovalenko. Jest 
ona główną bohaterką opowie-
ści, w której na dobrą sprawę z fil-
mowca zamieniła się w żołnierza.

Patriotyzmu od Alisy uczyć 
by się mogli bohaterowie innego 
dokumentu – gorzkich Dwóch 
dzieciństw Vladimira Golovneva. 
Są nimi uczniowie jednej ze szkół 
w rosyjskiej Degtiarce, przygo-
towujący się do obchodów Dnia 

Zwycięstwa. Z tej okazji odwie-
dzają wojennych weteranów, 
z każdą sceną dając wyraz temu, 
że pojęcie patriotyzmu czy ojczy-
zny jest im obce, w najlepszym 
wypadku obojętne. Inaczej, ale 
tylko trochę, jest w Lekcji patrioty-
zmu Filipa Jacobsona. Dokumen-
cie obrazującym uroczystą akade-
mię w jednej z gdyńskich szkół 
podstawowych. Wydaje się, że 
dużo większy entuzjazm towarzy-
szy tu nie wykonującym kolejne 
utwory dzieciom, a gronu rodzi-
ców czy nauczycielskiemu jury.

Zawieszenie pomiędzy zaan-
gażowaniem a ignorancją to nie 
jedyne obrazy ojczyźnianych 
uczuć, jakim wyraz dali reżyse-

robę lub traumę życiorysami, ale 
za to barwnymi osobowościami, 
przez kilkanaście lat zdołali zbu-
dować wspierającą się mikrospo-
łeczność. Teraz muszą się rozstać, 
może nawet trafić na ulicę – tytu-
łowy dom ma zostać zburzony. 
Podobnie, jak w przypadku filmu 
Zosi Rodkiewicz, i tu forma jest 
bardzo surowa, liczy się za to 
szczery kontakt z bohaterami 
oraz skłon w stronę subtelnego 
humoru, miast dramatu zwiasto-
wanego przez temat.

Swoje pozostałe laury jurorzy 
Międzynarodowego Konkursu 
Filmów Dokumentalnych posta-
nowili przyznać bardziej kame-
ralnym realizacjom. Srebrnym 
Rogiem dla najlepszego reżysera 
średniometrażowego dokumentu 
uhonorowano Włocha Massima 
Coppolę za film Romeo i Julia, 
w którym w romskim obozowi-
sku, przed kamerą, ożywają pasje 
i konflikty z Szekspira. Nagrodą 
za najlepsze zdjęcia (Kristina 
Sereikaitė), ufundowaną przez 
HBO Polska, wyróżniono Mar-
twe uszy (reż. Linas Mikuta) – 
zanurzoną w świecie wiejskiej 
przyrody opowieść o trudnej 
i bolesnej relacji prostego ojca 
i niesłyszącego syna. Polskim 
akcentem w konkursie były wspo-
mniana już Ikona i pominięta 
przez jury liryczno-komiczna opo-
wieść o śląskich łowcach duchów: 
Z pogranicza cudu Tomasza Jur-
kiewicza.   
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Ikona, 
reż. Wojciech Kasperski
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Nawet nie wiesz, 
jak bardzo cię kocham, 

reż. Paweł Łoziński

Więzi, 
reż. Zofia Kowalewska
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widzę promień nadziei w jej życiu. 
Takim promieniem nadziei ma 
być też ten film – historia szczo-
drości, poświęcenia i oporu. Opo-
wieść o kobietach”.

Ten krąg tematyczny zain-
teresował również Pawła Gulę. 
W amerykańsko-polskim doku-
mencie W imię honoru odwiedził 
on Indie, Jordanię i Palestynę, 
żeby zgłębić dramat „honoro-
wych” zabójstw. Jak to możliwe, 
żeby presja „honoru” była większa 
niż miłość do córki, siostry, żony? 
Udało się reżyserowi dotrzeć do 
kobiet, które przeżyły ataki, ale też 
do oprawców. Różne wyznania, 
ten sam okrutny rytuał. Bardzo 
trudno przejść obok tego filmu 
bez emocji, bez silnego uczucia 
sprzeciwu.

Wytchnienie dały natomiast 
portrety kobiet w Europie, także 
w Polsce. Wspomnieć tu trzeba 
m.in. o znakomitym, wielokrot-
nie już nagradzanym Dniu babci, 
dyplomowym krótkim metrażu 
Miłosza Sakowskiego. Zabawnej 
wariacji na temat tego, co może 
wyjść z próby wyłudzenia pie-
niędzy popularną metodą „na 
wnuczka”. I choć głównym boha-
terem jest tu młody mężczyzna 
o dość podejrzanej aparycji, show 
kradnie babcia (w tej roli rewe-
lacyjna Anna Dymna). Kobieta, 
dla której cyniczna próba oszu-
stwa staje się nieoczekiwaną 
szansą w przegranej wydawałoby 
się batalii z opieką społeczną. 
„Instytucjonalne” problemy ma 
też grana przez Julię Kijowską 
bohaterka filmu Lokatorki Klary 
Kochańskiej. Justyna jest młodą 
prawniczką, która kupiła miesz-
kanie na aukcji komorniczej. Pro-
blem polega na tym, że poprzed-
nia lokatorka wraz z chorą córką 
nie chcą przenieść się do lokalu 
socjalnego. Sytuacja daleka jest 
od komfortowej, a węzeł wzajem-
nych relacji i zależności zaciska 
się coraz ciaśniej. Zupełnie jak 
w filmie Marty Prus Ciepło-zimno, 
nakręconej w  jednym ujęciu 
historii nieplanowego spotka-
nia dwóch kobiet. Jedna z nich 
jest desperacko potrzebującą pie-
niędzy samotną matką, druga 
szuka zemsty na zdradzającym ją 
mężu. I choć początkowo nic na 
to nie wskazuje, wszak poznają się 
podczas próby kradzieży torebki, 

rzy pokazywanych na festiwalu 
filmów. Skupili się także na tej 
bardziej niebezpiecznej twarzy, 
nierzadko prowadzącej do wyna-
turzeń, pełnej nienawiści, nacjo-
nalizmu czy ksenofobii. To przy-
padek intrygującej angielskiej 
fabuły Evy Riley Patriotka. Jej 
bohaterką jest 11-letnia dziew-
czynka wychowywana w duchu 
skrajnego nacjonalizmu i otwar-
tej wrogości do wszystkiego, co 
inne. Reżyserka pokazuje niebez-
pieczeństwo łatwego kształtowa-
nia postaw i faktu, że agresja czę-
sto wynika po prostu z niewiedzy. 
Jeszcze dalej w mówieniu o złych 
emocjach posuwa się Michalina 
Musialik w animacji Ja, zwierzę. 
Ten ledwie 6-minutowy film to 
ciekawa, utrzymana w klimacie 
„Władcy much” Williama Gol-
dinga, alegoria narodzin niena-
wiści w nazistowskim kostiumie.

Pominięci: Bliski 
Wschód u wrót 
Europy
Nie mogło na tegorocznej edycji 
festiwalu zabraknąć filmów, przy-
glądających się temu, co dzieje 
się u wrót Europy. Bez publi-
cystyki, czy oceniającej agita-
cji – za czy przeciw. Za to przez 
pryzmat indywidualnych losów 

mają sobie nawzajem całkiem 
sporo do zaoferowania. 

Trudna, nieoczywista relacja to 
także temat filmu Powrót w reży-
serii Damiana Kocura. Jego boha-
terką jest Ania (Magdalena Czer-
wińska), którą poznajemy w chwili, 
kiedy opuszcza mury więzienia 
i udaje się na przepustkę. Mister-
nie przygotowany plan ucieczki 
za granicę ustępuje konieczności 
zmierzenia się z demonami prze-
szłości. Krok po kroku poznajemy 
historię kobiety i dowiadujemy się, 
dlaczego trafiła za kratki. Jest w fil-
mie Kocura taka scena, która ideal-
nie podsumowuje każdą z czterech 
opisywanych fabuł. Kiedy boha-
terka przestępuje próg mieszkania 
i staje twarzą w twarz ze swoimi 
problemami. A odwrotu nie ma.

W kobiecym kręgu tematycz-
nym znalazł się jeszcze, oparty 
na niepublikowanych wcześniej 
prywatnych archiwach, dokument 
Ingrid Bergman: własnymi sło-
wami, który Stig Björkman zre-
alizował na prośbę i z pomocą 
rodziny słynnej szwedzkiej 
gwiazdy. Nie jest to jednak por-
tret hollywoodzkiej sławy z burzli-
wym życiorysem, a kobiety, która 

(w dokumencie) lub małych pro-
wokacji (w fabule). Krótki metraż 
Dom nagradzanego już wcze-
śniej w Krakowie Brytyjczyka 
Daniela Mulloya każe widzom 
„wejść w buty” uchodźców i razem 
z białą anglosaską rodziną poko-
nać piekło uchodźczej podróży. 
Z kolei uhonorowany Nagrodą 
Publiczności inny Brytyjczyk, 
Lewis Rose (laurem podzielił się 
ex aequo z Kto mnie teraz poko-
cha? Baraka Heymanna), w iro-
niczno-komediowo-slapstickowy 
sposób rozprawia się ze stereo-
typami związanymi z wrogością 
muzułmanów i żydów.

Jeszcze inne spojrzenie na 
problem zaoferował niemiecki 
reżyser, debiutant Stefan Kes-
sissoglou w Ciężarze dowodu. 
To w ogóle nietypowy projekt – 
kolejny na festiwalu film powstały 
poniekąd w wyniku zbiegu oko-
liczności i bycia w odpowiednim 
miejscu, w odpowiednim czasie. 
Znowu siła bohaterów i tematu 
niweluje pewne braki formalne. 
Wydawałoby się, że obraz zre-
alizowany został teraz, w odpo-
wiedzi na bieżące wydarzenia, 
a jednak zdjęcia powstały nie-
mal 10 lat temu, gdy twórca był 
jeszcze przed studiami i pod-
jął wolontariat w jednym z cze-

wyprzedzała swoje czasy, dziś 
natomiast może być inspiracją. 

Nie można tu nie wymienić też 
poetycko-malarsko-osobistego 
pełnometrażowego dokumentu 
Refleksy Sary Broos ze Szwecji. 
Autorka wpuściła nas do życia 
swojego i swojej matki – zna-
nej malarki. Nie chodziło jej jed-
nak o przedstawienie życiorysu 
artystki, jakiś ekshibicjonistyczny 
reality show, a o zadumę nad rela-
cją matki i córki. W kolejnych 
pokoleniach tak łatwo dostrzec… 
refleksy pokoleń wcześniejszych. 
Był to zdecydowanie jeden z naj-
piękniejszych plastycznie i naj-
bardziej misteryjnie skonstruowa-
nych obrazów 56. Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego – obok Eks-
tazy Wilko Johnsona genialnego 
Juliena Temple’a o eksplozji życia 
w obliczu śmiertelnej choroby 
oraz – rekomendowanego do Euro-
pejskiej Nagrody Filmowej – gorz-
kiego dokumentu o samotności 
we współczesnym miejskim świe-
cie – 21 x Nowy Jork Piotra Stasika.

Festiwal w festiwalu
Ale przecież festiwal przypo-
mniał też mistrzów – Marcela 

skich ośrodków dla uchodźców. 
Tu poznał dwóch Afrykańczy-
ków. Czy są tzw. imigrantami 
ekonomicznymi, czy ratują 
życie? Kessissoglou unika jed-
noznacznych osądów, pozo-
stawia widzowi przestrzeń dla 
własnych odpowiedzi, ale jed-
nocześnie pozwala mu przyjrzeć 
się sytuacji od środka, „z drugiej 
strony barykady”. W rzeczywi-
stości medialnej, zdominowanej 
przez telewizyjne szybkie newsy 
i czarno-białe materiały prasowe 
to głos wyjątkowy.

Takie jest też świadectwo, 
które w Życiu na granicy Bah-
mana Ghobadiego dają nasto-
latkowie z oenzetowskich obo-
zów dla uchodźców. Autor 
Czasu pijanych koni obdarował 
ich kamerami i poprosił, żeby 
sami opowiedzieli o swoim życiu 
po atakach ISIS. W ten sposób 
powstał przejmujący i wstrząsa-
jący zbiór etiud, w którym zza 
inscenizowanych historii wyła-
nia się obraz ludzi pozbawionych 
podstawowych środków do życia 
(w zamian oferuje się im seanse 
Snajpera), błagających o pomoc 
nie w zdobyciu europejskiego 
azylu i zasiłku, a w odnalezieniu 
uprowadzonych bliskich – głów-
nie kobiet i dziewcząt. 

Łozińskiego (Smok Smoków 
2016), Krzysztofa Kieślowskiego, 
Andrzeja Wajdę czy Bogdana 
Dziworskiego (w ramach pre-
miery boxu DVD). W programie 
nie zabrakło też biograficzno- 
-wspomnieniowych, gorzko-słod-
kich portretów takich sław, jak 
Stanisław Dygat (Mój ojciec Staś, 
reż. Andrzej Dudziński), Jonasz 
Kofta (Jonasz w brzuchu Lewia-
tana, reż. Krzysztof Wierzbicki), 
Przemysław Gintrowski (Gintrow-
ski, reż. Arkadiusz Bartosiak) czy 
Wanda Sieradzka (Nie płacz, 
kiedy odjadę, reż. Sławomir Grün-
berg) i Sławomir Mrożek (Mro-
żek. Życie warte jest życia, reż. 
Paweł Chara). Dokument Jarocin, 
po co wolność Marka Gajczaka 
i Leszka Gnoińskiego nie tylko 
przybliżył historię legendarnego 
festiwalu w kalejdoskopie archi-
waliów i wspomnień uczestni-
ków oraz organizatorów, ale także 
zadał wyraźnie tytułowe pyta-
nie o znaczenie i wagę wolno-
ści. Krakowski Festiwal Filmowy 
przedstawił również monumen-
talne olimpijskie dokumenty 
i produkcje zderzające sztukę 
filmową z nauką oraz laureatów 
innych festiwali. Dał wreszcie 
wielką przestrzeń Industry dla 
rozmowy o kinie, czego ukoro-
nowaniem były z jednej strony 
branżowe debaty i panele (m.in. 
o polskim kinie dla dzieci, dystry-
bucji filmów krótkometrażowych 
oraz o kinie szwedzkim – przy-
pomnijmy: Szwecja była tego-
rocznym gościem sekcji Focus 
on…), prezentacje (m.in. Naro-
dowego Centrum Kultury Fil-
mowej), a z drugiej trzy wielkie 
pitchingi (Animated in Poland, 
Docs to Start i Docs to Go!) oraz 
(po raz pierwszy) przygotowaną 
z myślą o zagranicznych partne-
rach prezentację nowych rodzi-
mych produkcji dokumentalnych 
Docs to Buy... 

To przecież Kraków – każdy 
widz (i filmowiec) mógł w pro-
gramie 56. edycji festiwalu znaleźć 
coś z własnego kręgu zaintereso-
wań, ale i coś odkryć nowego. Brać 
udział w całkiem innym, a jed-
nak tym samym wielkim święcie 
dokumentu i krótkiego metrażu. 
57. Krakowski Festiwal Filmowy 
już za rok – w dniach od 28 maja 
do 4 czerwca.  

Pominięci: 
portrety kobiet
Skoro mowa o  kobietach  – 
w poczcie tematów 56. Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego 
zajęły one bardzo ważne miej-
sce. Widzowie mogli poznać ich 
siłę, ale i wyzwania, przed którymi 
stają. I tak na przykład irańska 
reżyserka Sona Moghaddam 
weszła z kamerą w życie Maso-
umeh (Masoumeh), która została 
oblana kwasem przez ojca swo-
jego byłego męża. Kobieta straciła 
wzrok, ma zdeformowaną twarz. 
Skazana została też na długą 
i trudną walkę o prawo do opieki 
nad synkiem, który po ataku… tra-
fił do jej oprawcy. „Każdego dnia 
liczba ofiar wzrasta” – podkre-
ślała w rozmowie Moghaddam. 
„Katie Piper z Wielkiej Brytanii, 
Sonali Mukherjee z Indii, Tanya 
St-Arnauld z Quebeku, Monireh 
z Pakistanu i… wiele innych, nie-
winnych istot, które stały się ofia-
rami przemocy i ignorancji. To 
często kobiety i matki, które szu-
kały wolności, pragnęły respekto-
wania praw człowieka. Przez trzy 
lata żyłam i pracowałam z Maso-
umeh, z jej bólem i cierpieniem, 
z jej ranami. Starałam się wzmoc-
nić jej wiarę w samą siebie. Był to 
trudny proces i projekt, ale dziś 
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Mój przyjaciel Borys Niemcow, 
reż. Zosia Rodkiewicz 

Marcel Łoziński 
ze Smokiem Smoków
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Kraków stał się miastem- 
-symbolem postrzegania 
muzyki filmowej jako praw-

dziwej sztuki, ale zarazem też jako 
nowoczesnego spektaklu” – pisze 
o FMF-ie Andy Hill w publikacji 
„Scoring the Screen”. O festiwalu 
mówi się na świecie: „The place 
to be” – „Miejsce, w którym trze-
ba być”. Czasem też „The Market 
Place”, gdyż okazuje się, że wła-
śnie tu nawiązywane są kontak-
ty muzyczne (już nie tylko stricte 
filmowe – jak w trakcie Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego czy 
Off Camery), które później prze-
radzają się we wspólne projekty. 
Równie wielki jest sukces frekwen-
cyjny FMF-u. Bilety na koncerty 
rozchodzą się niczym ciepłe bu-
łeczki. Jeszcze zanim ruszyła kam-
pania promocyjna, sprzedano ich 
20 tys. Miesiąc przed tegoroczną 
edycją nie było już miejsc na galę 
„Video Game Show: Wiedźmin 3: 
Dziki Gon”, a odbyła się w impo-
nujących rozmiarów Tauron Are-
nie Kraków.

To naprawdę robi wrażenie. 
Chciałoby się oglądać takie tłu-
my na klasycznych projekcjach 
kinowych, ba, nawet na tych fe-
stiwalach filmowych, które cieszą 
się dużą publicznością. Tysiące 
widzów obecne były w Krakowie 

również na gali muzyki z animacji 
(Tauron Arena Kraków), na „Ga-
li alterFMF: Drone Sounds” (sala 
audytoryjna Centrum Kongreso-
wego ICE Kraków) czy wreszcie 
na absolutnie wyjątkowym kon-
cercie muzyki polskiej: „Scoring-
4Polański”.

Ten ostatni odbył się dwukrot-
nie – najpierw w Katowicach (sala 
koncertowa NOSPR), gdzie Nagro-
dę im. Wojciecha Kilara (przyzna-
ną po raz drugi) odebrał Alexandre 
Desplat, potem w Krakowie (ICE 
Kraków). Oba koncerty na długo 
zapiszą się w pamięci uczestników. 
Nie tylko za sprawą prezentowanej 
muzyki (będącej przekrojem kina 
Romana Polańskiego), dostojnego 
muzycznego laureata, ale głównie 

wizualnej. Nie ogranicza się jedy-
nie do arcydzieł i przebojów kina. 
Nie odwraca głowy od współcze-
sności i tego, co dzieje się w tele-
wizji, w grach wideo. Stąd Wiedź-
min, ale i tematy muzyczne z se-
riali HBO, sensacji i filmów sci- 
ence fiction, kompozycje Jóhanna 
Jóhannssona, Łukasza Targosza, 
Cliffa Martineza czy Josepha Tra-
panesego. Jest na festiwalu rów-
nież miejsce na bardziej kameral-
ne wydarzenia, istotne nie tylko 
dla samych obiorców, ale i budo-
wania pewnego dziedzictwa mu-
zycznego polskiego kina oraz je-
go promocji. Taki charakter miał 
w tym roku z pewnością koncert 
„Wars & Kaper: Deconstruction” 
Audiofeeling Trio i Pawła Kacz-
marczyka, przypominający i – jak 
wskazuje tytuł – dekonstruujący 
muzykę Bronisława Kapera i Hen-
ryka Warsa.

Jest też FMF platformą promo-
cji polskich orkiestr, wymiany do-
świadczeń polskich i zagranicz-
nych artystów, debiutantów i mi-
strzów, wreszcie muzyczno-filmo-
wej edukacji. Koncertom towarzy-
szą warsztaty, debaty, spotkania. 
To prawdziwe święto, eksplozja 
muzyki filmowej. Jedyne, co moż-
na zarzucić – nie tyle FMF-owi, co 
raczej Krakowowi – to skumulo-
wanie tak wielkich imprez niemal 
w jednym miesiącu. FMF odbywa 
się zaraz po Off Camerze i fatalnie 
nachodzi na Krakowski Festiwal 
Filmowy (organizowany na prze-
łomie maja i czerwca od zawsze). 
Istnieje tu ryzyko „podbierania” 
sobie wzajemnie widzów i uwagi 
mediów, podczas gdy reszta roku 
jest tak filmowo cicha. Wspania-
łe festiwale zasługują na więcej 
przestrzeni. 

Robert Piaskowski, zespół Krakowskiego Biura 
Festiwalowego oraz RMF Classic dla kompozytorów 
filmowych zrobili to, co Marek Żydowicz dla autorów zdjęć 
na Camerimage. Przy 9. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej 
(FMF) nie ma już żadnych wątpliwości, że to marka ceniona 
na świecie i wśród widzów.

Po prostu: 
#ilovefmf

Dagmara Romanowska

dzięki obecności samego Polań-
skiego. W Krakowie reżyser ode-
brał odznakę jubileuszową 50-le-
cia Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich (z okazji 50-lecia SFP) 
i czarował widzów. Najpierw, ni-
czym 20-latek wskoczył na scenę. 
Potem, razem ze swoim kompozy-
torem, rozrzucał z balkonu kwiaty. 
Dwukrotnie publiczność uhonoro-
wała go owacjami na stojąco, a on 
nie krył radości i wzruszenia. Ta-
kich chwil się nie zapomina. Takie 
momenty daje właśnie FMF i po-
święcony wielkim osobowościom 
X muzy cykl „Scoring4” – przypo-
mnijmy, w zeszłym roku bohate-
rem wieczoru był Andrzej Wajda.

FMF łączy różne obszary i style 
muzyki w świecie kultury audio-

Powodem mojego wypadu 
była 5. edycja niezwykle in-
teresującego Festiwalu Fil-

mowego im. Krzysztofa Komedy 
(podtytuł imprezy brzmi: Grand 
Prix Komeda – Muzyka Polskiego 
Filmu). „Gdzieś tam z góry przy-
gląda się patron festiwalu, muzyk 
i kompozytor, któremu przewrot-
ny los nie pozwolił kontynuować 
dzieła tworzenia, ograniczając tym 
samym nam – odbiorcom, możli-
wość obcowania z geniuszem ar-
tysty. Artysty kompletnego i po-
nadczasowego, którego tajemni-
ca zaklęta została w biało-czarnej 
klawiaturze. Ilu jest bowiem pia-
nistów, których nazwisko staje się 
synonimem gatunku muzycznego, 
ilu kompozytorów, których dzie-
ło rozpoznawalne jest bez wzglę-
du na szerokość geograficzną po 
zaledwie kilku wybrzmiałych nu-
tach” – stwierdza Sebastian Gór-
ski, dyrektor ostrowskiego festi-
walu. Trudno byłoby znaleźć lep-
szego patrona tej niezwykłej im-
prezy – z powodów artystycznych, 
ale i… sentymentalnych. Krzysztof 
Komeda chodził tu do szkoły, zda-
jąc maturę w 1950 roku w ostrow-
skim Gimnazjum Męskim. I mia-
sto o nim pamięta: Zespół Szkół 
Muzycznych nosi imię słynne-
go kompozytora, nazwą Kome-
da ochrzczono miejscowy hotel 
oraz sąsiadujące z nim kino.

W tym kinie odbywała się 
zresztą część festiwalowych 
projekcji. Ostrowska impreza 
kładzie szczególny akcent na 
filmową muzykę. To ona jest 
oceniana przez festiwalowe jury, 
które wybiera najlepszą party-
turę spośród rodzimych pełno-
metrażowych filmów fabularnych 

zrealizowanych podczas minio-
nego roku. W tym roku odbyła 
się 5. edycja festiwalu, ale konkurs 
rozegrano dopiero po raz trzeci, 
wcześniej impreza miała charakter 
przeglądu. W 2014 roku triumfo-
wał Jan Kanty Pawluśkiewicz za 
muzykę do Papuszy Krzysztofa 
Krauzego i Joanny Kos-Krauze, 
w 2015 – Małgorzata Penkalla 
i Małgorzata Gajdzica, tworzące 
zespół Enchanted Hunters, które 
swą muzyką zilustrowały film 
Małe stłuczki Aleksandry Gowin 
i Ireneusza Grzyba.

Bezapelacyjnym zwycięzcą 
5. edycji został Paweł Mykie-

tyn, kompozytor muzyki do 11 
minut Jerzego Skolimowskiego. 
Jury pracujące pod kierunkiem 
Tomasza Lacha, znanego arty-
sty plastyka i publicysty, prywat-
nie pasierba Krzysztofa Komedy, 
w skład którego wchodzili dwaj 
znakomici kompozytorzy: Zyg-
munt Konieczny i Jan Kanty Paw-
luśkiewicz oraz Andrzej „Idon” 
Wojciechowski,  trębacz z legen-
darnych Melomanów, a także 
Jerzy Kapuściński, dyrektor arty-
styczny Studia Munka-SFP, i wyżej 
podpisany, nie miało żadnych 
wątpliwości. W swym werdykcie 
jurorzy stwierdzili, że swą decyzję 

podjęli jednogłośnie, oraz wyrazili 
zadowolenie, iż poziom rodzimej 
muzyki filmowej z roku na rok jest 
coraz wyższy. Laureat Grand Prix, 
odbierając laur (i towarzyszącą 
mu niebagatelną sumę 30 tys. zł), 
powiedział, że jest mu szczególnie 
miło, gdyż na jego półeczce z pły-
tami z nagraniami Komedy sąsia-
dują kompozycje Koniecznego 
śpiewane przez Ewę Demarczyk 
czy Pawluśkiewicza wykonywane 
przez Marka Grechutę i Anawę.

Największe atrakcje spotkały 
ostrowską publiczność podczas 
festiwalowej gali, którą uświet-
nili fantastycznym występem 
Swingowi Ekscentrycy oraz Big 
Collective Band pod wodzą Wie-
sława Pieregorólki, złożony z naj-
większych gwiazd polskiego jazzu, 
m.in. Wojciecha Karolaka, Hen-
ryka Miśkiewicza, Roberta Majew-
skiego. Wzruszony Janusz Majew-
ski, reżyser Excentryków, czyli po 
słonecznej stronie ulicy stwierdził, 
że był to dla niego jeden z najpięk-
niejszych wieczorów. Dla mnie 
też. I festiwalowej publiczności 
także, która nagrodziła artystów 
długotrwałą owacją na stojąco. 
Należy się ona bez wątpienia rów-
nież organizatorom tej niezwykle 
udanej imprezy.  

Nigdy nie byłem w Ostrowie Wielkopolskim, ale wiele się o tym 
mieście naczytałem, od lat pilnie śledząc doniesienia z odbywa-
jących się tam imprez, głównie muzycznych, takich jak: Jimiway 
Blues Festival, Muzeum Jazz Festival, Reggae na Piaskach czy 
Wszystko Jest Poezją. W tym roku pojechałem po raz pierwszy 
i się zachwyciłem – miastem, ludźmi oraz panującą atmosferą.

Cały
tenjazz

Jerzy Armata
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„Scoring4Polański” w ICE Kraków

Sebastian Górski, 
Paweł Mykietyn i Beata Klimek
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Tę atmosferę tworzą  – 
przede wszystkim – lu-
dzie, którzy do Koszalina 

przyjeżdżają, a w tym roku przy-
było ich wyjątkowo dużo. Przy 
tym warto podkreślić, że warunki 
do jej stworzenia zapewniają per-
fekcyjni jak zawsze, ale i otwarci, 
wyrozumiali oraz naładowani po-
zytywną energią szefowie kosza-
lińskiego festiwalowego teamu – 
Paweł Strojek (dyrektor impre-
zy, a zarazem Centrum Kultury 
105, jej współorganizatora) oraz 
Janusz Kijowski (dyrektor arty-
styczny). Gdy do tego dodamy 
bogaty, różnorodny i atrakcyjny 
program, otrzymujemy imprezę, 
z której żal wyjeżdżać. 

Ostatnie lata, także w najmłod-
szym polskim kinie, są fascynu-
jące. Po pierwsze, powstaje coraz 
więcej filmów, po drugie – są one 
niezwykle różnorodne zarówno 
pod względem formy, jak i tre-
ści, oraz po trzecie – co chyba 
najważniejsze – jest pośród nich 
coraz więcej tytułów znaczących, 
odnoszących sukcesy na wielu 
prestiżowych imprezach, z Sun- 
dance na czele. Podkreślał to 
Jacek Bromski (od tej edycji fe-
stiwalu – decyzją miejscowych 
władz – Honorowy Ambasador 
Koszalina), podkreślał Janusz 
Kijowski, podkreślał Tomasz 
Wasilewski, laureat Srebrnego 
Niedźwiedzia na tegorocznym 
Berlinale. O polskim kinie, tak-
że tym najmłodszym, coraz wię-
cej się na świecie mówi. Zresztą 
nie tylko o konkretnych tytułach, 
ale także o strukturach organiza-
cyjnych – często stawiając je za 
wzorzec – naszej kinematografii: 
Polskim Instytucie Sztuki Fil-
mowej czy takich przedsięwzię-
ciach, szczególnie cennych dla 
młodych twórców, jak działające 
przy SFP Studio Munka czy Szko-
ła Wajdy – niekonwencjonalna 
uczelnia filmowa funkcjonująca 
bardziej na zasadach zespołu fil-
mowego niż tradycyjnej szkoły.

Tegoroczne składy jurorskie 
(jury filmów pełnometrażowych 
pracowało pod wodzą Feliksa Fal-
ka, a jury filmów krótkometra-
żowych pod kierunkiem Kingi 
Dębskiej) miały trudny orzech 
do zgryzienia. Po prostu dobrych 
filmów było za dużo. Zwłaszcza 

wysoką jakością – i różnorodno-
ścią propozycji artystycznych – 
wyróżniał się konkurs krótkich 
fabuł, dokumentów i animacji.

Jantarem za najlepszy doku-
ment uhonorowano Więzi Zo-
fii Kowalewskiej, wzruszający, 
ale nie ckliwy portret „starego 
dobrego małżeństwa” po przej-
ściach (prywatnie dziadkowie re-
żyserki), obchodzącego jubileusz 
45-letniego pożycia (nagrodę za 
zdjęcia do tego filmu oraz do Lilii 
Dominiki Łapki otrzymała We-
ronika Bilska, moim zdaniem – 
wielki operatorski talent). Jurorzy 
w swoim werdykcie podkreślili 
umiejętność pięknego i czułe-
go pokazania człowieka, a także 
docierania do jego najgłębszych 
emocji. Podobnymi walorami od-
znaczają się Trzy rozmowy o życiu 
Julii Staniszewskiej, przejmująca 
rejestracja prób porozumienia się 
skonfliktowanych matki i córki 
(Nagroda Dziennikarzy). Szko-
ła filmowa uczy – przede wszyst-
kim – warsztatu, ale by powstało 
dobre kino, potrzebna jest także 
wyobraźnia i wrażliwość. I wielu 
młodych twórców, stawiających 
swe pierwsze filmowe kroki, te 
walory ma. Jak choćby Mateusz 
Rakowicz, nagrodzony Jantarem 
za Romantik, który uznano naj-
lepszą krótką fabułą, czy Rena-
ta Gąsiorowska, autorka Cipki, 
uznanej za najlepszą krótką ani-
mację. Poza umiejętnościami 
warsztatowymi oraz wyobraź-
nią, oboje potrafią opowiadać 
lekko i z poczuciem humoru. Ta-
kimi walorami dysponują także 
autorzy filmów wyróżnionych: 
Agnieszka Elbanowska ( jej Po-
lonez to niezwykle trafne, a za-
razem niebanalne spojrzenie na 
polski patriotyzm), Piotr Adam-
ski (stawiający w Otwarciu ważne 
pytanie o granice sztuki współ-
czesnej) czy Piotr Loc Hoang 
Ngoc (potrafiący w Gyros Dan-
ce opowiadać obrazem i muzy-
ką, bez słów).

Wielkim Jantarem za pełno-
metrażowy debiut fabularny uho-
norowano Intruza Magnusa von 
Horna, którego producent – Ma-
riusz Włodarski – okazał się tak-
że debiutantem. Ten tytuł ma na 
swym koncie już ponad dwadzie-
ścia festiwalowych laurów, m.in. 

w Chicago, Paryżu, Gdyni, Kra-
kowie, Łodzi, Tarnowie. Podob-
nie jak na wcześniejszych festi-
walach, gdzie był prezentowany 
i nagradzany, dostrzeżono w nim 
realizacyjną perfekcję, a także 
ogromną dojrzałość w porusza-
niu niezwykle ważnego tematu 
społecznego wykluczenia. Jan-
tarem za reżyserię nagrodzono 
Kubę Czekaja za Baby Bump 
(także Nagroda Dziennikarzy), 
niekonwencjonalną opowieść 
o trudach dojrzewania, zwłasz-
cza fizycznego, a za scenariusz 
Pawła Chrzana, autora Klezme-
ra, za poruszający opis dramatu 
rozgrywającego się w scenerii 
drugiej wojny światowej.

Deszcz nagród spadł na pełno-
metrażowy debiut fabularny Na 
granicy Wojciecha Kasperskie-
go, do tej pory – przede wszyst-
kim – wytrawnego dokumentali-
sty (jego Ikona triumfowała pod-
czas tegorocznej edycji Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego). 
Za najlepszy film uznało go jury 

młodzieżowe oraz festiwalowa 
widownia (Nagroda Publiczno-
ści), a konkursowe jury dorzuci-
ło dwie statuetki Jantarów: Bar-
toszowi Bieleni, uznając go za 
odkrycie aktorskie, oraz Bartło-
miejowi Gliniakowi za wyjątko-
wo spójną z obrazem, chwilami 
nawet prowadzącą filmową nar-
rację, muzykę.

Jantara za zdjęcia dostał in-
ny znakomity dokumentalista, 
debiutujący w pełnometrażowej 
fabule – Marcin Koszałka – autor 
Czerwonego Pająka. Trofeami ak-
torskimi podzielili się: Agnieszka 
Żulewska za przejmującą kreację 
w Chemii debiutującego w roli re-
żysera znanego operatora Bartka 
Prokopowicza oraz Adam Woro-
nowicz za fantastyczną rolę w fil-
mie Koszałki. Za pomysłowość 
i precyzję montażu efektów i eks-
presję zgrania ścieżki dźwięko-
wej Córek Dancingu Agnieszki 
Smoczyńskiej statuetka Jantara 
powędrowała do Marii Chilarec-
kiej i Marcina Lenarczyka.

Debiut dla każdego artysty jest 
niezwykle ważny, ale prawdę mó-
wiąc, on jeszcze niczego nie za-
łatwia. Najważniejszy jest – tak 
twierdzi wielu uznanych twór-
ców – drugi film. Dobrym po-
twierdzeniem tego poglądu są 
dokonania przewodniczących 
tegorocznych sądów konkurso-
wych: Kinga Dębska debiutowała 

Helem, a Feliks Falk – W środku 
lata. To były interesujące debiuty, 
ale prawdziwe uznanie i ogrom-
ną popularność przyniosły im 
filmy drugie: Dębskiej – Moje 
córki krowy, Falkowi – Wodzirej. 
Nie zawsze zatem do trzech razy 
sztuka. Nieraz do dwóch, zwłasz-
cza gdy mamy na uwadze sztukę 
filmową.  

„Takiej atmosfery nie ma na żadnym innym festiwalu” – powiedział Jacek Bromski 
podczas finałowej gali 35. edycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi 
i Film”. I dodał: „No może z wyjątkiem Sundance”. Trudno się nie zgodzić z konstatacją 
prezesa SFP, współorganizatora tej fantastycznej imprezy.

Jerzy Armata
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Zjednoczone Stany Miłości
film fabularny
premiera: 29 lipca
reżyseria: Tomasz Wasilewski
scenariusz: Tomasz Wasilewski
zdjęcia: Oleg Mutu
konsultacja muzyczna: Joanna Marcysiak
scenografia: Katarzyna Sobańska, Marcel 
Sławiński
montaż: Beata Walentowska
dźwięk: Christian Holm
obsada: Julia Kijowska, Magdalena Cielecka, 
Dorota Kolak, Marta Nieradkiewicz, 
Tomasz Tyndyk, Andrzej Chyra, Łukasz 
Simlat, Marcin Czarnik, Jędrzej Wielecki, Julia 
Chętnicka, Małgorzata Majerska, 
Igor Bejnarowicz
producenci: Piotr Kobus, Agnieszka Drewno
produkcja: Mañana
czas projekcji: 104 min
dystrybucja: Mañana

Jest początek 1990 roku. Mimo iż 
nastała już wolność, cały czas czuć 
ducha poprzedniej epoki. Cztery 
pozornie szczęśliwe kobiety w róż-
nym wieku łączy nieodparte pragnie-
nie zmiany swojego życia. Agata, 
młoda matka uwięziona w pozbawio-
nym namiętności małżeństwie, szuka 
ucieczki w niemożliwej do spełnienia 
miłości. Renata jest nauczycielką zafa-
scynowaną swoją młodszą sąsiadką 
Marzeną – prowincjonalną królową 
piękności, której mąż pracuje w RFN. 
Siostra Marzeny, Iza, jest dyrektorką 
szkoły i sekretną kochanką ojca jednej 
z uczennic.

Kobiety bez wstydu
film fabularny
premiera: 22 lipca
reżyseria: Witold Orzechowski
scenariusz: Witold Orzechowski
zdjęcia: Grzegorz Kędzierski
muzyka: Piotr Salaber
scenografia: Joanna Białousz 
montaż: Jarosław Pietraszek
dźwięk: Krzysztof Jastrząb, Karol Mańkowski
obsada: Anna Dereszowska, Weronika 
Książkiewicz, Agnieszka Warchulska, Ewa 
Kasprzyk, Joanna Liszowska, Michał Lesień, 
Michał Milowicz, Mirosław Kowalczyk, Karolina 
Chapko, Alżbeta Lenska, Mariusz Szczygieł, 
Dariusz Jakubowski
producent: Witold Orzechowski
produkcja: Atlantic Production 
czas projekcji: 110 min
dystrybucja: Monolith Films

Obdarzony magnetycznym wpływem 
na płeć piękną Piotr rzuca pracę kel-
nera w Wiedniu i w rodzinnym Kra-
kowie otwiera praktykę psychoanali-
tyka. To nic, że brak mu kwalifikacji 
i doświadczenia. Jego gabinet „tylko 
dla pań” codziennie pęka w szwach, 
a jego sypialnia przeżywa prawdziwe 
oblężenie. Kobiety z rozkoszą zdra-
dzają mu swe najbardziej intymne 
sekrety, a on daje się wciągnąć nie 
tylko w zawiłości ich umysłów i serc, 
ale także w całkiem realne życiowe 
perypetie. I znów okaże się, że zako-
chane kobiety potrafią być równie 
czarujące, co niebezpieczne.

Kamper
film fabularny
premiera: 15 lipca
reżyseria: Łukasz Grzegorzek
scenariusz: Łukasz Grzegorzek, Krzysztof 
Umiński
zdjęcia: Weronika Bilska
muzyka: Aleksander Kowalski – Czarny HIFI
scenografia: Dorota Kulawik, Jędrzej Skajster
montaż: Łukasz Grzegorzek
dźwięk: Błażej Kafarski
obsada: Piotr Żurawski,  Marta Nieradkiewicz, 
Jacek Braciak, Justyna Suwała, Sheily Jimenez, 
Bartłomiej Świderski 
producent: Natalia Grzegorzek
produkcja: Koskino
czas projekcji: 89 min
dystrybucja: M2 Films

Para trzydziestolatków, kiedyś zako-
chanych w sobie do szaleństwa, musi 
zdecydować, czy kolejny krok w życiu 
zrobią razem czy osobno. Mania 
i Kamper. Ona jest ambitna, praco-
wita i zdolna. Kocha gotowanie i chce 
poświęcić się swojej pasji na dobre. 
On jest wiecznym chłopcem, który 
pracuje jako tester gier komputero-
wych i bardzo ceni sobie swoje życie 
bez większych zobowiązań. Kiedy w jej 
życiu pojawia się dojrzały mężczyzna, 
uznany szef kuchni i uosobienie suk-
cesu, Mania zaczyna zastanawiać się, 
czy pociąga ją jeszcze beztroski urok 
jej męża. Czy na pewno chce spędzić 
z nim resztę życia? 

Kalendarz premier
lipiec 2016
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Artur Zaborski: 
W Kamperze portretujesz 
trzydziestolatka, który stoi 
przed dylematem: zostać 
z ukochaną, czy ją opuścić. 
Jaka jest geneza twojego 
projektu?
Łukasz Grzegorzek: Bezpo-
średnim impulsem do napi-
sania tej historii były osobiste 
doświadczenia. Chciałem się 
rozliczyć z samym sobą. Jako 
formę tego rozliczenia wybra-
łem film.

Scenariusza nie napisałeś 
jednak sam, tylko 
z Krzysztofem Umińskim. 
Potrzebowałeś spojrzenia 
z dystansu?
Bałem się, że jeśli zostanę 
z tą historią sam, za bardzo 
w nią wsiąknę i nagle odpłynę. 
Potrzebny był ktoś, kto dobrze 
wyczuje temat i będzie zara-
zem bardziej zdystansowany do 
bohaterów. Lubię styl Krzyśka, 
cenię zwłaszcza jego dialogi, 
więc był do tego idealną osobą.

Tytułowy bohater to twoje 
odbicie?
Jego historia jest mocno zwią-
zana ze mną, ale na poziomie 
metaforycznym. Nie jest to 
odwzorowanie mojego życia 
jeden do jeden. Na pewno dużo 
nas łączy. Na przykład muzyka, 
która pojawia się w filmie, jest 
z mojego odtwarzacza mp3. 
Tak jak jemu, zdarza mi się też 
grać w gry wideo, choć czasy 
zarwanych z tego powodu nocy 
dawno mam już za sobą.

sów, w których żyjemy. Kidulci 
to zjawisko, którego nasi 
rodzice nie mogli doświad-
czyć. My, pokolenie lat 80., jako 
pierwsi w pełni korzystamy 
z transformacji ustrojowej. 
W gruncie rzeczy, przy odro-
binie cwaniactwa, nie musimy 
robić nic, a i tak lodówka 
nie będzie pusta, a rachunki 
zostaną opłacone. Ta świado-
mość często działa demobi-
lizująco – życie bez obowiąz-
ków i zbędnych trosk ma tę 
zaletę, że jest lekkie. Wciąż 
narzekamy, ale to dlatego, że to 
nasza cecha narodowa. Mamy 
obiecany Zachód, otwarte 
granice, możemy mieć różne 
zawody. Co prawda dalej funk-
cjonują pewne stereotypy, dalej 
na niektóre formy zarobku, 
jak choćby tester gier, patrzy 
się, jakby to nie była poważna 
praca. Podczas dokumentacji 
poznałem wiele osób, którym 
rodzice powtarzali: „Synku, nie 
graj, ty musisz mieć prawdziwy 
zawód!”. Stąd wybór profesji 
moich bohaterów, którzy trud-
nią się testowaniem gier.

W twoim filmie widzimy, że 
na nich też ciąży ogromna 
odpowiedzialność.
Oni testują produkty warte kil-
kaset milionów dolarów. Tam 
toczy się gra o wielkie stawki. 

łatwo wszedłem w tę opo-
wieść. Dotykasz w niej pro-
blemów, z którymi mierzą 
się ludzie z mojego otocze-
nia, niegotowi, by podołać 
wyzwaniom dorosłości. 
Główne postaci wzięły się 
z obserwacji moich bliższych 
i dalszych znajomych. Wielu 
z nich mierzy się z dorosłością, 
wymaganiami, które ona przed 
nimi stawia, ale jedną nogą 
wciąż tkwią w dzieciństwie. 
Kidultów, jak określa się osoby, 
które odwlekają czas dojrzało-
ści i samodzielności, jest dzisiaj 
od groma.

To twoim zdaniem 
problem?
Nie patrzę na to jak na pro-
blem. Raczej jak na znak cza-

Stres jest ogromny. To nie jest 
miejsce, gdzie pracuje się na 
luzie.

Skąd znasz to środowisko?
Kolega jest testerem i zacie-
kawił mnie opowieściami 
o swoim życiu zawodowym. 
Potem aktorzy – Piotr Żuraw-
ski i Bartłomiej Świderski – 
na potrzeby filmu chodzili do 
takiej pracy. Przekonali się 
naocznie, jak ona wygląda. 
Oczywiście, to jedynie tło 
filmu. Zależało mi jednak, 
by i ono było jak najbardziej 
wiarygodne. Bartek z Piotrem 
musieli mówić tak, jak ludzie 
pracujący w takim miejscu. 
Nauczyli się ich specyficznego 
słownictwa, opanowali żargon, 
którym oni się posługują. 

Nie tylko dialogi 
opisują bohaterów, ale 
też scenografia. Pokój 
Kampera, wyglądający 
jak pokój nastolatka 
w neoburżuazyjnym domu, 
dużo o nim mówi.
Kanciapa Kampera, bo tak 
nazwaliśmy ten pokój na 
planie, ma być jego azy-
lem. Istotnym punktem jest 
w nim maszyna Rube Gold-
berga i inne elementy dziecię-
cego świata, który pielęgnuje 
w sobie. Sam zresztą czułem 

się przy kręceniu scen w tej 
kanciapie jak dzieciak. Mia-
łem z tego ogromną frajdę. 
Pierwszy dzień zdjęciowy 
zaczęliśmy od mastershota 
maszyny Rube Goldberga. 
Mieliśmy obawy, czy zadziała. 
Można czekać cały dzień i nic 
może nie wyjść. Kiedy zoba-
czyliśmy przy piątym dublu, 
że wychodzi, krzyczeliśmy: 
„Goooool!” do monitora. To 
był wesoły dzień, ale pozo-
stałe wyglądały już inaczej. 
Mocno spieraliśmy się zwłasz-
cza z Piotrem Żurawskim, 
głównym aktorem.

O co?
Obydwaj chcieliśmy jak najle-
piej dla Kampera. Piotr powie-
dział kiedyś poetycko, że mnie 
ciągnie w stronę koloru, a jego 
w stronę burości. Na styku 
naszych sporów zrodził się 
bohater. Bardzo ważne było dla 
nas, na ile ta postać jest prze-
siąknięta latami 80. – Atari, 
gumami Turbo, oranżadą. 
Popkultura tego okresu zdefi-
niowała go. Największe kłótnie 
dotyczyły więc z pozoru mało 
ważnych detali. Dziś obaj jeste-
śmy dumni z efektu.

Widać, że masz dużo empatii 
dla swojego bohatera. 
Nie potępiasz go, mimo 

że podejmuje wiele złych 
decyzji.
Chciałem dać szansę widzom 
na zrozumienie go. Mnie 
pociągają zwłaszcza wątpli-
wości, dlatego Kamper musiał 
ich mieć wiele. Nie mógł być 
jednowymiarowy, tylko pełen 
słabości. On ma swoją ścieżkę. 
Bardzo często jego decy-
zje mogą się wydać widzom 
błędne, dzięki czemu mogą 
filtrować przez niego swoje 
doświadczenia życiowe.

Nie kusiło cię, żeby domknąć 
tę opowieść?
Dla mnie ona jest bardzo 
szczelnie domknięta. Film jest 
rysowany cienką kreską, ale 
na końcu bohater może nie 
wie, czego chce, ale na pewno 
wie już, czego nie chce. A to 
bardzo duża odmiana. Kamper 
przestaje w pewnym momen-
cie kampić. 

Co to słowo oznacza?
W grach FTP termin „kampić” 
jest synonimem dla „unikać 
otwartej konfrontacji”. I taki 
jest Kamper w życiu. Na końcu 
filmu pierwszy raz mówi, co 
myśli, decyduje się na zmie-
rzenie się z problemem. To dla 
niego akt heroizmu. I milowy 
krok w stronę wyjścia z dzie-
ciństwa.

Konfrontacja jego i żony 
odbywa się bardzo spokojnie, 
bez egzaltacji, a przecież 
chodzi o wielkie emocje, które 
kotłują się w nich od dawna.
Zależało mi na zachowaniu 
kameralności historii, także 
w sferze emocji. Już na eta-
pie prób castingowych razem 
z operatorką Weroniką Bilską 
szukaliśmy sposobu, by było 
w Kamperze jak najwięcej lek-
kości i żartu. Próby odbywały 
się na kanapie, na której Kam-
per przeprowadza najważniejszą 
z punktu widzenia filmu roz-
mowę. Zależało mi, żeby trze-
cim bohaterem dramatu było 
wnętrze mieszkania. Przestrzeń 
miała dopowiadać, co się dzieje, 
komentować wydarzenia, ale 
też wpływać na ekipę i akto-
rów. W scenach w warszaw-
skim  barze dla „gamerów” Piotr 
Żurawski wskoczył na inny 
poziom grania i ekspresji. Tak 
to miejsce na niego zadziałało.

Wspomniałeś o kameralnych 
castingach. Jak one 
wyglądały?
Castingi odbywały się u mnie 
na kanapie. Spędziłem na niej 
dziesiątki godzin, na fascynu-
jących rozmowach z ludźmi, 
którzy mieli związać się z tym 
projektem. Nie znałem Marty 
Nieradkiewicz ani Piotra 

Żurawskiego wcześniej, musie-
liśmy się nawzajem nauczyć sie-
bie podczas tych spotkań. Sami 
aktorzy przyjaźnią się ze sobą 
od lat i czuć było między nimi 
chemię. Nie miałem wątpliwo-
ści, że stworzą dobraną parę. 
Szybko między nami zaiskrzyło. 
Postać Doroty była pisana od 
początku z myślą o Justynie 
Suwale, jeszcze zanim zagrała 
w Body/Ciele Małgorzaty Szu-
mowskiej. Jacek Braciak był 
naszym wyborem do roli Marka 
Bany już na poziomie treat-
mentu. Największy problem 
był z wybraniem aktorki, która 
zagrałaby Lunę – nauczycielkę 
hiszpańskiego. Umownie nazy-
waliśmy ją „free spirit of the 
moon”. Wybór padł na Sheily 
Jimenez, którą znalazła i zapro-
ponowała nasza producentka 
wykonawcza, Karina Lempkow-
ska.

Kamper to projekt nie tylko 
kameralny, ale i rodzinny. Film 
wyprodukowała twoja żona 
Natalia.
Natalia czuwała i pilnowała 
wszystkiego, co wiązało się 
z tym projektem. Nie mieliśmy 
dużego budżetu. Żeby wejść na 
plan, musieliśmy zainwestować 
własne pieniądze. Zależało nam, 
żeby zrobić ten film po swo-
jemu, na naszych warunkach.  

Z łukaszem Grzegorzkiem, reżyserem 
filmu Kamper, rozmawia Artur Zaborski 

Przestać kampić 
to milowy krok 

w stronę dorosłości
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Marta Nieradkiewicz i Piotr Żurawski 
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Kuba Armata: Jest 
pan nie tylko reżyserem 
i producentem Kobiet bez 
wstydu, ale także scenarzystą 
tego filmu. Jak narodził się 
ten projekt?
Witold Orzechowski: 
Pomysł do napisania scena-
riusza powstał kilka lat temu 
w Wiedniu, w rezultacie przy-
padkowego zdarzenia. Zwiedza-
jąc galerię malarstwa tamtej-
szej ASP, gdzie wiszą arcydzieła 
Rubensa i Boscha, zobaczyłem 
w hallu przy kasie niewielki pla-
kat ogłaszający kurs psycho-
analizy organizowany przez 
Towarzystwo im. Sigmunda 
Freuda w Wiedniu. Kurs miał 
być weekendowy, kosztować 
700 euro. Uczestniczyć w nim 
mógł każdy, by potem dostać 
dyplom psychoanalityka. Zain-
teresowały się nim trzy grube 
Amerykanki, wyglądające jak 
aktorki z Rzymu Felliniego. 
Okazało się, że każda z nich się 
psychoanalizuje i uczęszcza do, 

początkowo w Wiedniu, gdyż 
jest to stolica psychoanalizy, 
miasto Freuda, secesji. Bohater 
filmu, Piotr, pracuje tam jako 
kelner. Przez ostatnie 25 lat to 
było bardzo atrakcyjne miejsce 
pracy dla gastarbeiterów z Pol-
ski. Także polscy inteligenci 
z Krakowa pracowali tam często, 
aby dorobić. Kraków z kolei jest 
tak piękny, że nie trzeba tłuma-
czyć, dlaczego wybrałem to mia-
sto na miejsce akcji. Podobnie 
nie ma co pytać Woody’ego 
Allena, dlaczego większość swo-
ich filmów nakręcił na Manhat-
tanie. Po prostu jest to tak foto-
geniczne miejsce, że można tam 
nakręcić kolejnych sto filmów 
i nikomu się to nie znudzi.

W pana filmie, na pierwszym, 
ale i drugim planie, występuje 
plejada słynnych polskich 
aktorek. Czy o decyzjach 
obsadowych myślał pan już na 
etapie pisania scenariusza?
Pisząc scenariusz, nie myśla-
łem o konkretnych aktorach 
lub aktorkach, z jednym wyjąt-
kiem. Wiedziałem, że główną 
rolę kobiecą ma zagrać Joanna 
Liszowska. Zarówno postać Ali-
cji Marczak, jak i dialogi, były 
napisane „pod nią”. Pracowałem 

jak to powiedziały, „shrinka”. 
Szkoła prowadząca kursy znaj-
dowała się niedaleko, posze-
dłem tam, żeby dowiedzieć się 
czegoś więcej, bo cała sytu-
acja wydała mi się niesamowi-
cie śmieszna. Okazało się, że 
w Wiedniu jest mnóstwo tego 
typu kursów uczących psycho-
analizy i metod jej stosowania. 
Wtedy przyszło mi do głowy, że 
jeżeli trzy Amerykanki z Kor-
pusu Pokoju mogą uzyskać 
dyplom weekendowego kursu, 
to dlaczego nie miałby tego 
zrobić polski inteligent z Kra-
kowa, pracujący w Wiedniu jako 
kelner. 

Akcja rozpoczyna się 
w Wiedniu, by potem 
przenieść się do Krakowa. 
To dwa bardzo malownicze 
i filmowe miasta.
Rzeczywiście, Wiedeń i Kraków 
to bardzo piękne miasta, w któ-
rych można nakręcić więcej 
niż jeden film. Akcja dzieje się 

z Joanną kilkakrotnie wcześniej 
przy programach telewizyjnych 
i znałem jej wielki talent kome-
diowy. Uznałem, że zasługuje na 
główną rolę w filmie fabular-
nym. O obsadzie pozostałych 
ról pomyślałem dopiero na eta-
pie przygotowań i w tym celu 
zorganizowałem casting.

Tym sposobem główną 
rolę męską powierzył pan 
Michałowi Lesieniowi, 
aktorowi, który dobrych 
kilka lat temu zdobył dużą 
popularność za sprawą serialu 
Lokatorzy, a później na jakiś 
czas słuch o nim zaginął.
Michał wygrał casting, w któ-
rym udział brało blisko czter-
dziestu aktorów. Szukaliśmy 
takiego „good/bad guya”. Wia-
domo, że kobiety przepadają 
za czarującymi łajdakami, a on 
potrafił znakomicie go zagrać. 
Proszę zauważyć, że Piotr, 
w którego rolę się wciela, żadnej 
z tych kobiet nie podrywa. One 
wszystkie lgną same do niego. 

W pana filmie 
niespodziewanie pojawia się 
też Mariusz Szczygieł.
Z Mariuszem znamy się od 
dawna, ponieważ przez kilka lat 

produkowałem w Polsacie talk- 
-show „Na każdy temat” z jego 
udziałem. Pisząc scenariusz, 
pomyślałem, że miarą sukcesu 
człowieka w naszych czasach, 
bez względu na dziedzinę, jest 
zaproszenie do talk-show. Mój 
bohater, psychoanalityk-dyle-
tant, który zdobył wielki suk-
ces i popularność wśród pań, 
musiał zatem trafić do telewizji. 
Mariusz Szczygieł ma ogromne 
poczucie humoru, parodiował 
tu samego siebie, z tymi wszyst-
kimi niezapomnianymi powie-
dzonkami: „Naprawdę? Tak pan 
mówi?”.

Jak wygląda pana współpraca 
z aktorami? Dopuszcza pan 
improwizację?
Czystej improwizacji stosuję 
niewiele, choć aktor ma oczy-
wiście prawo zmiany, zapro-
ponowania innego sposobu 
zagrania sceny. Staram się jed-
nak, żeby to odbywało się przed 
zdjęciami, na próbach, które 
w miarę możliwości staraliśmy 
się robić. Brał w nich udział 
także operator, symulowaliśmy 
ustawienie kamery. Wtedy jest 
miejsce na pomysły. Natomiast 
na zdjęciach dążę raczej do per-
fekcji. Zarówno ja, jak i aktorzy, 
wiemy co mamy robić, więc nie 
potrzeba wielu dubli. Wycho-
dzę z założenia, że kiedy robimy 
profesjonalny film, gdzie duża 
ekipa i sprzęt wiele kosztują, nie 
ma czasu na improwizowanie. 
Tak zresztą też robią mistrzo-
wie kina, Scorsese, Polański. Do 
tego dochodzi jeszcze kwestia 
dostępności aktora, który ciągle 
gdzieś sprzed kamery ucieka, 
a to do teatru, a to do telewizji.

Mówi pan o Kobietach bez 
wstydu, że to satyra na 
współczesne czasy. Piotr, 
człowiek „znikąd”, który 
nagle robi karierę, to typowy 
przedstawiciel swojego 
pokolenia?
Jeszcze będąc studentem 
szkoły filmowej, napisałem 
scenariusz Kariery Nikodema 
Dyzmy, tego słynnego serialu 
z Romanem Wilhelmim. 
Wydaje mi się, że w naszym 
kraju „dyzmizm” to stały motyw, 
zwłaszcza teraz. Brak stabilizacji 

i ogólnie panujący bałagan poli-
tyczno-obyczajowy tylko temu 
sprzyjają. Jeszcze nie odrobili-
śmy lekcji z ostatnich dziesię-
ciu lat, a już trzeba brać się za 
kolejne. Takie postaci widać 
zwłaszcza w polityce, bo jak ina-
czej można nazwać karierę cho-
ciażby Janusza Palikota? Zajmo-
wał mnóstwo czasu antenowego 
w telewizji, a na dobrą sprawę 
nie miał nic do zaproponowa-
nia poza drwinami i wygłupami. 
Takim utalentowanym dyletan-
tem jest Piotr Rola-Kossak. Zja-
wia się „znikąd” i nagle odnosi 
wielki sukces. Odkrył, że potrafi 
słuchać kobiet, w chwili, kiedy 
nikt inny ich nie słucha. Ani 
mężowie, ani kochankowie, ani 
psychologowie. 

Ale jednak do swojego 
bohatera podchodzi pan 
z dużą sympatią?
Tak, bo on niczego złego nie 
robi. Jest zdolnym człowiekiem 
i gdyby tylko skończył praw-
dziwe studia to pewnie byłby 
dobrym psychoanalitykiem. Ale 
zamiast tego jeździł na Zachód 
w celach zarobkowych, pracując 
poniżej swoich możliwości jak 
wielu naszych rodaków. Pod-
chodzę do niego z sympatią, bo 
jest nieszkodliwy. Ma intuicję, 
zupełnie przypadkowo znaj-
duje cudowne recepty na wszel-
kie problemy kobiet. Nie jest 
przy tym złodziejem czyjegoś 
majątku, a ewentualnie tylko 
pożycza czyjeś idee, myśli.

Leitmotivem w pana filmie 
jest postać Sigmunda Freuda 
i jego psychoanaliza. Myśli 
pan, że to dobra metoda, 
by wiele dowiedzieć się 
o człowieku, a zwłaszcza 
o kobietach?
Jak wspomniałem, pomysł 
filmu o uzyskaniu dyplomu na 
3-dniowym kursie psychoana-
lizy powstał na skutek przy-
padku. Mam wrażenie, że psy-
choanaliza i nauki Freuda są 
w Polsce mało znane, więc ktoś, 
kto podaje się za psychoana-
lityka, jest rzadkim okazem. 
Przez cały okres PRL-u, a także 
później, psychoanaliza nie była 
w Polsce nauczana ani na uni-
wersytetach, ani na akademiach 

medycznych i do dzisiaj jest 
to specjalność marginesowa. 
Robiłem o tym kiedyś program 
telewizyjny i wówczas praw-
dziwych, dyplomowanych psy-
choanalityków było w Polsce 
ledwie szesnastu. A to kropla 
w morzu potrzeb. Pisząc scena-
riusz filmu, pomyślałem, że jeśli 
ktoś ogłosi, że jest psychoana-
litykiem, będzie to brzmiało 
nieco egzotycznie i atrakcyj-
nie. I w tym filmie – tak właśnie 
się dzieje. Do doktora Kos-
saka ustawiły się kolejki kobiet. 

Podobnym powodzeniem cie-
szy się zresztą „coaching”. Nikt 
nie wie dokładnie, o co chodzi, 
ale taki domorosły „coach” 
może przecież bezproblemowo 
doradzać w każdej dziedzinie 
życia. Zwłaszcza, jeżeli ktoś 
jest znany z telewizji śniada-
niowej. To taki owczy pęd ludzi 
współcześnie żyjących, którzy 
są zdezorientowani, pozbawieni 
własnego zdania i potrzebują 
pomocy w znalezieniu życio-
wego celu.

Wielu twórców uważa, że 
widza dużo łatwiej wzruszyć, 
niż szczerze rozśmieszyć. Co 
pan o tym sądzi?
Komedia jest trudniejszym 
gatunkiem filmowym niż 
dramat. Osiągnięcie efektu 
komediowego rządzi się swo-
imi tajemniczymi prawami. 
Są wielcy mistrzowie kome-
dii filmowej – dla mnie to 
Billy Wilder (Pół żartem, pół 
serio) i Woody Allen (O pół-

nocy w Paryżu). W komedii 
wszystko jest równie ważne, 
aby dało efekt – uroda i wygląd 
aktorów, dowcipne dialogi, 
raczej skomplikowana akcja 
niż prosta fabuła, niespodzie-
wane zwroty akcji, momenty 
zaskoczenia… Co mogę powie-
dzieć po zdjęciach? Okazuje 
się, że polscy aktorzy są rów-
nie utalentowani, co hollywo-
odzkie gwiazdy, a aktorki rów-
nie piękne. Madame Jadwiga 
(piękna jasnowidz) grana przez 
Annę Dereszowską i Alicja Mar-

czak (Joanna Liszowska) tworzą 
w tym filmie niezapomniane 
portrety współczesnych kobiet. 

A od strony produkcyjnej, 
co stanowiło największe 
wyzwanie?
Oczywiście pieniądze. To 
w ogóle trudny temat, bo w Pol-
sce obok PISF-u nie ma sta-
łych instytucji finansowania. 
A Kobiet bez wstydu PISF nie 
wsparł, uznając że jest to film 
komercyjny. Zatem jako reżyser 
i producent, zamiast spokojnie 
realizować film, musiałem dalej 
zdobywać pieniądze. Zwłasz-
cza, że zdecydowaliśmy się od 
samego początku na angielski 
dubbing, który wykonało stu-
dio w Londynie. To pierwszy 
taki przypadek w polskim kinie. 
Efekt jest fantastyczny. W sumie 
trwało to pół roku, ale to jedyna 
możliwość dla polskiego filmu 
wejścia do regularnej dystrybu-
cji za granicą i wyświetlania tam 
filmu w telewizji. 

Z Witoldem 
Orzechowskim, 
reżyserem filmu Kobiety 
bez wstydu, rozmawia 
Kuba Armata

Kobiety, 
Freud, intryga…
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Witold Orzechowski

Michał Lesień i Joanna 
Liszowska w filmie 
Kobiety bez wstydu, 
reż. Witold Orzechowski
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szkołę czy kościół, do którego 
w niedzielę idzie całe osiedle. 
Widziałem ten czas z perspek-
tywy kobiet. Być może dlatego, 
że na początku lat 90. mój ojciec 
wyjechał do pracy za granicę 
na kilka lat. To takie moje oso-
biste odniesienia. Wszystko, co 
dzieje się z moimi bohaterkami, 
to natomiast rodzaj fantazji na 
temat tego, co mogło zdarzyć 
się w życiu kobiet, które na co 
dzień obserwowałem. 

Jakie towarzyszą ci wspo-
mnienia z tegookresu? A mia-
łeś wtedy dziewięć lat.
Mam dobre wspomnienia. 
Strona polityczna w ogóle mnie 
nie dotknęła, bo byłem zbyt 
mały, żeby móc ją zrozumieć. 
Mimo że mieszkałem w central-
nej Polsce, czułem, że to miej-
sce jest gdzieś na końcu świata. 
Miałem wrażenie, że wielka 
polityka tam nie dochodzi. Dla 
mnie przełomem było założenie 
telewizji satelitarnej, ogląda-
nie Ptaków ciernistych krzewów, 
powrót mojego ojca z ambasady 
z informacją, że wylatuje do 
Nowego Jorku. Nie wchodzi-
łem w filmie w politykę, bo po 
prostu nie pamiętam jej z tego 
czasu. Czułem, że będzie szcze-
rze, jeśli oprę film na stronie 
emocjonalnej i swoich wspo-
mnieniach, a nie na politycz-
nych przewrotach.

Mówisz często, że istotnym 
problemem, który cię intere-
sował, była kwestia wybo-
rów, jakich te kobiety musiały 
dokonywać. Pewnie na 
początku lat 90. były zupełnie 
inne niż teraz.
Teraz, po ponad 25 latach życia 
w wolnej Polsce, społeczeństwo 
ma inną świadomość siebie 
i świata, który jest poza nim. I to 
powoduje, że możemy podej-
mować inne wybory niż wtedy. 
To były zupełnie inne czasy. 
Pamiętam, że pierwszą osobę 
z rozbitego domu poznałem 
dopiero, kiedy miałem 16 lat. 
Nikt się wtedy nie rozwodził, 
a przynajmniej w tym środowi-
sku, które znałem. Nie znałem 
też chyba ani jednej rodziny, 
w której kobieta i mężczyzna 
nie byliby małżeństwem. Społe-

czeństwo pokazywane w filmie 
zostało ukształtowane przez 
pewne schematy, przyzwyczaje-
nia, tradycje. Relacje pomiędzy 
moimi bohaterami dzisiaj pew-
nie wyglądałyby zupełnie ina-
czej niż na początku lat 90.  

Twoje aktorki mówią, że to 
film o kontraście pomiędzy 
pragnieniem a brakiem.
Bliscy mi są bohaterowie, któ-
rzy znajdują się w najtrudniej-
szym momencie w swoim życiu. 
Muszą zmierzyć się ze stanem 
emocjonalnym, którego nie 
potrafią opanować, okiełznać, 
zrozumieć. Takie postaci intere-
sują mnie najbardziej, bo wtedy 
mogę najgłębiej sięgnąć do ich 
wnętrza. Są bezbronni, pogu-
bieni, połamani. Ta sprzeczność 
mnie fascynuje. Z jednej strony 
wielkie pragnienie, z drugiej 
ogromna niemoc. Wybieram 
takich bohaterów bez względu 
na czas i realia.

Duża część twojego filmu roz-
grywa się w bloku, który żyje 
własnym życiem. Kojarzy mi 
się on trochę ze szpitalem 
„Królestwo” u von Triera. 
Miejscem ciasnych korytarzy, 
małych pomieszczeń, gdzie 
ludzie obok siebie przemy-
kają. 
Blok tak naprawdę łączy tych 
wszystkich ludzi, jest w samym 
centrum. I w tym sensie staje 
się kolejnym bohaterem filmu. 
Daje możliwość podglądania, 
nawet jeżeli bohaterowie się nie 
spotykają, gdzieś cały czas się 
mijają.  

Dorota Kolak, która gra w fil-
mie jedną z ról, powiedziała, 
że twoim wielkim osiągnię-
ciem było to, że każda z akto-
rek na coś się odważyła. I nie 
chodzi nawet o wyzwanie 
aktorskie, ale o coś osobi-
stego, intymnego.
Nie zależało mi na graniu, ale 
na tym, żeby były przed kamerą. 
I w pewnym momencie tak się 
stało, w czym na pewno pomo-
gły liczne próby. Chodziło 
w nich przede wszystkim o to, 
żeby zrozumieć, co dzieje się 
z bohaterkami w każdej sekun-
dzie. Jeden z jurorów na festi-
walu na Malcie, który nie znał 
naszych aktorek, zapytał mnie, 
czy to naturszczycy, ludzie 
z ulicy. To był wielki komple-
ment, bo ludzie, nieznający 
konkretnych twarzy, odbierają 
to jako całkowitą prawdę. Nie 
granie, a bycie. Być może to jest 
ta odwaga, o której wspomniała 
Dorota. Każda z nich – Magda 
Cielecka, Marta Nieradkiewicz, 
Julia Kijowska – w pewnym 
momencie musiała się odsłonić. 
Wykorzystywały swoją wrażli-
wość, przeżycia, a to nigdy nie 
jest łatwe.

Dodatkową trudnością było 
to, że rzadko spotykały się 
w scenach razem, we cztery?
Sporym wyzwaniem było 
dla mnie to, by opowiedzieć 
tę historię w taki sposób. Do 
samego końca nie byłem 
pewien, czy będzie ona miała 
rację bytu. Miałem obiekcje, 
że może to tylko gra na papie-
rze, a „na żywo” może być mało 

interesujące, albo nie będzie 
działało na emocje, poprzez 
fakt, że nie ma jednej boha-
terki. To był spory znak zapy-
tania, o którym myślałem jesz-
cze w trakcie zdjęć. Ale intuicja 
podpowiadała mi, że to się uda. 
Do tego stopnia, że zdecydowa-
łem się odrzucić wszystkie moje 
lęki i zaufać sobie.

Interesujący jest kontrast 
pomiędzy otwartymi, pustymi 
przestrzeniami a mocno skry-
tymi kobietami.
Tak tę rzeczywistość pamię-
tam. Stłoczone w niewielkich 
mieszkaniach fizycznie są 
blisko siebie, ale emocjonal-
nie bardzo daleko. Zestawione 
jest to z otwartą przestrzenią, 
wolnością. Tyle że ta wolność 
nic dla nich wtedy nie znaczy, 
nie proponuje im nic więcej. 
Nie mają dokąd pójść. W tym 
wszystkim jest pewna ironia, 
bo one nie wiedzą, co z tą wol-
nością zrobić. Być może nie 
umieją. 

Dojście do wolności wymaga 
czasu i przepracowania pew-
nych spraw.
Ładnie nazwała to Julia Kijow-
ska na konferencji po berliń-
skim pokazie. Jeżeli zwierzęciu, 
które wychowało się i całe życie 
spędziło w niewoli, otworzy 
się klatkę, to pewnie z niej nie 
wyjdzie. Bo tę klatkę traktuje 
jak dom. To bardzo adekwatna 
metafora do tego, co opisywali-
śmy. Czasy się zmieniły, klatka 
jest otwarta, ale czy bohaterki 
z niej wyjdą, tego nie wiem.  

Kuba Armata: Twój nowy 
film Zjednoczone Stany 
Miłości podbija kolejne 
festiwale. Zaczęło się od 
Srebrnego Niedźwiedzia 
za scenariusz w Berlinie, 
potem dwie nagrody na 
Malcie. Masz poczucie, że na 
dużych międzynarodowych 
imprezach czeka się na 
polskie filmy? 
Tomasz Wasilewski: Wydaje 
mi się, że od jakiegoś czasu 
można zaobserwować takie zja-
wisko. Słyszałem wręcz opinie, 
że Polska staje się nową Rumu-
nią. Zaczyna się robić koło 
naszego kina wiele szumu. To 
dobrze, bo polskie filmy zaczy-
nają regularnie funkcjonować 
na dużych festiwalach, są coraz 
bardziej doceniane. Odwiedza-
jąc takie miejsca, mam wraże-
nie, że rzeczywiście czeka się 
na polskie produkcje, dyskutuje 
o nich, zestawia naszą kinema-
tografię z tymi dużymi. To bar-
dzo pozytywne.

Kiedy rozmawialiśmy przy 
okazji premiery Płynących 
wieżowców, mówiłeś, że 
chciałbyś kolejny film zrobić 

doświadczeniu stwierdził, że 
chciałby ze mną pracować.

Jak ta współpraca wyglą-
dała w praktyce? Bo sposób 
potraktowania przestrzeni, 
dobór kolorystyki jest w Zjed-
noczonych Stanach Miłości 
niezwykle ważny.
Obaj sporo do tego wnieśli-
śmy, ale szybko znaleźliśmy 
środek pomiędzy naszymi 
wizjami. I zbudowaliśmy jedną, 
naszą wspólną. Lubię praco-
wać w taki sposób, żeby przejść 
z operatorem cały film. Sporo 
rzeczy mieliśmy ustalonych 
jeszcze przed wejściem na plan, 
ale oczywiście niektóre z nich 
się zmieniały. Oleg doskonale 
rozumiał, że mam swoją wizję, 
i za nią podążaliśmy. Ale jed-
nocześnie czułem się przy nim 
bezpiecznie i komfortowo. To 
był rodzaj partnerstwa i bardzo 
dobrze nam się razem współ-
pracowało. Na planie i poza 
nim świetnie się rozumieliśmy, 
ani razu ze sobą nie walczy-
liśmy. Olegowi podobało się 
to, w jaki sposób widzę kino, 
jak pracuję z aktorem. Trafi-
łem na operatora, który myśli 
podobnie. Zaskoczyło. Do tego 
stopnia, że razem planujemy 
kolejny film.

Podobnie jak w przypadku 
poprzednich filmów, jesteś też 
autorem scenariusza. To twoja 
droga twórcza, by kręcić na 
podstawie własnych tekstów?

jako koprodukcję. Tak też się 
stało.
Chciałem też pracować za 
granicą i taki miałem plan od 
początku. Związałem się z pro-
ducentem, który również myślał 
o tym filmie w podobny sposób. 
Zależało mi na tym, żeby spo-
tkać innych twórców, choć para-
doksalnie wcale nie trzeba do 
tego koprodukcji. Bo nie mieli-
śmy takiej z Rumunią, a pra-
cowałem ze znakomitym ope-
ratorem rumuńskiej nowej fali 
Olegiem Mutu. Dzięki umowie 
koprodukcyjnej całą postpro-
dukcję mogłem zrobić w Szwe-
cji. To było dla mnie nowe, cie-
kawe doświadczenie. 

Jak to się stało, że Oleg Mutu 
stał się częścią twojej ekipy 
przy Zjednoczonych Stanach 
Miłości?
Marzyłem, żeby z nim pra-
cować, od kiedy zobaczy-
łem Śmierć pana Lazarescu 
Cristiego Puiu i 4 miesiące, 
3 tygodnie i 2 dni Cristiana 
Mungiu. Pomyślałem, że po 
prostu go zapytam. Zdoby-
łem numer i do niego zadzwo-
niłem. Oleg poprosił mnie 
o scenariusz i referencje, jak 
wizualnie widzę ten film. 
Porozmawialiśmy też o kinie, 
o tym, co nas w nim intere-
suje. Okazało się, że szukamy 
podobnych rzeczy. Rok przed 
planowanymi zdjęciami przy-
jechał do Polski. Nakręcili-
śmy trzy próbne sceny. Po tym 

To dla mnie bardzo naturalne. 
Robię kino autorskie, zatem 
film jest mój już od samego 
początku. Chcę opowiedzieć 
o ludziach, emocjach, które są 
mi bliskie. Dla mnie scenariusz 
i reżyseria są jednym ciałem. 
Realizowanie filmu to nie tylko 
bycie na planie, ale i tworzenie 
samej historii. Nie pracowałem 
jeszcze na cudzym tekście. Być 
może kiedyś spróbuję, jak tra-
fię na scenariusz, który zrozu-
miem i poczuję. Myślę jednak, 
że musiałbym mieć wtedy moż-
liwość ingerencji w ten tekst. 
Z drugiej strony sam lubię pisać 
do tego stopnia, że kończąc 
jeden film, od razu zaczynam 
prace nad scenariuszem kolej-
nego.

Zjednoczone Stany Miło-
ści nie są oparte na jednej 
konkretnej historii, ale czy 
dużo tam twoich osobistych 
wspomnień, refleksji związa-
nych z okresem transformacji 
i początkiem lat 90.? 
Bliższe jest mi samo miejsce 
akcji i rys bohatera niż to, co się 
z nim dzieje. Wychowałem się 
w Inowrocławiu i to środowisko 
próbowałem odtworzyć w fil-
mie. Jedna z moich bohaterek 
to królowa piękności, a obok 
mnie w bloku mieszkała miss 
Polski. Uczęszczałem do klubu 
osiedlowego podobnego do 
tego, w którym uczy tańczyć 
dzieci. Bazując na swoich wspo-
mnieniach, budowałem też 

Z Tomaszem Wasilewskim, reżyserem 
filmu zjednoczone stany miłości, 
rozmawia Kuba Armata

Odrzucić lęki
i zaufać sobie

Tomasz Wasilewski

Łukasz Simlat i Julia Kijowska 
w filmie Zjednoczone Stany Miłości, 

reż. Tomasz Wasilewski 
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Festiwale za granicą: Moskwa

Pełnometrażowe 
filmy fabularne

W produkcji

Polskich filmów w Rosji nie 
ma. Do bardzo ograniczo-
nej dystrybucji w ostatnich 

latach trafiły: Pokłosie Włady-
sława Pasikowskiego, bo film 
miał rosyjskiego koproducenta, 
Młyn i krzyż Lecha Majewskiego, 
Imagine Andrzeja Jakimowskie-
go oraz Sponsoring Małgorzaty 
Szumowskiej, też głównie z racji 
tego, że są to koprodukcje euro-
pejskie. To wszystko. Pozostałe 
obrazy w dystrybucji są z Holly-
wood” – mówi Elena Tworkow-
ska, koordynatorka festiwalu „Wi-
sła”. Ważnej i potrzebnej imprezy 
polskiego kina w Rosji.

Podczas 9. edycji wydarzenia 
moskwianie zobaczyli aż 80 pol-
skich filmów. Dla porównania – 
na pierwszej edycji było ich 17. 
Jak co roku, najwięcej emocji 
wzbudzało kino konkursowe, 
które jest zbiorem najlepszych 
polskich propozycji z ostatnich 
lat. W szranki stanęło 11 tytu-
łów, wśród których powodze-
niem i frekwencją cieszyły się 
zwłaszcza: Na granicy znanego 
i lubianego w Rosji Wojciecha 
Kasperskiego (ma on na kon-
cie kilka dokumentów nakręco-
nych w tym kraju), Obce niebo 
Dariusza Gajewskiego, także sta-
łego bywalca festiwalu czy Moje 
córki krowy Kingi Dębskiej. Ten 
ostatni jurorzy nagrodzili statu-
etką Słonia, czyli główną nagrodą. 
Obraz doceniono za znakomity 
scenariusz, podejście do tematu 
i stworzenie uniwersalnego, 
słodko-gorzkiego dzieła o trud-
nej tematyce, a także za świetne 
zdjęcia, kapitalną obsadę aktor-
ską, niebywałą reżyserię i mon-

taż. „Dzięki takim filmom Rosja-
nie zaczynają rozumieć, że dużo 
łatwiej jest zobaczyć im siebie 
w polskim filmie niż w amery-
kańskim. Chociaż często zwra-
cają uwagę na to, że Polacy 
są narodem depresyjnym, bo 
rzadko w polskich filmach poja-
wia się happy end, a tematyka 
jest trudna, dotyczy spraw poważ-
nych, związanych z cierpieniem 
i krzywdą” – dodaje Tworkowska.

Z drugiej strony, także dzięki 
produkcjom filmowym możemy 
się przekonać o różnicach, które 

występują choćby w naszej obrzę-
dowości. W wyróżnionych przez 
jury Zjednoczonych Stanach 
Miłości Tomasza Wasilewskiego 
zagwozdką okazała się scena 
kolędy. Rosjanie nie mogli zro-
zumieć, dlaczego w Polsce ksiądz 
chodzi od domu do domu i bierze 
za to pieniądze. „W Rosji nie ma 
czegoś takiego, że codzienność 
jest spojona z religijnością” – tłu-
maczy Tworkowska. O różnicach 
w odbiorze przekonali się także 
nasi twórcy. Mitja Okorn, którego 
Planeta Singli była na festiwalu 

wielkim przebojem, w czasie 
seansu był cokolwiek zaniepoko-
jony reakcjami widzów. „Bardzo 
się stresowałem, bo nikt się nie 
śmiał tak jak w Polsce czy w Sło-
wenii. Tymczasem film dostał 
aplauz, a na spotkanie ze mną 
zostali wszyscy i wypowiadali 
się super pozytywnie” – mówi. 
To właśnie jego filmowi widzowie 
przyznali nagrodę publiczności.

Długa dyskusja wywiązała się 
także po seansie filmu Na granicy 
Wojciecha Kasperskiego. „Padły 
pytania, których nie dostawałem 
nigdy wcześniej. Wynikają one 
z innej perspektywy. Pojawiły 
się kwestie, które były dla mnie 
zupełnie nowe” – cieszył się reży-
ser. Wtórował mu Dariusz Gajew-
ski. „Rosyjska publiczność jest 
absolutnie wspaniała i bardzo 
emocjonalna. Przy takim twar-
dym filmie, jakim jest Obce niebo, 
dało to bardzo dobry rezultat. Być 
może to jest film skierowany do 
tego typu publiczności, która woli 
emocje od myślenia” – mówił 
Gajewski. Po takich reakcjach nie 
dziwią słowa Mitji Okorna, który 
po wizycie na festiwalu stwierdził, 
że całe życie chciał kręcić filmy 
w Los Angeles, a teraz wolałby 
w Moskwie.  

Festiwal Filmów Polskich w Rosji „Wisła” to miejsce kulturalnej 
wymiany. Na przekór wizjom i stosunkom politycznym, Rosjanie 
rozsmakowują się w polskim kinie, a odwiedzający imprezę 
Polacy – zakochują się w Rosji. Niektórzy nawet bardziej niż 
w Los Angeles.

Artur Zaborski

Lepiej 
niż w Hollywood
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Gabriela Muskała, Łukasz Simlat 
i Agata Kulesza w filmie 
Moje córki krowy, reż. Kinga Dębska

Sztuka kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Maria Sadowska
scenariusz: Krzysztof Rak
zdjęcia: Michał Sobociński
scenografia: Wojciech Żogała 
montaż: Jarosław Kamiński
dźwięk: Jarosław Bajdowski
obsada: Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk, 
Justyna Wasilewska, Eryk Lubos, Wojciech Mecwaldowski, 
Jaśmina Polak, Karolina Gruszka, Katarzyna Cynke, 
Danuta Stenka, Katarzyna Kwiatkowska, Arkadiusz Jakubik, 
Borys Szyc, Artur Barciś 
producenci: Piotr Woźniak-Starak, Krzysztof Terej, Krzysztof Rak,
produkcja: Watchout Productions
planowane zakończenie produkcji: jesień 2016
dystrybucja: NEXT FILM
premiera: 27 stycznia 2017

Prawdziwa historia powstawania przełomowej dla 
Polaków książki „Sztuka kochania” autorstwa doktor 
Michaliny Wisłockiej – kobiety, która dokonała pozornie 
niemożliwego, rozprawiając się z konserwatywnymi 
stereotypami panującymi w ówczesnym społeczeństwie. 
Zrewolucjonizowała życie seksualne całego kraju. 
W walce o świadomość seksualną Polaków, Wisłocka 
rzuciła wyzwanie patriarchalnemu sposobowi myślenia. 
Akcja filmu rozgrywa się od końca lat 40., aż do połowy 
lat 70.

Pitbull. Niebezpieczne kobiety
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Patryk Vega
scenariusz: Patryk Vega
zdjęcia: Mirosław Brożek
scenografia: Dorota Sławecka 
montaż: Tomasz Widarski
dźwięk: Mariusz Wysocki
obsada: Piotr Stramowski, Maja Ostaszewska, Andrzej Grabowski, 
Alicja Bachleda-Curuś, Artur Żmijewski, Joanna Kulig, 
Magdalena Cielecka, Anna Dereszowska, Sebastian Fabijański, 
Tomasz Oświeciński
producenci: Emil Stępień, Patryk Vega
produkcja: Ent One
planowane zakończenie produkcji: jesień 2016
dystrybucja: Kino Świat
premiera: 11 listopada 2016

W 2015 roku 40 proc. funkcjonariuszy przyjętych do 
policji stanowiły kobiety. Wśród nich znalazły się Zuza 
i Jadźka. Na drodze świeżo upieczonych policjantek los 
szybko stawia starszych kolegów po fachu: „Gebelsa” 
i „Majamiego”. Ich doświadczenie okaże się bezcenne 
w starciu funkcjonariuszek ze skorumpowanymi 
przełożonymi, takimi jak Izabela Zych ps. „Somalia” oraz 
brutalnym, przestępczym światem gangów motocyklowych 
i mafii paliwowej, której macki sięgają dużo dalej, niż 
można sobie wyobrazić… Życie prywatne bohaterek jest 
równie skomplikowane. Jadźka na co dzień zmaga się 
z nieobliczalnym mężem, natomiast Zuza niefortunnie 
wikła się w romans z Remkiem ps. „Cukier”, śmiertelnie 
niebezpiecznym członkiem gangu motocyklowego, którego 
dziewczyna – „Drabina” właśnie wychodzi z więzienia…

oprac. A.R. 

Fo
t.

 Ja
ro

sł
aw

 S
os

iń
sk

i/
W

at
ch

ou
t 

Pr
od

uc
ti

on
s

Fo
t.

 A
nn

a 
Go

st
ko

w
sk

a/
En

t 
O

ne
 In

ve
st

m
en

ts



48 MAGAZYN FILMOWY        nr 59/lipiec 2016

Festiwale za granicą: Zagrzeb

Spostrzeżenia o dwubieguno-
wości Animafestu zdają się 
potwierdzać ramy progra-

mowe tegorocznej, 26. edycji fe-
stiwalu. Z jednej strony, specjalne 
selekcje ukazywały mistrzowskie 
osiągnięcia (m.in. retrospektywa 
Raoula Servaisa; zestaw „chor-
wackich Oscarów” prezentujący 
Surogata Dušana Vukotića oraz 
filmy nominowane do nagród 
Amerykańskiej Akademii), z dru-
giej zaś aż cztery programy (sek-
cja Animarchia) pochylały się 
nad fenomenem zamierzonego 
dyletantyzmu filmu animowane-
go. Kanon przeciwstawiono kinu 
nieujarzmionemu ideologicznie 
i estetycznie. Filmy Terry’ego Gil-
liama, Stephena Irwina, Davida 
O’Reilly’ego czy Juliana Józefa 
Antonisza (retrospektywa „Bun-
townik bez kamery”) z pewnością 
uznać można za dzieła kultowe, 
lecz odległe od konwencjonal-
nego pojmowania festiwalowe-
go mainstreamu.

Polska animacja – zarówno 
sztuka filmowa, jak i refleksja nad 
medium – reprezentowana była 

przez małą, lecz niezwykle silną 
próbę. Marcin Giżycki docenio-
ny za wyjątkowy wkład w rozwój 
studiów nad filmem animowa-
nym, był także honorowym mów-
cą konferencji „Scanner”. Grand 
Prix konkursu pełnometrażowego 
powędrowało do Ancy Damian 
za Czarodziejską Górę, opowieść 
z pogranicza baśni i dokumentu. 
Locus Anity Kwiatkowskiej-Na-
qvi (Konkurs Główny) oraz Ja, 
zwierzę Michaliny Musialik (Kon-

kurs Studencki) nie znalazły się 
na liście laureatów, jednak filmy 
te wzbudziły burzliwe dyskusje, 
bo w niezwykle subtelny sposób 
opowiadają o dezintegracji oraz 
upodleniu jednostki.

Wkład Animafestu w kształto-
wanie kanonu A.D. 2016 można 
uznać za mocny i zaskakujący. 
Endgame Phila Mulloya (Grand 
Prix w Konkursie Głównym) to 
obraz minimalistyczny, skonfigu-
rowany na wzór prymitywnej gry 

video, co buduje mocny kontrast 
z radykalnym przesłaniem o au-
todestruktywnym charakterze 
współczesnej cywilizacji. War-
to jednak zadać pytanie o nowa-
torstwo tego rodzaju drastycznej 
gry z widzem, także w kontekście 
dorobku samego Mulloya. Silnie 
niepokojący, estetycznie rozdygo-
tany, wibrujący świat, w którym 
neuroza walczy o prymat z pod-
stawowymi popędami, zaprezen-
tował Igor Kovalyov w Before 
Love (Wyróżnienie Specjalne) i to 
właśnie ten film wielu wskazy-
wało jako zwycięzcę. What They 
Believe Shoko Hary z Akademii 
w Badenii-Wirtembergii zwycię-
żył w Konkursie Studenckim. 
Konwencja niestarannego szki-
cu koresponduje z narracją opar-
tą na luźno powiązanych ze sobą 
gorzkich anegdotach o bolesnym 
wkraczaniu dziecka w porządek 
symboliczny. W Travelling Coun-
try (Grand Prix w Konkursie Kra-
jowym) Ivana Bogdanova i Ves-
seli Dantchevy, wybrzmiewa lęk 
przed nieuniknioną katastrofą 
cywilizacyjną wpisaną w histo-
rię ludzkości, podobnie jak po-
łykanie ogona wpisane jest w los 
Uroborosa. 

Animafest konserwuje swój 
prestiż, prezentując program 
wyrafinowany artystycznie i in-
telektualnie, lecz nie odrywa się 
od swojej publiczności (dyrektor 
artystyczny, Daniel Šuljić, po go-
dzinach przemienia się w muzyka 
śpiewającego punkowe aranżacje 
partyzanckich piosenek). Anima-
fest nie tylko wyznacza kierunki 
zainteresowania animacją arty-
styczną, ale także sytuuje ją w sze-
rokim spektrum działań interme-
dialnych.  

W tym roku aż dwie naj-
bardziej prestiżowe 
nagrody zdobyły pro-

dukcje Kanadyjskiego Instytu-
tu Filmowego (NFB). The Head 
Vanishes Franca Diona zostało 
uhonorowane nagrodą główną – 
Kryształem Annecy w kategorii 
filmu krótkometrażowego. Na-
grodę jury w tej samej kategorii 
otrzymał Theodore Ushev za ani-
mację Blind Vaysha, opartą na fi-
lozoficznej opowieści młodego 
bułgarskiego autora Georgija Go-
spodinova. Uznany już w środo-
wisku reżyser potwierdza swoją 
wirtuozerię w wizualnych ekspe-
rymentach, używając ekspresyjnej 
estetyki, zawieszonej pomiędzy 
ikonografią religijną a techniką 
linorytu. Warto dodać, że ten krót-
ki metraż został zauważony i na-
grodzony również przez jury mło-
dzieżowe festiwalu.

Kolejny laureat, Franc Dion, 
którego zwycięska surrealistyczna 
animacja The Head Vanishes 
miała swoją światową premierę 
na tegorocznym festiwalu, jest 
dobrze znanym i wielokrotnie 
uhonorowanym reżyserem. To już 
jego czwarta nagroda w Annecy.

Nagrodę publiczności zdo-
był dystopijny obraz Davida 
Coquarda-Dassaulta Peripheria, 
a laureatem nagrody FIPRESCI 
został film How Long, Not Long 
w reżyserii izraelskiego małżeń-
stwa Michelle i Uriego Kranotów. 
Animacje te dotykają problemu 
niesprawiedliwości społecznej 
i wykluczenia. Peripheria jest 
swoistą podróżą do samego serca 
olbrzymiego opuszczonego blo-
kowiska, zamieszkanego przez 
bezpańskie psy. Są one jedyną 
oznaką istniejącego tu w prze-
szłości ludzkiego życia. Nato-
miast How Long, Not Long to 
wizualny manifest, który stawia 
nas przed wyzwaniem przeciw-
stawienia się ksenofobii, nacjo-
nalizmowi oraz nietolerancji na 
tle rasowym.

Jednym z nielicznych polskich 
akcentów w konkursie głównym 
były Mamy w ogniu (Moms on fire) 
w reżyserii urodzonej w Warsza-
wie Joanny Rytel (wyróżnienie 
jury). Szwedzka animacja plaste-
linowa to intrygująca, łamiąca 
konwenanse oraz tabu historia 
dwóch ciężarnych kobiet. W lek-
kim ironicznym tonie opowiada 

o frustracji towarzysko-ero-
tycznej bezrobotnych kobiet, spę-
dzających czas jedynie z dziećmi 
i z kotem. Mężczyźni są obecni 
tylko w dialogach dwóch przyja-
ciółek. Wspominają beztroski czas 
zabawy, kiedy były bezdzietnymi 
singielkami. Obserwatorem ich 
desperackich homoerotycznych 
gier jest kot-erotoman.

W konkursie długometrażo-
wym wyróżniał się zupełnie pomi-
nięty przez jury kanadyjski film 
Window Horses w reżyserii Ann 
Marie Fleming. To wciągająca 
opowieść o początkującej mło-
dej poetce z Vancouver, o korze-
niach chińsko-perskich. Jak mówi 
reżyserka: „Zrobiliśmy animację 
o miłości, rodzinie, poezji, histo-
rii i kulturze”. Główna bohaterka 
filmu, Rosie Ming zostaje zapro-
szona na festiwal poezji do miasta 
Shiraz w Iranie. Za zgodą swoich 
nadopiekuńczych dziadków, przez 
których jest wychowywana, decy-
duje się na wyjazd w nieznane. 
Staje się on początkiem jej drogi 
odkrywania swojej kulturowej toż-
samości i dojrzałości. 

Film składa się z odmien-
nych plastycznie stylów anima-

cji. Został wykreowany przez róż-
nych artystów, czym przypomina 
w formie najnowszy obraz Ancy 
Damian, Czarodziejską Górę, 
pokazywaną w Annecy rok temu. 
Podobieństwa można dopatrywać 
się także w doborze tematyki, czyli 
relacji ojciec – córka.

Najnowszy film mistrza pol-
skiej animacji, Witolda Giersza – 
Signum – to perfekcyjna technicz-
nie impresja na temat malowideł 
skalnych, jednej z pierwszych 
aktywności człowieka na polu 
obrazów ruchomych. Anima-
cja jest stylistycznie spójna ze 
wcześniejszą autorską twórczo-
ścią reżysera. W rysunkach ludzi 
pierwotnych odnalazł wspólne 
elementy graficzne, współgra-
jące z charakterystyczną kreską 
Mistrza.

Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku pojawi się więcej polskich 
akcentów na festiwalu w Annecy. 
Tymczasem czekamy na krajowe 
pokazy wyróżniających się kon-
kursowych animacji, nie tylko na 
festiwalach, ale także w kinowej 
dystrybucji, czego serdecznie Pań-
stwu życzę.   

Annecy International Film Festival, jeden z najważniejszych 
i najstarszych festiwali animacji na świecie doczekał się swojej 
40. edycji. Przez tegoroczną selekcję (spośród rekordowej 
ilości 2700 zgłoszeń) przebrnęło 235 filmów z 85 krajów, 
w tym do konkursu głównego zakwalifikowano 54 animacje 
krótkometrażowe oraz 9 filmów długometrażowych (polskie 
krótkie filmy tym razem poza konkursem: Perpetum mobile 
Piotra Kamlera i Signum Witolda Giersza).

Anna Matuszewska

Annecy 
– czterdzieści lat minęło
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Festiwale za granicą: Annecy

Animafest World Festival of Animated Film wyrósł na gruncie 
osiągnięć Zagrzebskiej Szkoły Animacji oraz jugosłowiańskiej 
kontrkultury końca lat 60. To tutaj, krystalizujące się w danym 
sezonie artystyczne trendy i odkrycia nabierają dynamiki, która 
wyznacza trajektorię ich oddziaływania na publiczność innych 
światowych festiwali. Animafest wydaje się posiadać Janusowe 
oblicze. Być w Zagrzebiu to tak, jakby jednocześnie uczestniczyć 
w raucie zasłużonych salonowych bywalców oraz rzucić się 
w objęcia anarchistów.

Olga Bobrowska

w szerokim spektrum
Animafest: 
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Czarodziejska Góra, reż. Anca Damian
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Casa Blanca wygrywa 
w Turcji
Podczas 8. edycji TRT Docu-
mentary Awards w Istambu-
le (12-16 maja) nagrodzona 
została Aleksandra Maciu-
szek za swój dokument Casa 
Blanca. TRT Documentary 
Awards to coroczne nagro-
dy przyznawane przez tu-
recką telewizję TRT. Filmy 
dokumentalne oceniane są 
w dwóch kategoriach: Kon-
kursie Filmów Tureckich 
oraz Konkursie Międzynaro-
dowym. W tym drugim wła-
śnie zwyciężyła polska pro-
dukcja, otrzymując nagrodę 
za Najlepszy Dokument Mię-
dzynarodowy.

 

Mów mi Marianna 
nagrodzona w Izraelu 
i Hiszpanii
Dokument Karoliny Bielaw-
skiej odbywa tour po mię-
dzynarodowych festiwalach, 
zdobywając kolejne nagrody. 
Tym razem, do kolekcji filmu 
dołączyły laury z Tel Avivu 
i Barcelony. Obraz Mów mi 
Marianna otrzymał nagro-
dę dla najlepszego filmu 

oraz wyróżnienie specjalne 
od krytyków w ramach 18. 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Filmów Dokumentalnych 
Docaviv w Tel Avivie (19-28 
maja). Obraz został również 
doceniony na 9. Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych DocsBar-
celona (23-29 maja), gdzie 
otrzymał nagrodę za najlep-
szy film debiutującej reży-
serki. 

 

40 filmów Krzysztofa 
Kieślowskiego 
w Rzymie
W dniach 26 maja – 12 czerw-
ca, w stolicy Włoch odbywa-
ła się wielka retrospektywa 
twórczości reżysera filmowe-
go Dekalogu – „Passione Kie-
ślowski”. Przegląd niezwykle 
cenionego we Włoszech ar-
tysty, odbywał się w ramach 
festiwalu kultury polskiej 
Corso Polonia, który został 
przygotowany przez Insty-
tut Polski w Rzymie. Włoskie 
media obszernie komento-
wały retrospektywę, podkre-
ślając, że zmarły 20 lat temu 
reżyser był jednym z najważ-

niejszych twórców filmowych 
ubiegłego wieku na świe-
cie. „To absolutnie sensacyj-
na inicjatywa” – stwierdzał 
dziennik „Il Fatto Quotidia-
no”, według gazety „potężne, 
wypowiadane szeptem ki-
no Kieślowskiego nigdy nie 
umrze”. Przegląd odbywał 
się w prestiżowym centrum 
wystawienniczym Rzymu – 
Palazzo delle Esposizioni. 
W programie znalazło się 40 
tytułów: fabuły, krótkie me-
traże i dokumenty. Wśród  
najważniejszych gości zna-
leźli się: Irène Jacob i Jerzy 
Stuhr. Retrospektywa cieszy-
ła się niespotykaną frekwen-
cją – „od pierwszego dnia 
przeglądu już na półtorej go-
dziny przed każdą projekcją 
wszystkie miejsca są zajęte” – 
powiedział PAP dyrektor In-
stytutu Polskiego w Rzymie 
Paweł Stasikowski. 

 

Agnieszka Holland 
doctorem honoris 
causa amerykańskiej 
uczelni
Agnieszka Holland, czoło-
wa polska reżyserka filmowa 

oraz przewodnicząca zarzą-
du Europejskiej Akademii 
Filmowej, została wyróż-
niona przez władze, znajdu-
jącego się pod Bostonem, 
Brandeis University. Uro-
czystość przyznania jej ty-
tułu doctora honoris causa 
odbyła się 22 maja podczas 
ceremonii wręczenia dyplo-
mów na Wydziale Historycz-
nym tej istniejącej od 1948 
roku amerykańskiej uczelni 
wyższej. Odbierając honoro-
wy dyplom doctora honoris 
causa Brandeis University, 
Agnieszka Holland powie-
działa m.in., że zawsze chcia-
ła pokazać ludzi, którzy by-
li ofiarami Holocaustu, ale 
w szerszej perspektywie. 
„Interesowało mnie to, co 
oni o tym myśleli, z jakimi 
problemami się borykali,  ja-
kie pytania sobie w związku 
z tym zadawali. (...) Filmami 
nie można zmienić świata, 
ale można zmienić co nieco 
samą świadomość” – podkre-
śliła reżyserka, odbierając 
prestiżowe wyróżnienie.

 

6. Festiwal Kina 
Polskiego w Brazylii
Najlepsze polskie debiuty 
reżyserskie ostatnich kilku 
lat i dzieła młodych twórców 
kina dokumentalnego, zna-
lazły się w programie 6. edy-
cji Festiwalu Kina Polskie-
go w Centro Cultural Banco 
do Brasil w Rio de Janeiro 
(8-13 czerwca). Pokazom fil-
mowym towarzyszyły spo-
tkania oraz debaty na temat 
polskiego filmu. Festiwal jest 
jedynym na taką skalę prze-
glądem polskiej kinemato-
grafii w Brazylii i de facto 
potrwa do sierpnia, odwie-
dzając najważniejsze ośrodki 
kultury w kraju: São Paulo, 
Brasílię, Kurytybę, Belo Hori-
zonte, Porto Alegre i Fortale-
zę. Organizatorzy Festiwalu 
Kina Polskiego w Brazylii to: 
Polski Instytut Sztuki Filmo-

derację Zrzeszeń Producen-
tów Filmowych (FIAPF) jako 
międzynarodowy festiwal 
konkursowy filmów fabu-
larnych (tzw. kategoria A) 
i jednym z największych wy-
darzeń filmowych w Azji. Im-
preza składa się z czterech 
części: konkursu, pokazów 
filmowych, części handlo-
wej i forum. Jej misją jest 
ponadto wspieranie rozwo-
ju światowej kinematografii 
oraz odkrywanie młodych re-
żyserów, którym od 2004 ro-
ku przyznaje się nagrodę dla 
Nowego Talentu z Azji. 

 

Hanna Polak 
nagrodzona 
w Hiszpanii
Wybitna polska dokumen-
talistka otrzymała kolejną 
zagraniczną nagrodę za film 
Nadejdą lepsze czasy. Tym 
razem to laur za reżyserię 
(ex aequo z Ruchiką Oberoi, 
którą nagrodzono za Island 
City), zdobyty na 15. Festi-
walu Filmowym Imaginein-
dia w Madrycie (17-31 maja). 
Od czasu światowej premie-
ry dokumentu Hanny Po-
lak, podczas festiwalu IDFA 
w Amsterdamie w 2014 roku, 
gdzie film zdobył Nagrodę 

Specjalną Jury w Konkur-
sie Głównym, obraz doce-
niono m.in. na festiwalach 
w Moskwie, Warszawie, Trie-
ście, Zagrzebiu, Genewie, 
Madrycie, Valletcie, Mona-
chium i na amerykańskim 
Hot Springs. Film był jed-
nym z pięciu tytułów z ca-
łego świata nominowanych 
do nagród Gildii Producen-
tów Amerykańskich za ze-
szły rok.

 

Twórcy Zjednoczonych 
Stanów Miłości 
nagrodzeni na Malcie
Najnowszy film autora Płyną-
cych wieżowców i W sypial-
ni wziął udział w Konkursie 
Filmów Fabularnych 2. edy-
cji Valletta Film Festival na 
Malcie (3-11 czerwca). Jury 
konkursu nagrodziło twór-
ców filmu w kategoriach Naj-
lepszy Reżyser – nagroda dla 
Tomasza Wasilewskiego oraz 
Najlepsza Aktorka – nagroda 
dla Doroty Kolak. W zeszłym 
roku laury na tym festiwalu 
otrzymali Janusz Gajos (Naj-
lepszy Aktor za rolę w filmie 
Body/Ciało Małgorzaty Szu-
mowskiej) oraz Hanna Po-
lak (Najlepszy Film Doku-
mentalny – Nadejdą lepsze 

czasy). Podczas tegorocz-
nej edycji festiwalu widzowie 
mogli zobaczyć również film 
Zud Marty Minorowicz, który 
prezentowany był w ramach 
Konkursu Filmów Dokumen-
talnych. Zjednoczone Stany 
Miłości wejdą na ekrany pol-
skich kin 29 lipca. Dystry-
butorem filmu jest Mañana. 
Wcześniej obraz Tomasza Wa-
silewskiego będzie można zo-
baczyć na 16. MFF T-Mobile 
Nowe Horyzonty we Wrocła-
wiu (sekcja Panorama).

 

Niewidzialne 
wyróżnione w Nowym 
Jorku
Film Zofii Pręgowskiej Nie-
widzialne otrzymał 6 maja 
Wyróżnienie Specjalne pod-
czas wiosennej edycji All 
Shorts Irvington Film Fe-
stival w Nowym Jorku (As 
iFF ma kilka odsłon w ciągu 
roku), która dedykowana by-
ła kobietom reżyserkom. Na 
festiwalu mogły być prezen-
towane wyłącznie krótkome-
trażowe filmy, trwające nie 
dłużej niż 25 minut, i wszyst-
kie obrazy musiały być wyre-
żyserowane przez kobiety. 

wej, Ambasada RP w Brazylii, 
Agencja Mañana oraz Kra-
kowska Fundacja Filmowa.

 

Dzień babci z nagrodą 
w Chinach 
Film dyplomowy absolwen-
ta Gdyńskiej Szkoły Filmo-
wej – Miłosza Sakowskiego – 
odniósł kolejny zagraniczny 
sukces. Jego Dzień babci na-
grodzono laurem Emerging 
Talent na 2. edycji A Long 
Week of Short Films Festival 
w Szanghaju (5-15 maja). Ten 
jeszcze młody chiński festi-
wal zaprezentował najlepsze 
niezależne produkcje krótko-
metrażowe z ponad 70 kra-
jów świata, co czyni nagrodę 
dla polskiego filmu jeszcze 
bardziej atrakcyjną. Trzeba 
też odnotować inne polskie 
akcenty na festiwalu, jakimi 
były warsztaty prowadzone 
przez scenarzystkę i reżyser-
kę Ewę Pytkę oraz wystawa 
polskich plakatów filmo-
wych.

 

Las, 4 rano 
w Konkursie Głównym 
w Szanghaju
Najnowszy film Jana Jaku-
ba Kolskiego zakwalifikował 
się do Konkursu Głównego 
19. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmowego w Szan-
ghaju (11-19 czerwca). Miał 
tam światową premierę, ry-
walizując o nagrodę Złote-
go Pucharu (Golden Goblet) 
z 13 innymi obrazami m.in. 
z Iranu, Chin, Włoch i USA. 
Producentem obrazu jest 
Jan Jakub Kolski (Wytwór-
nia Filmowa Popielawy). Ko-
producentami są Centrala 
Film oraz Centrum Tech-
nologii Audiowizualnych. 
Festiwal w Szanghaju jest 
jedynym chińskim festiwa-
lem filmowym zaliczanym 
do imprez akredytowanych 
przez Międzynarodową Fe-

oprac. J.M.
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Mów mi Marianna, 
reż. Karolina Bielawska

Olga Bołądź i Krzysztof Majchrzak 
w filmie Las, 4 rano, 
reż. Jan Jakub Kolski

Polscy filmowcy    na świecie
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wtedy na rozmowę i już sama 
życzliwa debata w środowi-
skowym gronie, odwołanie 
się do pewnych zasad i wyra-
żenie naszej opinii wpływa na 
postępowanie takiej osoby. 
Nie zapominajmy też, iż może 
okazać się, że jego dobre imię 
jest szargane, pomówienia są 
niesłuszne, a w rzeczywisto-
ści wszystko wygląda inaczej. 
Zawsze wysłuchujemy uważ-
nie opinii drugiej strony. Czę-
sto pojawiają się problemy 
z płatnościami i rozliczeniem. 
To jest nagminna sprawa. 
Wtedy zastanawiamy się, jak 
pomóc, czy może PISF przesu-
nie jakąś ratę, często jest pole 
do rozmów, a nie wszyscy pro-
ducenci są świadomi istnienia 
innych rozwiązań. 

Inicjatywa ta budzi skojarze-
nia z samoregulacją branży 
międzywojennej i powoła-
niem Rady Naczelnej Prze-
mysłu Filmowego w latach 
30.
Tak, myśleliśmy o tym. To 
odniesienie jest silne. Ci 
ludzie wówczas się znali i też 
wzajemnie na siebie wpływali. 
Ważnym problemem było np.  
podkupywanie sobie aktorów. 
I oni się dogadali w tej sprawie. 
Doszli do wniosku, że nie mogą 
sobie wzajemnie szkodzić, bo 
są małą grupą i jako grupa 
muszą się popierać. Można 
doraźnie zyskać na podkupie-
niu aktora, ale na dłuższą metę 
zdecydowanie istotniejsza jest 
opinia w branży i potencjalnie 
wsparcie z jej strony. 

Często szafuje się stereotypo-
wymi określeniami o kinema-
tografii reżyserskiej typowej 
dla PRL-u oraz kinematografii 
producenckiej charakteryzu-
jącej jakoby model przyjęty 
w III RP. Jeśli dobrze rozu-
miem, uważa pan, że dopiero 
zmierzamy w stronę kinema-
tografii producenckiej?
Myślę, że zmierzamy i zmierzać 
powinniśmy. Jako producenci 
nie chcemy być tylko ludźmi 
od finansowania i buchalte-
rii, pragniemy być postrzegani 
jako realni partnerzy do dysku-
sji. Dawni kierownicy produk-

cji byli traktowani jako ludzie 
jedynie od spraw finansowych, 
bo też oni sami w tej akurat roli 
czuli się najlepiej. Dzisiaj wielu 
producentów chciałoby mieć 
także satysfakcję z wpływa-
nia na proces twórczy. Pozycja 
producenta jest teraz porów-
nywalna z pozycją reżysera. 
Często, jeśli się nie dogadują, 
to reżyser musi odejść. Lub 
odwrotnie. Jeżeli producent nie 
jest szanowany przez reżysera, 
to może powiedzieć: dziękuję, 
nie będę robił z tobą filmu. To 
kiedyś było niewyobrażalne 
i jest to nowość zupełna. Dziś 
mamy wolność wyboru. Pro-
ducenta się akceptuje i sza-
nuje, albo nie robi się z nim 
filmu. My producenci wal-
czymy o szacunek dla naszej 
profesji. Zaznaczam, że cho-
dzi tu o pewną relację niewy-
muszoną i obopólną, natural-
nie pojawiający się szacunek 
wynikający z partnerstwa, a nie 
np. popadania w inną skraj-
ność – przedmiotowego trakto-
wania reżysera jako człowieka 

do wynajęcia i wydawania mu 
poleceń. 

Paragraf 8. mówi o roli pro-
ducenta w edukacji filmowej 
społeczeństwa. Na czym mia-
łaby polegać w tym aspekcie 
rola akurat producentów?
Jeżeli są jakieś filmy, do któ-
rych mamy prawa i ktoś się do 
nas zgłasza, prosząc o możli-
wość pokazania ich w małych 
miejscowościach za niewiel-
kie pieniądze albo nieodpłat-
nie, to uważamy, że absolutnie 
powinniśmy to udostępniać. 
Warto wtedy trochę zawiesić 
kapitalistyczne reguły i wyjść 
poza typowe cenniki. Powinni-
śmy dzielić się ze społeczeń-
stwem tym, co wyprodukowali-
śmy, na rozsądnych warunkach 
z uwzględnieniem finanso-
wych możliwości naszego spo-
łeczeństwa.

Kodeks postuluje też „wyko-
rzystywanie polskiej myśli 
i dorobku filmowego”. 
Doskonale znana jest trady-

cja kina polskiego postrze-
gana w kluczu autorów 
i dzieł filmowych. Co skła-
dałoby się na polski dorobek 
w aspekcie ściśle produk-
cyjnym?
Mamy wspaniałych produ-
centów wywodzących się 
z grupy dawnych kierowni-
ków produkcji. Dość wspo-
mnieć Jerzego Michaluka 
czy zmarłego niedawno 
Tadeusza Drewno. Pamię-
tam fascynujące spotka-
nia z nimi, w czasie któ-
rych dzielili się także 
swoimi doświadczeniami 
z poprzedniego ustroju. To 
cała galeria postaci, które 
przesądzały o tym, że nawet 
w czasach socjalistycznych 
istniało poczucie bycia czę-
ścią osobnej grupy o silnej 
tożsamości, która dzięki 
temu nie do końca podle-
gała naciskom politycznym. 
Tradycja niezależności fil-
mowców jest bardzo ważna 
dla kontynuacji pracy przy 
różnych zmianach politycz-
nych. To była grupa kie-
rowników produkcji, która 
miała osobny styl myśle-

nia, i którą po dziś dzień 
możemy się szczycić. 

Zapisy wieńczące dokument 
mówią o koprodukcjach 
i szerszej obecności kina pol-
skiego w otoczeniu między-
narodowym. Jak widzą pań-
stwo konkretne pomysły na 
tę obecność?
Przede wszystkim szykujemy 
kolejne spotkania z ministrem 
kultury, żeby w końcu przyj-
rzano się możliwości wprowa-
dzenia ulg podatkowych dla 
inwestorów zagranicznych 
w Polsce. Wtedy koprodukcje 
byłyby dużo łatwiejsze. W tej 
chwili walczymy o prawo, a nie 
o poszczególne koproduk-
cje. Kiedy będzie inne prawo, 
będziemy znacznie atrakcyj-
niejsi i zagraniczni partnerzy 
po prostu będą chcieli tu przy-
jeżdżać, aby realizować wspól-
nie z nami filmy. 

Kodeks Etyki Producenta Filmowego 
dostępny jest pod adresem: www.sfp.

org.pl/plik,sfp,KEPF,pdf.html

Z Michałem Kwiecińskim o „Kodeksie etyki 
producenta filmowego” rozmawia Marcin Adamczak

o szacunek dla profesji

producenta
Walczymy 

Marcin Adamczak: 
W kwietniu opublikowany 
został „Kodeks etyki produ-
centa filmowego”. Jaka jest 
geneza tej inicjatywy i kto jest 
jej współautorem?
Michał Kwieciński: Kiedy 
zostałem przewodniczącym 
Koła Producentów SFP, próbo-
waliśmy na pierwszych zebra-

niach pokusić się o stworzenie 
definicji producenta filmowego. 
Stwierdziliśmy wówczas, że nie 
mamy żadnej wyróżniającej nas 
cechy. Nie jesteśmy tylko kie-
rownikami produkcji, a zarazem 
nie posiadamy jakiejś wąskiej 
i konkretnej specjalizacji. To, za 
co odpowiadamy, jest trudno 
mierzalne i niełatwe do zdefi-
niowania. Ponadto na zebra-
niach często pojawiały się opi-
nie, że jesteśmy traktowani jako 
osoby wyłącznie od finansowa-
nia i nasze kompetencje kre-
atywne są zupełnie pomijane. 
Pokutuje wciąż nieprawdziwy 
i szalenie uproszczony pogląd, 
że producent to ktoś, kto daje 
pieniądze, ale sam chce zaro-
bić, czyli jest skąpy. Chcieliśmy 

walczyć z takim negatywnym 
i niewiele mającym 

wspólnego z rze-
czywistością 
wizerunkiem. 
Stwierdzili-
śmy wówczas, 
że potrzebu-
jemy elementu 
wyróżniają-
cego nas na tle 
innych grup 
branżowych, 
wzmacniają-

cego nas jako grupę i stanowią-
cego podstawę wyznaczającą 
normy postępowania. I stąd się 
wziął „Kodeks producenta fil-
mowego”. 

Czy czerpali państwo z jakichś 
już istniejących zagranicz-
nych wzorców tego rodzaju 
dokumentów?
Tak, choć akurat nie z filmo-
wych. Taki kodeks general-
nie jest angielskim pomy-
słem z XIX wieku i opiera się 
na założeniu, że ludzi cechuje 
moralność oraz poczucie etyki. 
Razem z mecenasem Alber-
tem Stawiszyńskim zaczęliśmy 
zagłębiać się w historii kodek-
sów. Odszukaliśmy nie tylko 
aktualne kodeksy np. maklerów 
giełdowych, ale też intrygujące 
XIX-wieczne kodeksy bractw 
rzemieślniczych. 

Czy istnieją sposoby egze-
kwowania zapisanych w nim 
postanowień, bez których ist-
nieje zagrożenie, że dokument 
okaże się martwy? 
Ktokolwiek wczyta się w ten 
kodeks, łatwo zorientuje się, 
że jego istotnym założeniem 
jest poczucie odpowiedzialno-
ści wobec społeczeństwa. Tam 

nie ma żadnego systemu kar 
i nagród. Po prostu musimy 
postępować etycznie i my sami 
jako środowisko musimy sobie 
reguły etycznego postępowania 
wyznaczyć. Reguły te stały się 
naszym istotnym wyróżnikiem, 
bo tylko my posiadamy tego 
rodzaju kodeks. Ponadto jest on 
bardzo pomocny w rozmowach 
z osobami, które są posądzane 
o postępowanie nieetyczne. 
Dzięki kodeksowi dysponu-
jemy zbiorem reguł i zasad, 
do których możemy odwołać 
się, oceniając dane postępowa-
nie. Możemy zaprosić naszego 
kolegę i normalnie porozma-
wiać z nim, w zasadzie pry-
watnie i przy pełnej dyskrecji. 
Rzeczywiście nie mamy żadnej 
możliwości egzekucji, ale ist-
nieją takie miękkie formy naci-
sku, jak wykluczenie ze środo-
wiska, pewien ostracyzm i one 
też bywają skuteczne. Chodzi 
tu o zastosowanie nieformal-
nego nacisku, a nie stosowanie 
konkretnych kar czy zarządzeń. 
Załóżmy, że ktoś ma problem 
z producentem, wówczas zgła-
sza się do nas lub też odwrotnie, 
my sami wiemy, że nasz kolega 
ma problem i odsądza się go 
od czci i wiary. Zapraszamy go 
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Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski – dokumenty o ReżyserzeMistrzowie: Krzysztof Kieślowski – dokumenty o Reżyserze

Gdy na przełomie lat 80. i 90. XX wieku kino Krzysztofa Kieślowskiego 
stawało się światowym fenomenem, czekano już nie tylko na kolejne 
filmy polskiego reżysera. Wydarzeniem stawał się każdy wywiad z nim 
czy rozmowa w telewizyjnym studio (w BBC poproszono go o kilka słów 
wprowadzenia przed emisją… Kanału Andrzeja Wajdy).

Mikołaj Jazdon

Zainteresowanie Kieślow-
skim, który jak żaden inny 
twórca kina potrafił poro-

zumiewać się z publicznością nie 
tylko za pośrednictwem swoich 
dzieł, ale i wtedy, gdy przed ka-
merą opowiadał o własnych do-
świadczeniach, filmach i stosunku 
do świata, uczyniło z niego same-
go postać filmową, autora współ- 
brzmiącego z wizją człowieka wy-
łaniającą się z jego utworów. Fil-
my o Kieślowskim stanowią jakby 
osobne zjawisko, w jakiś sposób 
uzupełniające jego artystyczny 
dorobek, opisujące fenomen glo-
balnego zainteresowania twórczo-
ścią tego artysty. 

Przegląd filmów z Kieślowskim 
w roli głównej należy zacząć od 
szkolnej etiudy fabularnej Pio-
tra Studzińskiego Twarz (1966). 
Przyszły reżyser Amatora wcielił 
się w niej w postać artysty pędzla 
malującego swój autoportret. Po 
latach okazało się, że ta fikcyjna 
opowieść o artyście szukającym 
sposobu na pełne wyrażenie 
siebie w tworzonym dziele, cią-
gle niezadowolonym z efektów 
swojej pracy, współbrzmi w jakiś 
wyczuwalny sposób z obrazem 

Kieślowskiego, jaki wyłania się 
z jego filmów i wypowiedzi oraz 
komentarzy innych do jego twór-
czości.

Znamienne jest też, że pierw-
szy film dokumentalny o Kieślow-
skim, jaki w ogóle nakręcono, czyli 
Z rzeczywistości (1989) Grażyny 
Banaszkiewicz, dobrze oddaje 
sytuację artysty u progu jego 
późnej światowej kariery. Nie 
ma tu zbyt wielu śladów uzna-
nia dla jego sztuki, jest za to 
sporo kąśliwych uwag i krytyki 
wypowiedzianej przez dziennika-
rzy i znajomych reżysera. Doku-
mentalistka podchwyciła pomysł 
podsunięty jej przez samego Kie-
ślowskiego, by nakręcić film nie-
jako przeciwko niemu. Pomysł 
w końcu jakoś zrozumiały – jeśli 
pamiętamy, że od czasu realiza-
cji Bez końca (1984), twórczość 
jego autora często spotykała się 
w kraju z krytyką i niezrozumie-
niem. Boleśnie odczuwane odrzu-
cenie było zatem pewną prawdą 
o sytuacji reżysera we własnym 
kraju, niezależną od jego świato-
wych sukcesów.

Inaczej rzecz się miała poza Pol-
ską. Niemieccy reporterzy i doku-

mentaliści pojawili się z kame-
rami już na planie Dekalogu, który 
realizowany był w koprodukcji 
z Sender Freies z Berlina Zachod-
niego. W 1995 roku Peter Paul 
Huth zrealizował Geschichten 
von Liebe und Tod. Portrait des 
polnischen Regisseurs Krzysztof 
Kieślowski złożony z wypowie-
dzi czołowych polskich opera-
torów i zarazem współpracowni-
ków reżysera: Sławomira Idziaka, 
Piotra Sobocińskiego i Edwarda 
Kłosińskiego. W tym samym roku 
Andreas Voigt i Lothar Kompatzki 
zrealizowali Begegnung mit Kie-
ślowski, filmowy portret artysty, 
ascetyczny w formie, bo oparty 
przede wszystkim na rozmowie 
z samym reżyserem.

We Francji najwięcej doku-
mentów o Kieślowskim nakręcił 
Dominique Rabourdin. Najcie-
kawszy z nich, La Leçon de cinéma 
(1994) pokazuje reżysera Trzech 
kolorów (1993-1994) analizującego 
przy stole montażowym wybrane 
sceny z kolejnych obrazów trój-
kolorowej trylogii. Z filmu wyła-
nia się obraz artysty tworzącego 
dzieła z ogromną precyzją, wie-
rzącego w inteligencję odbiorców, 

ich uwagę i skupienie. Najbar-
dziej zapada w pamięć fragment 
poświęcony scenie z Niebieskiego, 
w której Juliette Binoche dotyka 
kostką cukru powierzchni kawy 
w filiżance. Kieślowski tłumaczy, 
że nawet te kilka sekund nasącza-
nia cukru kawą ma swoje nieba-
gatelne znaczenie w konstruk-
cji filmu, a swą dbałość o każdy 
szczegół tłumaczy szacunkiem 
dla widza, respektowaniem jego 
możliwości odbioru. „Wierzę tylko 
w publiczność. W kino nie wie-
rzę” – mówi w innym filmie (Kie-
ślowski, 1994) tego samego doku-
mentalisty. 

Kiedy realizował swoje ostatnie 
filmy i uczestniczył w ich prezen-
tacji na światowych festiwalach, 
Natalia Koryncka-Gruz nakrę-
ciła dla TVP dwa poświęcone 
mu dokumenty. Krzysztof Kie-
ślowski. Trzy kolory (współreali-
zowany z Elżbietą Lewandowską, 
1993) koncentruje się na dokona-
niach reżysera z ostatnich lat jego 
kariery i zawiera cenny materiał 
zdjęciowy z planu Białego. Nie 
mniejszą wartość posiada Kie-
ślowski spotyka Wendersa (1994), 
reportaż tej samej autorki nakrę-

w roli głównej
Kieślowski 

W ciągu kilku następnych lat 
Krzysztof Wierzbicki stał się 
w dokumencie specjalistą od opo-
wiadania o Kieślowskim i jego 
kinie. W 1995 nakręcił dla duń-
skiego producenta – Krzysztof 
Kieślowski: I’m So So – najciekaw-
szy i najbardziej znany z filmo-
wych portretów reżysera Spokoju, 
interesujący już przez sam fakt, 
że zrealizowany przez dawnych 
współpracowników Kieślow-
skiego: operatora – Jacka Petryc-
kiego, dźwiękowca – Michała 
Żarneckiego, oraz właśnie Wierz-
bickiego, który wielokrotnie był 
jego asystentem na planie fil-
mowym w latach 70. „Jakie są 
tego zalety?” – pyta Kieślowski 
na początku filmu i odpowiada: 
„Takie po prostu, że prawdopo-

dobnie mogę wam powiedzieć 
dużo więcej, niż bym powie-
dział komuś, kogo nie znam. Bo 
możemy wejść w rejony bardziej 
intymne czy bardziej osobiste”. 
I istotnie, film łączy w sobie opo-
wieść o biografii reżysera z zapi-
sem czegoś, co można określić 
mianem spotkania bliskich przy-
jaciół. Zachęcony sukcesem filmu 
Wierzbicki nakręcił serię doku-
mentów o różnych dziełach Kie-
ślowskiego, opowiadając o ich 
genezie i okolicznościach realiza-
cji. Wśród nich: Kieślowski i jego 
Amator (1999) oraz Różne przy-
padki (2000). Powrócił do bohate-
rów dokumentów Kieślowskiego: 
Jadzi i Romka z Pierwszej miło-
ści (1974) w Horoskopie (2000), 
a w Gadających głowach II (2004) 

do kilkorga ludzi z Gadających 
głów (1980), by skonfrontować 
ich dawne odpowiedzi na pyta-
nia: „kim ty jesteś?” i „czego byś 
chciał, co jest dla ciebie najważ-
niejsze?” z odpowiedziami na 
podobne pytania zadane ćwierć 
wieku później.

Na rok przed dziesiątą rocz-
nicą śmierci Kieślowskiego 
Maria Zmarz-Koczanowicz ukoń-
czyła pełnometrażowy dokument 
Still Alive (2005, podtytuł: Film 
o Krzysztofie Kieślowskim), oparty 
na scenariuszu Stanisława Zawi-
ślińskiego. Ten filmowy kolaż frag-
mentów najróżniejszych materia-
łów telewizyjnych i radiowych, 
cytatów, wypowiedzi przyjaciół 
i współpracowników reżysera, 
zmierzający w stronę jak najpeł-
niejszej ekranowej biografii artysty, 
okazał się w dużej mierze doku-
mentem o tęsknocie za Kieślow-
skim, opowieścią o jego nieobec-
ności, przedwczesnym odejściu, 
odczuwanym w głębszy sposób 
dopiero po latach. Podobnie zabar-
wiony nostalgią jest filmowy esej 
rosyjskiej dokumentalistki, Iriny 
Wołkowej, Mój Kieślowski (2005), 
zrealizowany w ramach projektu 
Polska – Rosja. Nowe spojrzenie, 
ukazujący zafascynowanie młodej 
autorki wielkim mistrzem kina. 
Z podobnej fascynacji wyrasta zre-
alizowany w ramach telewizyjnej 
serii Sztuka dokumentu (real. Bar-
tosz Paduch), odcinek Krzysztof 
Kieślowski (2008), prezentujący 
autora Szpitala (1976) jako ory-
ginalnego twórcę i odważnego 
artystę tworzącego swe filmy na 
przekór niesprzyjającym okolicz-
nościom politycznym.

Jeszcze inny odrębny nurt two-
rzą filmy i archiwalia z udziałem 
Kieślowskiego, pochodzące z roz-
maitych zbiorów (często zano-
towane przy okazji rozmaitych 
wykładów i warsztatów prowadzo-
nych przez reżysera), nagrywane 
często amatorskim sprzętem, a po 
latach zdigitalizowane i wprowa-
dzone w globalny obieg w inter-
necie. Stanowią one najlepszy 
dowód, że tak bliska Krzyszto-
fowi Kieślowskiemu wizja sztuki 
filmowej, która zbliża ludzi, umoż-
liwia im spotkanie i rozmowę, 
a twórcy wejście w autentyczny 
dialog ze swą publicznością, 
w jego wypadku spełniła się.  

cony podczas spotkania dwóch 
słynnych europejskich reżyserów 
na festiwalu w Berlinie, gdzie pre-
zentowali i komentowali swoje 
szkolne filmy z lat 60. Po śmierci 
autora Krótkiego filmu o zabija-
niu, 13 marca 1996 roku, Korync-
ka-Gruz zrealizowała dokument 
montażowy Krótki film o Krzysz-
tofie Kieślowskim złożony z frag-
mentów jego filmów fabularnych. 
W tym samym czasie także i mnie 
dane było ukończyć krótki ama-
torski dokument Ostatnie spotka-
nie z Krzysztofem Kieślowskim, 
będący zapisem wieczoru autor-
skiego w poznańskim Teatrze 
Ósmego Dnia, który odbył się  24 
lutego 1996 roku na zakończenie 
przeglądu filmów dokumental-
nych autora Refrenu.
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Ostatnie spotkanie z Krzysztofem 
Kieślowskim, reż. Mikołaj Jazdon 
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Był sobie raz…
Był sobie raz… to tytuł ade-

kwatny do idei całości. In-
dywidualny bohater, uwol-

niony od presji polityki i jedynie 
słusznej ideologii – ktoś, kto po-
szukuje siebie i na naszych oczach 
staje się kimś jedynym w swoim 
rodzaju, czyli sobą.

Film balansuje na pograniczu 
abstrakcji i plastyki figuralnej, 
czerpiąc inspirację z obu tych 
sfer. Po sześćdziesięciu latach 
jego uroda plastyczna, przy-
wodząca na myśl obrazy Paula 
Klee, a w kinie uproszczone do 
graficznego minimum animacje 
Émile’a Cohla i Normana McLa-
rena, nie straciła nic ze swego 
czaru. Innym nieprzemijają-
cym atutem tej miniatury jest 
specyficzny gatunek pozasłow-
nego humoru. W niepoważnej 
i lekkiej, z pozoru błahej for-
mie mowa w niej o najpoważ-
niejszych sprawach.

„Film animowany – powie 
w jednym z wywiadów Lenica – 
z jego umysłowym infantylizmem 
i plastycznym prymitywizmem 
objawił się jako nowy koń trojań-
ski, w którego zapakować można 
było nowe treści”. 

Całość krąży wokół podsta-
wowych dylematów egzystencji. 
Z amorficznej plamy, ex nihilo 
rodzi się tytułowy dziwoląg. Dzięki 
sprawczej potędze kina animo-
wanego rzecz martwa otrzymuje 
życie, emanując odtąd duchowym 
wyrazem. Energia tworzonej nie-
mal z niczego gry form sprawia, 
iż przez osiem minut obcujemy 
z tworem, którego twórca bawi 
się i cieszy stworzeniem i ekrano-
wym istnieniem czegoś takiego. 

Duet Borowczyk-Lenica pchnął 
polską animację na nowe tory. 
Oryginalna estetyka ich pierw-
szego dzieła uderza po latach 
śmiałością. Nie tylko, gdy zwa-
żyć, czym był rodzimy film ani-
mowany po wojnie i w dobie 
socrealizmu, ale również na tle 
światowym, gdzie – poza Lenem 
Lyem, Normanem McLarenem 
i elitą im podobnych mistrzów 
awangardowej animacji – na co 
dzień niepodzielnie królowała hol-
lywoodzka manufaktura Walta 
Disneya, rutynowo produkująca 
animowanych idoli.

Był sobie raz… został w kraju 
zauważony i zyskał przychylne 
opinie rodzimej krytyki.  Doce-
niono go również za granicą. 
W Konkursie Filmów Ekspery-
mentalnych, Dokumentalnych 
i Krótkometrażowych VII MFF 
w Wenecji (1957) zdobył Srebr-
nego Lwa św. Marka w kategorii 
filmów eksperymentalnych, a rok 
później uzyskał kolejny prestiżowy 
laur, I Nagrodę Złoty Dukat na 
Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mów Dokumentalnych i Krótko-
metrażowych w Mannheim. Nie-
źle, jak na debiutancki filmowy 
eksperyment dwóch nieznanych 
jeszcze wtedy grafików zza żela-
znej kurtyny. 

Marek Hendrykowski

Kiedy w 1956 dwaj młodzi plastycy Walerian Borowczyk i Jan 
Lenica zapukali do drzwi „Kadru”, ich odlotowy pomysł mógł 
wywołać konsternację. Awangardowa mikroprodukcja w formie 
animowanych wycinanek, ekranowa abstrakcja bez precedensu. 
Na dodatek zrealizowana przez ludzi spoza branży. Szef zespołu 
Jerzy Kawalerowicz wykazał jednak zrozumienie i wyraził 
zgodę. Tak powstał jeden z najbardziej oryginalnych filmów 
animowanych swoich czasów.

Krótkometrażowcy

MAGAZYN FILMOWY        nr 59/lipiec 2016
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Był sobie raz…, reż. Walerian 
Borowczyk, Jan Lenica
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i znaczące postacie z życia społecznego. Serial zakończył 
żywot. Potem zmienił się ustrój, zastąpiony przez oczeki-
wany kapitalizm i nowy rynek. Akurat minęło dwadzie-
ścia lat… i Gruza przystąpił do realizacji niebezpiecznego 
sequela... 40-latek. 20 lat później. Tym razem Karwowski 
nie zmieścił się w nowych realiach, Maliniak za to awan-
sował na fali przemian i został nawet senatorem. Dzieci 
Karwowskiego – dotąd dumne, patrzyły na niego z nowej 
perspektywy, zwłaszcza, że nowy system zredukował Kar-
wowskiego do roli... emeryta. Wiem, że Gruza niezbyt 
przychylnie oceniony przez nową rzeczywistość (nie-
dawno to on oceniał rzeczywistość), planował po kolej-
nych dwudziestu latach nakręcić kolejny tom opowieści 
o Karwowskim, tym razem w roli klienta Klubu Trzeciego 
Wieku, ale skończyło się (jakże miało się skończyć), 
Gruza został sam z jednym próbnym odcinkiem i… cho-
robą serca. Zrealizował jeszcze serial o tygrysach Europy 

zamieszkujących Konstancin przekształcony w twierdzę 
nowego ekonomicznego sukcesu establishmentu. Życzę 
mu zdrowia, bo jak czytam jego refleksje o bieżącym cza-
sie... siły mu nie brakuje.

Oczywiście, nad całym torem polskiej komedii mierzy 
czas sędzia boczny Krzysztof Teodor Toeplitz, niebywały 
felietonista (w randze prozaika, niemal jak Art Buchwald 
w USA). Spod jego kąśliwego pióra pochodzą co przed-
niejsze scenariusze. Sam, robiąc Filipa z konopi, doświad-
czałem jego opieki artystycznej.

A wszystkiemu winien jest Sławomir Mrożek, urucha-
miający w kilkunastu humoreskach, wręcz miniaturach 
wyśmiewających Półpancerze, jakich dostarczono do 
GS (Gminna Spółdzielnia), a potem  poprzez scenariu-
szyki, jakie łódzka Szkoła Filmowa adaptowała na etiudki, 
krzewił się podskórny nurt zabawy, szyderstwa, beztro-
skiej kpiny. Wspomagały to studenckie kabarety, a potem 
poważne teatry i… kino, z początku pod opiekuńczym 
płaszczem Antoniego Bohdziewicza. Duch Andrzeja 
Munka dołączył do tego repertuaru, zarezerwowanego 
dla beztroskiej zabawy w tzw. komedię romantyczną, 
bardzo poważnego klienta. Historię. Munk wiedział, że 
lektura Historii dowodzi tylko niepotrzebnych zabijań, 
dokonywanych niekiedy na masową skalę, i późniejszego 
ich maskowania. Deweloperzy z każdego takiego histo-
rycznego zniszczenia niepomiernie się cieszą, bowiem 
na tym miejscu zainwestują, a życie odrodzi się od nowa. 

Życie jest piękne na tym Wolterowskim najlepszym ze 
światków. Nie wiemy, jak jest na Plutonie, ale trochę 
poczekajmy na kolejną komedię z życia… na Plutonie.

Komedia to jest całość, pokazuje to, co jest widzialne 
i to, co jest… niewidzialne. To jest jakiś gigantyczny 
demon, który dominuje nad historią, nawet i nad filozo-
fią, które to, co i rusz znajdują jeszcze jedną koncepcję, już 
tym razem po raz ostatni. Filozofowie, jak i politycy ciągle 
coś udoskonalają, aby za chwilę to raz jeszcze poprawić... 
I tak w nieskończoność. 

Refleksje: Audiowizualna historia kina

audio-
wizualna

historia kina

40część

Józef Gębski

Sylwester Chęciński, autentyczny humorysta, satyryk 
wręcz... i dokumentalista, z materii prawdziwej stwo-
rzył Samych swoich. Mieszkając we Wrocławiu, spo-

tykał się z tym szczepem Polaków przesiedlonych w no-
wą, odzyskaną ziemię, ale zakorzenionych w osobliwości 
tak, że nawet wśród nowych swoich, czują się innymi. Po 
sukcesie, mistrz zrealizował ryzykowny sequel o nowym 
kresowym pokoleniu i kiedy nie było mu dosyć – niczym 
Louis de Funès (tylko z większym talentem) – wysłał swo-
ich bohaterów do USA, gdzie nasi Kresowiacy okazali się 
grupą… arcynowoczesną wobec tamtejszych archaicz-
nych strażników starych obyczajów. Pyszny to film i wart 
głębokiej analizy (chociaż to komedia). Toteż Chęciń-
ski nakręcił jeszcze jedno znaczące dzieło, przewyższają-
ce rozdzierające dramaty i melodramaty innych autorów 
z czasu stanu wojennego, okresu szczególnie zasługujące-
go na komedię. Stan wojenny to farsa z gagami. Rozmo-
wy kontrolowane ze Stanisławem Tymem... będą stałym 
repertuarem nędznie uzębionej historii, stale nawołującej 
do wzruszeń i… lustracji. Po prostu byliśmy głupi i nic tu 
więcej nie trzeba dodać, żadna wojna nie doprowadzi do 
pokoju. Nawet wojna z terroryzmem? Wojna jest wstrętna, 
nawet jeżeli za nią stoją najserdeczniejsze hasła niesie-
nia cywilizacji nowych wartości nowego świata, i nowego 
rynku. Chęciński jest mistrzem antywojennej komedii.

Kiedy odbywałem paryskie stypendium, mój mistrz 
Jacques Tati pracował nad filmem Confusion (Zakło-
potanie). Miał to być tryptyk. Kiedyś powstał Playtime, 
potem Trafic (polski tytuł: Pan Hulot wśród samocho-
dów – przyp. red.), satyra na motoryzację świata, a teraz 
Tati chciał się rozprawić z podglądaniem świata przez 
ukryte kamery przemysłowe. Odtąd już nie ma na świecie 
intymności, wszystko – jak u Orwella – jest pod kontrolą. 
Poznałem scenariusz, ekipę, sam chciałem tam być czter-
dziestym asystentem, gdy nieubłagana choroba zmogła 
mistrza. Pozostały tylko notatki, scenariusz zdeponowany 
w narodowym archiwum, ale temat został nietknięty. 
Nawet bezpieczeństwo dzieci, które wierzą, że od wyćwi-
czonego refleksu zależy ich bezpieczeństwo i ich fortuna, 
zostało w tym projekcie ośmieszone. Życie zbliżyło się do 
opowieści o dronach, które potrafią zabić… koresponden-
cyjnie, bezszelestnie i bezkarnie.

Film komediowy jest najdoskonalszym orężem dla 
naszej obrony. Wyszydzając zagrożenie, uczula nas na 
niewidoczność tego zagrożenia. Cała kinematografia, 

zamieniona teraz w czarny obraz zmagań sił Dobra 
z ciemnymi mocami Zła (nawet z zaświatów), sprowa-
dza się do gry planszowej, na której widzimy całość 
pola działania i sposób, w jaki możemy się z tego wyli-
zać. Na szczęście – jak przekonują nas o tym seryjne 
filmy katastroficzne – zawsze się znajdzie jakiś mądry 
strażak albo sensowny sierżant-policjant, który wcze-
śniej niż sztab rządowy pokona zło. Gry elektroniczne 
zdeformowały dzieciaki, które domagają się nowych 
zagrożeń, i gdzie tam im do Tatiego czy Dolasa – one 
jak generałowie obronią nas przed przybyszami z pla-
nety XFR.

Szczytową komedią o zagrożeniu bez szans jest film 
Piotra Szulkina Ubu król. Tam, rozpętane  moce, chwi-
lowo obdarzonego władzą Ubu, mogłaby tylko powstrzy-
mać… dezercja, przejście na drugą stronę. Ta praktyka 
w obecnym życiu politycznym, kiedy to wrogowie stają 
się rzecznikami prasowymi przeciwnika… jest na tyle 
komiczna i prawdopodobna, że aż prosi się o komedię. 
Napisałem za Arystofanesem, że tragedia jest zaledwie 
pierwszym aktem komedii. Każda tragedia klasyczna 
domaga się zatem swojego dalszego ciągu, swojego kolej-
nego aktu, w którym Ryszard III może okazać się… dobro-
czyńcą, pustelnikiem, albo też dobrym władcą naprawia-
jącym swoje występki.

Taki niebezpieczny aspekt naszego życia trafił w ręce 
Jerzego Gruzy. Nazywał się 40-latek. To prosty, niegroźny 
serial telewizyjny, dosyć udatnie kpiący sobie z tromtadra-
cji systemu realnego socjalizmu. Inżynier Stefan Karwow-
ski, wspierany przez rodzinę i zespół pracowników niezbyt 
pełnych rozumu, buduje najważniejsze budowle socjali-
zmu. Trasa Łazienkowska będzie piękna mimo trudności, 
a Dworzec Centralny – oczko w głowie Gierka – będzie 
cudem architektury. Pokonywanie kolejnych trudności, 
w atmosferze zabawnych gagów, oglądał cały kraj... wzma-
gając popularność Don Kichota Karwowskiego (Andrzej 
Kopiczyński) oraz Sanczo Pansy – Maliniaka (Roman Kło-
sowski). Całej komedii radosnej z czasu budowy realnego 
socjalizmu towarzyszyły rechoty publiczności, złaknio-
nej jakiegokolwiek zakwestionowania bzdur cieknących 
z „Dziennika Telewizyjnego”, zapowiadających kolejne 
wykonanie planu i kolejne oddanie jakiegoś bardzo 
potrzebnego elementu socjalistycznej składanki.

To ciekawe, że TVP, sama produkująca ten serial, żar-
towała sobie z siebie, włączając dyżurnych spikerów 

Fo
t.

 Ju
lia

n 
M

ag
da

/S
F 

Ka
dr

/F
ilm

ot
ek

a 
N

ar
od

ow
a

Władysław Hańcza i Wacław 
Kowalski w filmie Sami swoi, 

reż. Sylwester Chęciński
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gdzie można było ewentualnie spróbować 
coś zjeść, a potrzebami fizjologicznymi 
w ogóle nie należało się przejmować, a jedy-
nie przywyknąć do miejscowych obyczajów. 
Toalety nie istniały! Należało odejść kilka-
naście kroków w dowolnym kierunku i… już! 
Jak przygoda, to przygoda!

Wyznaczyliśmy wspaniałe plenery, 
a dziedzińce i uliczki Pekinu postano-
wiliśmy nakręcić w samym Ułan Bator, 
w zamienionych na muzea pięknych sta-
rych klasztorach. Nasza dekoracja została 
wyznaczona blisko 30 km od miasta 
i podyktowana możliwościami transporto-
wymi.

Wreszcie nadleciała reszta polskiej ekipy, 
a wśród nich Anka Bohdziewicz z plikiem 
rysunków technicznych murów Pekinu, 
machin oblężniczych itd. Jeszcze przed 
moim wylotem przejrzeliśmy literaturę 
i zrobiliśmy szkice dekoracji.

Ben sprowadził dwóch „kierowników 
budowy dekoracji” do naszego wyboru. 
Pierwszy okazał się naczelnym plastykiem 
miejskiego teatru i oprowadził nas po swo-
ich pracowniach, gdzie kilka pochylonych 
nad maszynami kobiet szyło flagi z prze-
pięknego jedwabiu… A my mieliśmy posta-
wić dekorację większą od Zbaraża! Drugi 
z kandydatów pochylił się nad rysunkami, 
a potem oświadczył, że potrzebuje konsulta-
cji z inżynierem statykiem i przedstawi nam 
schemat konstrukcji oraz wycenę. Zachowy-
wał się bardzo dostojnie i brzmiał fachowo, 
a pomimo to instynktownie wyczułem nad-
ciągające kłopoty. Niestety miałem rację! 
Przedstawione nam komputerowe wykresy 
konstrukcji były oparte na tak absurdal-

nych założeniach, że spojrzeliśmy na siebie 
z Anką mocno zaniepokojeni. Najgorsze 
było to, że ani Ben, ani Amar czy ktokol-
wiek w tym pokoju, nie znał się na naszym 
fachu i ich przekład językowy był mocno 
niewiarygodny. Nie trzeba dodawać, że nasz 
partner budowlany nie mówił w żadnym 
obcym języku.

Poprosiłem jedną z producentek o roz-
mowę na osobności.

– Proszę cię, zaufaj mi. Ten człowiek nie 
wie, co robi i nie ma o dekoracji filmowej 
zielonego pojęcia. Na tych murach ma być 
ponad setka wojowników i sprzęt kame-
rowy. Chcesz za to odpowiadać?

– Ben mówi, że to najsolidniejszy, ceniony 
przedsiębiorca budowlany w całym kraju.

– No to niech mu wybuduje willę, ale nie 
dekorację… Jeszcze raz cię proszę, spro-
wadźmy kilkunastu fachowców z Polski 
i będziemy spać spokojnie.

– Nie mogę mu tego zrobić, a poza tym to 
jest w jego kontrakcie jedną z ważniejszych 
pozycji. Nie mogę teraz zmieniać umowy 
pomiędzy BBC, MS i Arigu. 

– No nic. Zobaczymy, ale to wygląda 
groźnie…

Nasz inżynier podpisał umowę, obejrzał 
wybrane miejsce i zniknął w dosłownym 
tego słowa znaczeniu. Nie było z nim łącz-
ności przez prawie dziesięć dni. Nikt nie 
wiedział, co się stało! Komórka nie odpo-
wiadała, a to oznaczało, że może przebywać 
dość daleko, albowiem zasięg sieci kończył 
się kilkanaście kilometrów za miastem. 
Można było korzystać z sieci satelitarnej, 
ale to wyłącznie dla instytucji i wybranych 
biznesmanów… CDN.   

kolwiek groziła poważnymi następstwami 
żołądkowymi, a więc koczowaliśmy, żywiąc 
się czekoladą zapijaną whisky z tamtej-
szego sklepu za waluty wymienialne. Wylot 
poprzedziły wielokrotne zmiany nume-
rów wejść i zamieszanie z miejscami, a to 
był przecież rok 2004, a nie zapadłe czasy 
ZSSR!

Znużeni alkoholem z czekoladą usnęli-
śmy jak dzieci, a obudziło nas lądowanie 
rosyjskiego lotnika-akrobaty. Za oknem, na 
budynku przypominającym dworzec kole-
jowy w Koluszkach (przed remontem) wid-
niał dumny, nieco szczerbaty neon: Ułan 
Bator. Nie mieliśmy zielonego pojęcia, co 
nas czeka, a na pewno nie byliśmy przygo-
towani na nadchodzące wydarzenia. Z lotni-
ska zabrał nas do hotelu Ben Moyle, jak się 
później okazało właściciel dużej brytyjskiej 
agencji turystycznej, współproducent filmu, 
człowiek wiedzący o Mongolii wszystko 
i znający wszystkich, kogo znać trzeba, aby 
przeżyć.

Następnego ranka czekała na nas toyota 
4WD, z której wyskoczył młody przystojny 
chłopak biegle mówiący po polsku! To miał 
być nasz tłumacz! Amar skończył prawo 
w Polsce i w ten sposób dorabiał sobie 
w wakacje. Wylądowaliśmy w jakimś wiel-
kim, pustawym, marmurowym budynku 
w stylu czystego socrealizmu, w którym 
Ben wynajmował całe piętro na biura swojej 
firmy o wdzięcznej nazwie Arigu. Przedsta-
wiono nas reżyserowi Edwardowi Bazal-
gette, operatorowi Christopherowi Kingowi 
i przedstawicielce BBC.

– Pora na lunch! Pogadamy przy jedze-
niu. Jutro ruszamy na 5-dniowy objazd 
po potencjalnych obiektach. No i trzeba 
wyznaczyć miejsce pod główną dekorację – 
oświadczył kategorycznie reżyser.

Tę dokumentację będę pamiętał do 
końca życia i to z paru względów. Wszel-
kie drogi pseudo-asfaltowe kończyły się 
kilka kilometrów poza miastem punktami 
kontroli dokumentów. Ben znał wszystkich, 
a więc groźni potomkowie Czyngis-chana 
łagodnieli w oczach po zainkasowaniu 
odpowiedniej kwoty. Dalej następowała 
kilkugodzinna gehenna obtłukiwania nas 
w zamkniętych szczelnie autach, ścigają-
cych się po bezdrożach naszych kierowców- 
-dżygitów. Naród urodzony w siodle ma 
w żyłach potrzebę przegonienia kolegi czy 
to na koniu, czy samochodem. Wszystkie 
te niewygody wynagrodziły przepiękne, 
w większości opuszczone świątynie buddyj-
skie, niewiarygodne wielokilometrowe prze-
strzenie dzikich stepów z łagodnymi pagór-
kami, piasek obrzeża pustyni Gobi itp.

Już po pierwszym dniu zrozumieliśmy 
długą i burzliwą naradę kierowców. Otóż 
tylko oni znali nieliczne miejsca po drodze, 
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Ten film zaczynaliśmy właściwie dwa 
razy… BBC zaproponowała firmie Mi-
chała Szczerbica wyprodukowanie 

tytułu The Shadow of Ghenghis Khan (Cień 
Czyngis-chana). Całość miała być nakrę-
cona w Polsce, głównie ze względu na naj-
większą w Europie stajnię koni huculskich. 
Ponad 300 niewielkich, ale niezwykle wy-
trzymałych koników, bardzo przypomina-
jących konie mongolskie, znajdowało się 
w stadninie Gładyszów, której dyrektorował 
Włodzimierz Cario – wspaniały gospodarz.

Nic dziwnego, że zwrócono się do MS 
Production, albowiem Michał był głów-
nym producentem wstawek fabularnych 
do wielu brytyjskich dokumentów histo-
rycznych. Wraz z przybyłym reżyserem 
oraz z producentem i operatorem Jackiem 
Petryckim wyruszyliśmy w Polskę, najpierw 
do Gładyszowa, a potem do Chęcin, Bisku-
pina i wielu innych miejsc. W Gładyszowie 
wybraliśmy wzgórze, na którym mieliśmy 
zbudować dekorację – ruiny spalonego 
przez Mongołów Kijowa! 

Nasi zleceniodawcy odlecieli do Lon-
dynu, a my zaczęliśmy tę niewyobrażal-
nie wielką realizację. Dzielna Ania Palka, 
II kierownik produkcji, zaczęła skupować 
wszystkie stare, rozlatujące się stodoły 
i inne drewniane zabudowania. Nieżyjący 
już niestety, wspaniały kierownik budowy, 
Andrzej Rychtarczyk, zawzięty góral, 
budowniczy twierdzy Zbaraż w Ogniem 
i mieczem, zgromadził wszystkich zna-
nych sobie pobratymców. Gdy miała ruszyć 
robota, nagle spadły takie ilości śniegu, 
że jadąc samochodem terenowym, drogę 
odnajdywało się po sterczących szczytach 
słupów telegraficznych. Pomimo tego, ruiny 
Kijowa zaczęły pokrywać wielkie wzgó-

Andrzej Haliński
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rze, oczywiście pod czujnym okiem nie-
zastąpionej Anny Bohdziewicz, brodzą-
cej całymi dniami po pas w śniegu, przy 
ponad 20-stopniowym mrozie. Na szczycie 
wylądowała wielka płaska zastawka całego 
szeregu zniszczonych cerkwi (w zmniej-
szonej skali), pięknie rozmalowana przez 
Magdę Hubkę, moją niezastąpioną współ-
pracownicę. W pracowniach plastyków 
warszawskich powstawał siedzący złoty 
Budda nadnaturalnej wielkości i inne wspa-
niałe rekwizyty. Tomasz Biernawski, wielki 
znawca i miłośnik koni oraz zbroi, szykował 
bitwę armii mongolskiej z kwiatem zachod-
niego rycerstwa – taki mniejszy Grunwald… 
Tak było aż do telefonu od Michała Szczer-
bica z informacją, że BBC przerywa produk-
cję... Zwolniono reżysera i projekt odłożono 
na półkę.

Ręce nam opadły… Kijów trzeba było 
rozebrać i wyczyścić wynajęte wzgórze, 
przerwać inne przygotowania. Na szczęście 
wszystko zostało zapłacone, ale pozostała 
gorycz niepotrzebnego wysiłku.

Minął rok od tamtych przeżyć, kiedy 
znowu stawiłem się w firmie Szczerbica, 
tym razem w sprawie dokumentacji do 
filmu Krzysztofa Zanussiego Persona non 
grata. Obiekty w Polsce i Moskwie były już 
wybrane, pozostał jeszcze Urugwaj…

Piliśmy kawę w gabinecie Michała, kiedy 
nagle wpadł jeden z jego bliskich współpra-
cowników:

– Michałku! Właśnie rozmawiałem z pro-
ducentką z BBC, ruszamy ponownie z Czyn-
gis-chanem. Ale jest nowy reżyser i całkowi-
cie inny scenariusz. 

– Kiedy?
– Jak najszybciej! Oni chcą w przyszłym 

tygodniu zrobić dokumentację w Mongolii.

w stepie mongolskim
część I

Cień 
Czyngis-chana

– Gdzie?
– No przecież mówię, cały film ma być 

nakręcony w Mongolii!
– Jędrek, możesz się spakować?
– A co z panem Krzysztofem i jego fil-

mem?
– To się jakoś poukłada, jak zawsze.
Przyszedłem do Michała, aby omówić, co 

trzeba nakręcić w Urugwaju, a wyszedłem 
z decyzją lotu do Mongolii. Na szczęście 
zbyt wiele lat spędziłem w tym zwariowa-
nym interesie, aby coś naprawdę mogło 
mnie jeszcze zadziwić.

Zatelefonowałem do Anki Bohdziewicz:
– Wrócił film o Czyngis-chanie. W przy-

szłym tygodniu lecę do Mongolii, a ty się 
szykuj, no chyba że nie chcesz?

– No a język? I co tam mamy robić? Już 
raz nam nic z tego nie wyszło…

– Wszystkiego się dowiem. Pa!
Brytyjczycy wylecieli z Londynu i już 

byli na miejscu, kiedy z Tomkiem Bier-
nawskim dopiero wsiadaliśmy na pokład 
rosyjskich linii Aerofłot. Niestety nie było 
innej metody, aby z Warszawy dostać się 
do Ułan Bator. Po czterech godzinach lotu 
osadzono nas na głośno anonsowanym 
lotnisku Szeremietiewo i kazano wszyst-
kim wyjść z samolotu. Ostry głos „koman-
dira” maszyny zapowiadał, żeby wziąć ze 
sobą paszporty z wizami „tranzitnymi”, 
a resztę rzeczy pozostawić przy siedze-
niach. Po kilku godzinach, w czasie których 
tankowano samolot, a my włóczyliśmy się 
po niezbyt rozległym porcie lotniczym, 
zawezwano nas, aby zabrać bagaże, bo 
będzie zmiana samolotu. Tak się też stało 
i… ugrzęźliśmy w tym aeroporcie na dobre. 
Nikt nie wiedział, albo nie chciał wiedzieć, 
kiedy wylecimy. Próba zjedzenia czego-

Orgil Makhaan na planie 
Czyngis-chana,  

reż. Edward Bazalgette
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Moja (filmowa) muzyka

Ciągle jeszcze,
jak udzielasz wywiadu musisz za nich pisać nie tylko odpowiedzi, ale 
i pytania. I zawsze ten smrodek dziennikarski jakbyś był Dodą, a oni 
psami gończymi. Za czym gonią? Za zwierzyną, co nie może im się od-
gryźć. Silnych i z paczki nie ruszą. Ciągle to samo draństwo. Nie dawać 
się nabierać na żadne rozmowy, Facebooki i Twittery.

Poza tym nie płacą. Tylko im wierszówka leci. Nie odpowiadać. 
Nie zauważać, czasami czytać, tylko gdy piszą… źle o koledze. 

Bliżej, jeszcze bliżej, bardzo blisko
Widzisz coraz gorzej. Za to oni, widzą cię coraz lepiej.

Zazdrość
Jak ja im zazdroszczę tych wspaniałych pełnych znaczeń życiorysów, 
gdzie każdy fakcik, zdarzenie, przygoda czy przypadkowe spotkanie, 
utwór, dzieło, kochanka, żona, dzieci… urastają do tego, aby to po-
dać do powszechnej wiadomości w artykułach wspomnieniowych po 
śmierci obiektu. 

Ale nie chcę jeszcze być tematem takich opisów. Śmierć proszę 
bardzo! – jak mówił Woody Allen – Ale wolałbym być wtedy nieobecny.

Wizyta u ortopedy
– Demokracja daje dupy. Jestem zwolennikiem oświeconego absoluty-
zmu. Biednych leczy się inaczej.

Robi mi zastrzyk w kolano. 
– Nie ma takiego bólu, którego nie 
mógłby znieść… lekarz. 

Poczucie końca
wyłazi podczas choroby, wypadku, 
starzenia się i wtedy, kiedy czło-
wiek szuka przyjemności, która 
mogłaby go cieszyć i jej nie znaj-
duje. Kabała mówi, że pożądanie 
czegoś, co się realizuje, prowadzi 
do nudy i ponownego szukania 
nowych pożądań.

I tak w kółko: marzenie, zna-
lezienie, zaspokojenie, nuda.

Nowe seriale
Przed bramą stoi grupka młodych 
ludzi. Reżyser, montażysta, operator. Wyszli od producenta. Robią no-
wy serial – Żony więźniów. Za chwilę będą następne pomysły: Córki 
fryzjerów, Siostry studentów, Kochanki posłów, Wnuczki aktorów, Ku-
zyni ministra i Wdowy reżyserów.

Tak można jechać bez końca. 

Coraz bardziej
przyzwyczajam się do głosów za ścianą. Gadają po arabsku. Chciałem 
na początku dzwonić po policję, straszyć dzielnicowego zamachem, bo 
naradzają się całe noce. Powoli rozróżniam, jak mówią przez Skypa, 
gdzieś do swoich ojczyzn na Bliskim Wschodzie. Irytowało mnie do 
szału, jak uczyli kogoś arabskiej piosenki, bez końca powtarzając 
refren… i zawodząc smętnie w innym stroju muzycznym, tak obcym 
dla Europejczyka. Teraz powoli rozróżniam głosy męskie, starszych, 
młodszych, mówią mi grzecznie na korytarzu: „Dzień dobry”. 
Zaczynam powoli już ich nie słyszeć, tak jak porannych tramwajów, 
przejeżdżających samochodów czy śmieciarki. 

Zagłuszam ich trochę głośnym cykaniem zegara i z satysfakcją 
odbieram skrzeczący głos sprężyny, gdy stary zegar przygotowuje się 
do wybijania dwunastej. 

Odjechał gdzieś daleko pomysł przystawienia do dzielącej nas 
ściany głośników uruchomionych na cały regulator ze ścieżką dźwięko-

wą licznych pornosów, które mam na składzie. A niech nie śpią! Tylko 
nie wiem, czy hetero dźwięki by ich drażniły, czy podniecały do jeszcze 
głośniejszych dyskusji.

Teraz już nie przechodzę do drugiego pokoju, aby spokojnie za-
snąć. Boję się, że za chwilę nie będę ich w ogóle słyszał, i nie będę 
mógł bez ich nocnych narad zasnąć.

Może tak się zdarzyć. Jak ze wszystkim, co nas zbyt długo ota-
cza i nudzi.

Na szczęście, nieoczekiwanie, sąsiad nade mną zaczął chodzić 
w nocy po suficie.

Kiedy ci ludzie śpią?

W młodości
literaci pochodzenia wiadomego nazywali go z nutką sympatii szajgec. 
Podobało mu się to. Był zręczny, obrotny, pełen optymizmu i zdrowe-
go śmiechu… Szajgec! Dopiero z czasem dowiedział się, co to znaczy. 
Posmutniał. Ach… tak! Tak mnie widzą! Oszust. Pędziwiatr, cwaniak, 
łobuz.

Drugi raz usłyszał, jak taka młoda i piękna z dobrej warszaw-
skiej rodziny aktoreczka powiedziała mu, że wolałaby rogiem koł-

dry się dopieszczać, niż 
z nim pójść do łóżka. 
Co było robić? Jedynym 
zmazaniem tej hań-
by było takie spierdole-
nie tej panienki, że nie 
chciała później odczepić 
się od niego przez lata.

Ale zadra została. 
Przez cały czas mściwie 
obserwował jej perype-
tie życiowe, zawodowe 
aż do śmierci medialnej, 
a później prawdziwej. Ale 
czuł podskórnie, że mia-
ła rację. 

Są takie wadliwe 
punkty w życiorysie każ-
dego z nas, które chowa-

my najgłębiej, ale ciągle uwierają.
Czyta pamiętniki z czasów Holocaustu… gdzie ciągle przewija się 

jakiś szajgec o cechach, których nie ma i nigdy nie miał. Ale fałszywe 
tropy, kiedyś przypadkowo narzucone, tkwią w podświadomości i cza-
sami dają znać o sobie. 

Szajgec?

W publikowanych życiorysach zasłużonych
zawsze podają: „W roku… oddał legitymację partyjną…”. Ale nigdy nie 
dowiesz się, kiedy wziął. 

Filozofia 
„Masturbacja ma się tak do seksu jak filozofia do rzeczywistości”.
 Karol Marks

Praca
„Kiedy mężczyzna traci pracę to jest recesja, kiedy ty ją tracisz, to jest  
d e p r e s j a.”
 Harry Truman

Na moim pogrzebie
chciałbym, aby ktoś zapłakał, nie zalewając się łzami.
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Refleksje: Nie ma stolika

Jerzy Gruza

nie
ma
stolika

część 31

Artysta wszechstronnie utalentowany, jest wybitnym 
kompozytorem muzyki współczesnej, przede wszystkim 
elektronicznej, a także popularnych piosenek śpiewanych przez 
Magdę Umer, z „Koncertem jesiennym na dwa świerszcze i wiatr 
w kominie” na czele. 

Jest absolwentem Państwo-
wej Wyższej Szkoły Muzycz-
nej im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie (1972), gdzie uczył 
się na Wydziałach: Reżyserii 
Dźwięku oraz Kompozycji, Dyry-
gentury i Teorii Muzyki. Po ukoń-
czeniu studiów związał się ze Stu-
diem Eksperymentalnym Polskie-
go Radia. Pisze utwory orkiestro-
we, chóralne, a także przeznaczone 
dla zespołów kameralnych. Zaj-
muje się również realizowaniem 
utworów komputerowych, elek-
troakustycznych oraz instalacji 
dźwiękowych. Współtwórca wielu 
zespołów muzyki improwizowa-
nej, m.in. Grupy Kompozytorskiej 
KEW (1974-1976), Niezależnego 
Studia Muzyki Elektroakustycznej 
(1982-1984), Pociągu Towarowego 
(od 1986), European Improvisa-
tion Orchestra (1996-1998), tria 
CH&K&K (od 1999), Kawalerowie 
Błotni (od 2003). Jego dyskografia 
obejmuje ponad 50 płyt. W latach 
1995-1998 pełnił funkcję dyrektora 
artystycznego Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Współczesnej 
„Warszawska Jesień”, współtwo-
rzył także festiwale Audio-Art i Ad 
Libitum. W latach 1999-2003 był 
prezesem Związku Kompozyto-

rów Polskich. Można rzec: czło-
wiek-orkiestra.

Niezbyt duże, ale istotne miej-
sce w dorobku twórczym Krzysz-
tofa Knittla zajmuje muzyka 
teatralna i filmowa. Pośród ponad 
dwudziestu spektakli z  jego 
muzyką warto zauważyć ich róż-
norodność gatunkową: z „Gargan-
tuą i Pantagruelem” według Fran- 
çois Rabelais’go (reż. Irena Jun, 
Teatr Studio, Warszawa) sąsiaduje 
„Przedstawienie Hamleta we wsi 
Głucha Dolna” Ivo Brešana (reż. 
Olga Lipińska, TVP), z „Non-Stop- 
-Show” według Tadeusza Róże-
wicza (reż. Jerzy Jarocki, PWST 
w Krakowie) – „Porozmawiajmy 
o życiu i śmierci” Krzysztofa Bizio 
(reż. Krystyna Janda, TVP).

Knittel jest także kompozy-
torem muzyki do ponad dwu-
dziestu filmów, zarówno animo-
wanych, dokumentalnych, jak 
i fabularnych. Z dokumentów 
zwraca uwagę Gospodarstwo II 
(1980) Tadeusza Pałki, K-2 (1987) 
Krzysztofa Langa oraz przej-
mująca impresja o sztuce Marii 
Jaremy – Ilinx (1989) Andrzeja 
Kraszewskiego, zaś z animacji – 
Gorejące palce (1975) Daniela 
Szczechury, Latające włosy (1984) 

Piotra Dumały oraz Fotodrama 
(1985) Marka Małeckiego. Te dwa 
ostatnie tytuły przyniosły kompo-
zytorowi wyróżnienie za muzykę 
na Festiwalu Filmów Animowa-
nych „Animafilm” w Zamościu 
(1987). Ale najlepszą muzykę napi-
sał do Amatora (1979) Krzysz-
tofa Kieślowskiego, czołowego 
dzieła kina moralnego niepo-
koju. Szkoda, że tak rzadko reży-
serzy – zwłaszcza fabularzyści – 
powierzają temu artyście ścieżki 
dźwiękowe swoich obrazów. 
Z fabuł kinowych Knittel napisał 
muzykę jeszcze tylko do dwóch 
filmów Marka Nowickiego – 
Widziadło (1983) i Rajski 
ptak (1987). A jakie ma 
możliwości w tej dzie-
dzinie i jak oryginalną 
wyobraźnią muzyczną 
w wyrażaniu – dopeł-
nianiu bądź inter-
pretowaniu – obrazu 
dysponuje, świad-
czą choćby znako-
mite ścieżki dźwię-
kowe jego autorstwa 
do… arcydzieł kina nie-
mego, m.in. Aelity (1924) 
Jakowa Protazanowa, Fau-
sta (1926) Friedricha Wil-

Jerzy Armata

Krzysztof
Knittel
– żyć w muzyce

helma Murnaua czy Psa andalu-
zyjskiego (1929) Louisa Buñuela.  

Podczas jednego z seminariów 
w krakowskiej Akademii Muzycz-
nej na początku lat 80., Knittel 
powiedział: „Być muzykiem czy 
kompozytorem, to nie znaczy 
dla mnie grać, notować dźwięki, 
zapisywać papier nutowy, ukła-
dać kolejne taśmy. Być to być, więc 
istnieć dla siebie i dla innych. Żyć 
w muzyce, spotykać się z innymi, 
dotykać dźwiękiem. Ciebie, sie-
bie, nas. Nie zatrzymywać się 
na kropce postawionej za nutą, 
nie stawiać tej kropki – zagrać tę 
nutę tak, aby wywołać kolejne nuty 
u innych i u siebie. To ciągłość 
życia, a nie zmartwychwstanie 
przy następnej białej kartce, to nie 
kartki, tylko długa wstęga życia, 
bez końca zapisywana naszymi 
dźwiękami, słowami i gestami 
miłości”. Piękne słowa, i ciągle 
aktualne.   
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Zaczęło się od fotografii. W jej tajniki 
wprowadzał, urodzonego w 1952 ro-
ku w Zgorzelcu, Marka Dąbrowskie-

go dziadek ze strony matki. Dzięki niemu 
dziesięcioletni Marek robił zdjęcia i obrabiał 
je laboratoryjnie. Jego matka i siostra były 
malarkami (tę tradycję podtrzymuje teraz 
córka), toteż i od tej strony przyszły monta-
żysta poznawał zasady kompozycji obrazu, 
co później niejednokrotnie przydało mu się 
w pracy zawodowej.

Amatorskiej kamery filmowej nie posiadał, 
ale chętnie chodził do kina. Kiedy uczęsz-
czał do liceów ogólnokształcących – najpierw 
w Wolsztynie, potem w Ostrowie Wielko-
polskim, gdzie zdał maturę – zainteresował 
się elektroniką i został krótkofalowcem. „Od 
tamtej pory już zawsze miałem dwie pasje: 
z jednej strony fotografię i film, z drugiej elek-
tronikę” – mówi Marek Dąbrowski.

Na Uniwersytecie Wrocławskim studio-
wał fizykę. Następnie przeniósł się do War-
szawy i zatrudnił jako informatyk w ośrodku 
obliczeniowym Fabryki Samochodów Oso-
bowych na Żeraniu. Tymczasem nadeszła 
połowa lat 80., a wraz z nią początek rewo-
lucji elektronicznej w kinematografii. Na 
plan filmowy torował sobie drogę magne-
tyczny zapis obrazu, karierę robiły kasety 
VHS. Informatycy i technicy elektronicy 
byli na wagę złota. Dąbrowski wykorzystał 
tę szansę: żyłkę do elektroniki i słabość do 
filmu połączył jako asystent operatora w ITI 
Film Studio („nosiłem drabinkę za operato-
rem, takie były moje początki” – śmieje się). 
Przez pewien czas był dyrektorem technicz-
nym tej firmy. I też gdzieś od połowy lat 80. 
zaczął parać się – jako wolny strzelec – mon-
tażem elektronicznym.

Wokół montażu
Rok 1985 to pierwsze doświadczenie Dąbrow-
skiego z montażem, i to od razu spotkanie 
z Andrzejem Wajdą. Mistrz rejestrował 
reżyserowany przez siebie spektakl Erne-
sta Brylla „Wieczernik”, a Dąbrowski uczest-
niczył zarówno w rejestracji, jak i montażu. 
„Wtedy montażem elektronicznym zajmo-
wali się głównie tacy ludzie jak ja, elektro-
nicy czy informatycy, bo filmowcy jeszcze nie 
mieli odpowiednich umiejętności. My z kolei 
niewiele wiedzieliśmy o estetyce montażu, 
więc ludzie filmu jej nas uczyli, wzajemnie 
sobie pomagaliśmy” – wspomina pan Marek. 
Sam wiele zyskał, współpracując z Marcelem 
Łozińskim i montażystką Katarzyną Maciej-
ko-Kowalczyk nad dokumentem Po zwycię-
stwie 1989-1995.

Dokumenty przeważają wśród filmów, 
które Dąbrowski zmontował samodzielnie. 
Przez jego montażownię przewinęli się tak 
znani reżyserzy dokumentaliści, jak: Andrzej 
Brzozowski (Życiorys z celi śmierci), Grze-

gorz Skurski (Rytm życia), Marek Widar-
ski (22 czerwca 1941, Kobiety i wojna, Elż-
bieta Zawacka. Miałam szczęśliwe życie) czy 
Wincenty Ronisz (Byli żołnierzami „Jodły”, 
Żołnierze wyklęci, Kresy. Arkadia i piekło). 
„Z każdym z nich współpraca przebiegała 
inaczej. Ronisz miał zawsze skrystalizowaną 
wizję swojego filmu i konsekwentnie się jej 
trzymał. Było to bardzo pomocne w czasach 
elektronicznego montażu analogowego, który 
wręcz wymagał takiej żelaznej dyscypliny, 
gdyż był montażem liniowym: polegał na 
łączeniu ujęć jednego po drugim od razu 
we właściwej kolejności. Co ciekawe, kiedy 
został zastąpiony montażem cyfrowym, nie-
liniowym, czyli pozwalającym dowolnie prze-
stawiać ujęcia z miejsca na miejsce, Ronisz 
rzadko korzystał z tej możliwości, bo i tak miał 
film dokładnie zaplanowany. Czasem tylko 
potrzebna była przebitka, żeby »przykryć« 
czyjąś wypowiedź, a wtedy z kolei przydawała 
się moja pamięć wzrokowa: wiedziałem, skąd 
wziąć odpowiedni materiał filmowy, nawet 
jeśli oglądałem go bardzo dawno. W ten spo-
sób uzupełnialiśmy się z Roniszem” – tłuma-
czy Marek Dąbrowski.

Pracując z Markiem Widarskim, doszedł 
do własnej dewizy montażu. Sprowadza się 
ona do podmiotowego, a nie przedmiotowego 
traktowania bohaterów filmu. „Pamiętam jak 
Widarski i ja toczyliśmy boje z Fundacją Fil-
mową Armii Krajowej, producentem filmu 
o Elżbiecie Zawackiej, o to, by na ekranie 
pokazać, oczywiście w sposób taktowny, to, 
co reżyserowi udało się uchwycić kamerą: 
moment, w którym rozpła-
kała się pod wpływem 
wspomnień wojen-
nych. Naszym opo-
nentom nie mie-
ściło się w głowie, 
że odważna cicho-
ciemna mogła 
mieć chwile słabo-
ści. Oni chcieli wpa-

sować Zawacką w legendę, my zobaczyliśmy 
w niej zwykłego człowieka. I w końcu ich 
przekonaliśmy, a film wzbudził duże zainte-
resowanie” – wyjawia montażysta.

Marek Dąbrowski zmontował też szereg 
dokumentów Mariana T. Kutiaka. Jednym 
z nich był Uniwersytet życia z 2005 roku. 
Nieprzewidziana a frapująca wypowiedź 
bohatera filmu, Jerzego Pujdaka – wybitnego 
architekta pracującego w USA – o jego gehen-
nie w hitlerowskim obozie koncentracyjnym 
Mittelbau-Dora, zmusiła realizatorów do szu-
kania w ostatniej chwili materiału, którym 
mogliby ją zilustrować. „Rzutem na taśmę 
wydobyliśmy z muzeum tego obozu wyszpe-
rane w internecie rysunki więźniów. Okazały 
się strzałem w dziesiątkę” – mówi Dąbrowski. 
Jego udział w montażu filmów fabularnych 
był skromny, lecz znaczący. W 2010 roku 
wraz z Jarosławem Barzanem i Markiem 
Więźniem zmontował komedię Tadeusza 
Paradowicza Fenomen – jeden z pierwszych 
filmów polskich zrealizowanych od początku 
do końca w technologii elektronicznej (na 
taśmie optycznej wykonano tylko kopie eks-
ploatacyjne, gdyż wtedy dopiero zaczynała 
się cyfryzacja kin). Rok później nazwisko 
Dąbrowskiego widniało pod szyldem „współ-
praca montażowa” w napisach pierwszego 
filmu polskiego w 3D – dramatu wojennego 
Jerzego Hoffmana 1920. Bitwa Warszawska. 
Pan Marek wcześniej montował filmy trój-
wymiarowe w Belgii i wiedział, jak pokonać 
w łączeniu ujęć problemy z perspektywą 
obrazu, zupełnie inną niż w 2D. Dlatego zna-
lazł się w ekipie Marcina Kota Bastkowskiego, 
głównego montażysty Bitwy…

Kino XXI wieku
Pracując jako montażysta, Marek Dąbrowski 
równocześnie poświęcał się swojej drugiej 
pasji: kompleksowej technologii elektronicz-
nej kina. Pomagał Alinie Skibie, reżyserce gło-
śnego filmu Ażiotaż biletów na czas, tworzyć 
teledyski, m.in. Kory, w których obraz analo-
gowy przetwarzano elektronicznie, w sposób 
twórczy wykorzystywano blue box, elektro-

niczną animację poklatkową, strobosko-
pię itp.

Obecnie oczko w głowie Dąbrow-
skiego to wrocławskie Centrum 
Technologii Audiowizualnych 
CeTA. Jest dyrektorem technicz-
nym tej instytucji, w której, jak 
mówi, „pracują twórcy narzę-
dzi twórczych” – nowatorskich 
programów komputerowych 
dla filmu i telewizji. Z dumą 
podkreśla, że właśnie korzysta 
z nich Lech Majewski przy re-
alizacji Doliny Bogów z Joh-
nem Malkovichem w jednej 
z głównych ról.  

Marek Dąbrowski nie ma już dwudziestu czy trzydziestu lat, a jednak 
w swojej praktyce montażysty filmowego nigdy nie zetknął się z taśmą 
światłoczułą – od początku używał montażu elektronicznego. Zresztą 
zawsze pasjonował się elektroniką i nowymi technologiami: w czasach 
licealnych był krótkofalowcem, a obecnie jest dyrektorem technicznym 

Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA we Wrocławiu.

Andrzej Bukowiecki

i nowe technologie
Montaż
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1920. Bitwa Warszawska, 
reż. Jerzy Hoffman
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu

Stanisław Zawiśliński

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

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

temu, gdy rozpoczęto przygoto-
wania do produkcji Osła…, w Pol-
sce zaczął się karnawał „Solidarno-
ści”. Filmowcy korzystali z chwilo-
wo powiększonej sfery wolności 
i robili filmy, na których realiza-
cję wcześniej nie wyrażano zgo-
dy. Has, który po nakręceniu Sa-
natorium pod Klepsydrą (1973) 
był blokowany przez władze (nie 
mógł zrealizować m.in. Czerwo-
nych tarcz według powieści Ja-
rosława Iwaszkiewicza) liczył, że 
nowa sytuacja będzie mu sprzy-
jać. Zwłaszcza, że oczy Zachodu 
były wtedy zwrócone na zbun-
towaną Polskę, a on chciał robić 
Osła… w koprodukcji z Francuza-
mi. Nie bez powodu z nimi: był 
nad Sekwaną znany i ceniony, a je-

go nowy film wymagał ogromne-
go budżetu, którego Polska nie by-
ła w stanie zapewnić. Poza tym, 
mieszkająca w Paryżu Jadwiga 
Kukułczanka pomagała w poszu-
kiwaniu partnerów do sfinanso-
wania projektu. Paru francuskich 
producentów najpierw się nim 
zainteresowało, a potem… wyco-
fało. W końcu jeden z nich, Ana-
tole Dauman (notabene urodzo-
ny w Warszawie rówieśnik Hasa), 
wcześniej producent filmów m.in. 
Godarda, Tarkowskiego, Resnais, 
Borowczyka, zdecydował się na 
współpracę z polską kinematogra-
fią. Obiecywał międzynarodową 
obsadę aktorską. Oprócz Gustawa 
Holoubka planowano zaangażo-
wanie Catherine Deneuve w roli 

Matki Boskiej i podobno Orsona 
Wellesa do roli… Boga. A za zdję-
cia miał odpowiadać nasz Witold 
Sobociński. 

Prace przedprodukcyjne ruszy-
ły na dobre w połowie roku 1981. 
Pion scenograficzny, kierowany 
przez Andrzeja Halińskiego przy-
gotował mnóstwo projektów, ry-
sunków i szkiców dekoracji. Pro-
jekty kostiumów wykonała Mag-
da Tesławska. Tak bardzo spodo-
bały się Daumanowi, że zabrał je 
do Paryża, by pokazać „inwesto-
rom”. I już nigdy ich nie zwrócił.

Nie jest prawdą, jak piszą nie-
którzy filmoznawcy, że pierwszy 
klaps na planie Osła… miał paść 
15 grudnia 1981 roku we Francji. 
Wtedy miała być podpisana w Pa-
ryżu jedynie umowa koproducenc-
ka. Nie została. 13 grudnia 1981 
roku, w dniu, w którym Has wraz 
z kierownikiem produkcji ze stro-
ny polskiej – Konstantym Lewko-
wiczem – mieli wylecieć do stoli-
cy Francji, by parafować umowę, 
w Polsce wprowadzono stan wo-
jenny. To sprawiło, że rozmowy 
z Daumanem zostały zawieszo-
ne. On sam nie chciał ryzykować. 
Wycofał się. 

Po upadku Peerelu nadzieje 
Hasa na realizację Osła… ożyły. 
Choć ze zgorzknieniem wspomi-
nał o kłopotach z nim związanych, 
to jeszcze o ten film walczył, wy-
stępował o dotacje do Komitetu 
Kinematografii. Bezskutecznie, 
polskie kino tkwiło w zapaści eko-
nomicznej. A Osioł grający na li-
rze, choć nie trafił do kin, stał się 
legendą. Jak się okazuje – inspi-
rującą. Dwa lata temu student fo-
tografii łódzkiej Szkoły Filmowej, 
Robert Mainka, wystawił w jednej 
z galerii swoje fotograficzne wa-
riacje na temat tego filmu. Filmu, 
który nie powstał… 

Ten obrosły po latach w le-
gendę niepowstały film 
mógł być perłą w koronie 

twórczości Hasa. Zapowiadał się 
bowiem rewelacyjnie. Motywem 
spajającym całość miały być wę-
drówki w czasie i przestrzeni dwoj-
ga zakochanych, a ich tłem dysku-
sje filozoficzne m.in. Platona, Freu-
da, Marksa, Katarzyny Wielkiej. 
Kto znał wizjonerską wyobraźnię 
filmową Hasa i był wielbicielem 
jego „malarskości”, spodziewał 
się arcydzieła. 

Scenariusz Osła grającego na 
lirze napisała mieszkająca w Pary-
żu Jadwiga Kukułczanka, niezwy-
kle barwna postać polskiej emi-
gracji, tłumaczka, a potem także 
zagraniczna dystrybutorka  pol-
skich filmów, m.in. Jerzego Ka-
walerowicza i właśnie Hasa. Za-
inspirowały ją – rzeźba z katedry 
w Chartres, przedstawiająca osła 
i sumeryjski epos o Gilgameszu. 
Osioł – według podań sumeryj-
skich – symbolizował tego, kto 
pojmuje rzeczy i zjawiska umy-
kające rozumowi, a lira – harmo-
nię między kosmosem i ziemią. 
Scenariusz opracowany filmowo 
przez Hasa sugerował, że powsta-
nie oniryczno-fantastyczna filmo-
wa podróż przez dzieje. „W tym 
filmie chciałbym pokazać obraz 
świata, który istnieje, ale idzie ku 
nieuchronnej zagładzie” – dekla-
rował w jednym z wywiadów re-
żyser. – „Miejscem akcji jest sta-
re, opuszczone mieszkanie. Po-
dobne do mojego krakowskiego. 
Z półek z książkami powychodzi-
li ludzie, którzy zaczynają ze sobą 
rozmawiać…”.

Planowano, że część zdjęć bę-
dzie realizowana na Pustyni Błę-
dowskiej, a część – jak to u Hasa – 
we wnętrzach, w specjalnie przy-
gotowanych dekoracjach. 35 lat 

Legenda o filmie,
który nie powstał

Inna byłaby filmografia, a może i ocena 
całego dorobku Wojciecha Jerzego 

Hasa, gdyby udało mu się zrealizować 
Osła grającego na lirze. 
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Huty im. Lenina. Mniej więcej w połowie lat 
60. organizacja zaczęła co tydzień zapraszać 
widzów na spotkania filmowe (składające się 
z prelekcji, projekcji i dyskusji), co dwa tygo-
dnie na pokazy filmów krótkich, wreszcie, 
raz do roku, na prezentacje tytułów z Ogól-
nopolskiego i Międzynarodowego Festiwalu 
Filmów Krótkometrażowych (czyli dzisiej-
szego Krakowskiego Festiwalu Filmowego). 
Ostatecznie inicjatywy te zaowocowały uru-
chomieniem w Sfinksie pierwszego (nie licząc 
pewnego epizodu z lat 50.) i na lata jedynego, 
do dziś działającego Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego „Kropka”. Archiwa Polskiej Federacji 
DKF-ów odnotowują 17 kwietnia 1968 roku 
oraz 12 stycznia 1969 jako daty wpisów „kan-
dydackiego” i „stałego”, oraz patrona – kom-
binatowe Ognisko Młodych ZMS.

„Największy rozkwit »Kropki« przypadł 
na lata 70. i 80., gdy do widzów trafiały naj-
większe, nigdzie indziej niedostępne rarytasy. 
Sfinks pękał w szwach. Niektórzy widzowie 
ze wzruszeniem wspominają, jak siedzieli na 
podłodze, zwisali z sufitu i włazili innym na 
głowę” – opowiada Anna Starewicz-Caban. 
Kinomanom oferowano nie tylko seanse, ale 
i spotkania z takimi znawcami tematu, jak 
Maria Malatyńska, Janusz Korosadowicz czy 
Jerzy Armata. Długo ważną postacią była kie-
rowniczka Alicja Zawadzka. „To była kobieta, 
która potrafiła wszystko zorganizować. Od 
dawna w Sfinksie nie pracuje, ale kino wiele 
jej zawdzięcza” – zauważa Starewicz-Caban.

Sama Maria Malatyńska (związana 
z „Kropką” w latach 1968-1973) tak ów okres 
wspomina: „»Kropka« powstała, żeby pewnie 
wnieść jakąś filmową atrakcję ludziom z Nowej 
Huty, bo kluby filmowe już dawno w Krakowie 
były. Ktoś od hutników zgłosił się do naszego 
studenckiego DKF-u w Rotundzie i zaprosił 
do współpracy. Tak znalazłam się w Sfinksie”. 
„Tytuły wybieraliśmy z puli Polskiej Federa-
cji DKF-ów, która skupiała wszystkie kluby, 
a one, dzięki temu miały prawo do dwóch fil-
mów starych, tzw. archiwalnych (kopie były 
w Polskim Archiwum Filmowym, czyli dzi-
siejszej Filmotece Narodowej) i do dwóch fil-
mów tzw. studyjnych, czyli specjalnych, któ-
rych nie było w szerokim obiegu” – przybliża 
ówczesne realia krytyczka. – „Nasza »Kropka« 
miała wielkie powodzenie. W Nowej Hucie 
nic podobnego się nie działo. Prelekcje i dys-
kusje były gorące i bardzo sympatyczne. Nikt 
z zewnątrz nie kontrolował, co się mówi. Tema-
tem były filmy, nie polityka. Nieraz tylko, gdy 
czekałam na swoją prelekcję, a na sali leciała 
»Kronika Filmowa«, ze swojego gabinetu zbie-
gał do mnie dyrektor i zdyszany pytał: »Pani 
Mario, hutnicy są?«, »Są panie dyrektorze, cała 
sala« – odpowiadałam, chociaż jako żywo nie 
rozróżniałam nigdy hutnika od nie-hutnika”. 
„Kropka”, chociaż nikt nikogo nie pytał: „Skąd 
pan/pani jest?”, ściągała publiczność także 
spoza Nowej Huty. – „O »Kropce« usłyszeli 

krakowianie. Przyjeżdżali i – okazuje się – do 
dziś z sentymentem wspominają. Zdarza mi się 
nieraz, że ktoś zaczepia mnie na ulicy w cen-
trum miasta z pytaniem: »Przepraszam, czy 
pani Malatyńska? Bo ja panią pamiętam z kina 
Sfinks«. Podobnie w Hucie – ktoś mówi, że na 
spotkania uczęszczał”.

Współczesność
Współczesny Sfinks zaczął się kształtować 
w latach 90. W czasie przełomu ustrojowego 
podupadł, grał tylko w weekendy. Nie był to 
zresztą dobry okres dla Nowej Huty, a dla kin 
w szczególności. W 1992 roku swoją działal-
ność zawiesił Światowid. Świt przetrwał zale-
dwie dekadę dłużej. 

Sfinks jednak, zapewne dzięki wejściu w miej-
skie struktury ośrodków kultury, działał dalej 
i w ciągu kilku lat odzyskał wigor. W 2004 roku 
wstąpił do Sieci Kin Studyjnych, dwa lata póź-
niej przeszedł gruntowny remont oraz nabył 
dwa nowe projektory analogowe. Ta ostat-
nia decyzja omal nie doprowadziła do jego 
zamknięcia w 2013. – „Cyfra wyparła taśmę, 
a my nie mieliśmy funduszy na zakup projek-
tora cyfrowego” – wspomina Anna Starewicz- 
-Caban. – „Dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej wymagała własnego wkładu, a »Nor-
wid« takimi pieniędzmi nie dysponował. Osta-
tecznie, po kilku miesiącach, dzięki wsparciu 
dzielnicy, znalazły się środki w budżecie miasta”.

Dziś Sfinks zaprasza widzów do dwóch sal: 
wyposażonego w projektor cyfrowy i liczącego 
98 miejsc Sfinksa oraz otwartego w styczniu 
2016 Małego Metrażu – kameralnej, pomy-
słowo urządzonej przestrzeni z 20 fotelami, 
nastawionej na typowo studyjny repertuar, 
jeszcze z seansami z Blu-raya, w dalszych pla-
nach również z cyfrą.

Kino kontynuuje tradycje DKF-owskie i stu-
dyjne. Reklamy nigdy nie trwają tu dłużej niż 5 

minut. „Kropka” zaprasza na dyskusje wokół 
Locke’a, Mamy, Truposza czy W piwnicy. Na 
widzów czekają stałe cykle: „Seanse z Malusz-
kiem”, „Filmowy Klub Seniora” , a także repliki 
festiwali, przeglądy filmów studenckich, kla-
syki kina, dokumentów, animacji, kina nieza-
leżnego, a także – gdy tylko tacy twórcy się 
zgłaszają – amatorskich produkcji z Nowej 
Huty. Grzegorz Zariczny, Krzysztof Ridan i inni 
profesjonaliści prowadzą ponadto Akademię 
Filmową Młodego Widza, autorskie warsztaty, 
przybliżające dzieciom i młodzieży arkana 
realizacji filmów. Nieustannie od jedenastu lat 
działa też pod skrzydłami Sfinksa Nowohucka 
Kronika Filmowa, o której szerzej pisaliśmy 
w numerze lutowym „Magazynu Filmowego”.

„Mamy wielu stałych widzów, głównie 
w dwóch grupach wiekowych: 30+ oraz senio-
rów. Młodzież, poza seansami szkolnymi, 
wybiera raczej multipleksy, chociaż pojawia 
się u nas, gdy organizujemy dyskusje »Kropki« 
czy pokazy eventowe, np. z muzyką na żywo” – 
obecną publiczność Sfinksa przedstawia Anna 
Starewicz-Caban. – „Znamy naszych widzów, 
czasem nawet z imienia. Zawsze tak tu było. 
Pamiętam, jak pan Irek Sokół chodził po kory-
tarzu w kapciach i zagajał naszych gości. Oni 
chętnie na te zaczepki odpowiadali i nadal 
odpowiadają. Bywa, że się nam zwierzają, albo 
że przynoszą nam prezenty, np. zdjęcie Marilyn 
Monroe. To bardzo sympatyczne doświadcze-
nia. Satysfakcjonuje też, że nasza publiczność 
to widzowie świadomi i wymagający. O wiele 
większą frekwencją cieszą się seanse kina 
ambitniejszego, studyjnego niż komercyj-
nych hitów. Wyjątkiem jest może tylko Bond”.

Starożytny patron bacznie czuwa nad swoim 
kinem. A dlaczego w ogóle Sfinks? Co ta nazwa 
ma wspólnego z Nową Hutą i Kombinatem? 
Być może odpowiedź na to pytanie zna ktoś 
z Czytelników? 

Zagadka
nowohuckiego

Sfinksa
Dagmara Romanowska

Kilka kroków od Teatru Ludowego, na Osiedlu Górali, w niepozornym 
nowohuckim bloku, który początkowo służył jako hotel robotniczy, 
wyrosło w roku 1958 kino Sfinks. Ciągle prężnie działa. 

Sala Mały Metraż

Kilka słów o historii
W kinie nie zachowały się żadne doku-
menty z początków jego działalności. Nie 
jest nawet znana dokładna data otwarcia. 
Pierwsze wzmianki prasowe pochodzą 
z roku 1959, ale starsi mieszkańcy Nowej 
Huty, łącznie z panem Irkiem Sokołem, kino-
operatorem, który w Sfinksie przepracował 

całe życie, pamiętają wcześniejsze seanse. 
„Początki naszego kina giną w mrokach dzie-
jów” – komentuje Anna Starewicz-Caban, 
kierowniczka Sfinksa, który jest dziś czę-
ścią Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila 
Norwida. – „Pomimo usilnych starań, wielu 
rozmów i poszukiwań w dostępnych doku-
mentach, nie udało się nam znaleźć żadnej 

wiarygodnej informacji na temat tych pierw-
szych miesięcy”.

Sfinks, przez dekady działający pod auspi-
cjami Zakładowego Domu Kultury Kombi-
natu Metalurgicznego Huty im. Lenina, nie był 
pierwszą filmową placówką w Nowej Hucie, ale 
jako jedyny przetrwał. Wcześniej, na Osiedlu 
Willowym, w 1951 roku, uruchomiono stacjo-
narne kino Stal. W 1953 roku na mapie „nowego 
miasta” pojawił się Świt, a w 1957 roku – Świa-
towid, dwa olbrzymie bliźniacze budynki, 
udostępniające aż po dwie sale projekcyjne. 
Dodatkowo, acz krótko, w różnych okresach, 
funkcjonowały w Hucie jeszcze kina: Studyjne, 
Aktualności, Młodzieżowe, Wiedza, Kolorowe, 
Balladyna oraz „kina” w hotelach robotniczych.

Sfinks był stosunkowo mały, ale stopniowo 
wyrabiał swoją renomę. Był zdany, tak jak i inne 
kina w tym okresie, na dostępność kopii i decy-
zje zapadające w operującej w Krakowie Cen-
trali Wynajmu Filmów oraz kaprysy nowohuc-
kiej publiczności (najbardziej – jak odnotowuje 
Maria Malatyńska w artykule „Kino w Nowej 
Hucie”, „Kino” 1970 – zakochanej w westernach, 
komediach, kryminałach i filmach przygodo-
wych). Niemniej, lubiany był przez członków 
legendarnego Amatorskiego Klubu Filmowego 
„Nowa Huta” (związanego głównie z Osie-
dlem Młodość). Przede wszystkim zaś spraw-
nie działało w nim Ognisko Młodych ZMS Fo
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Studio Munka Studio Munka

Albert Kiciński

Promocja 
filmu na arenie 
międzynarodowej
Strategia festiwalowa to obecnie 
jeden z ważniejszych elementów 
towarzyszących twórcom przy 
produkcji filmowej. Od jej dobre-
go opracowania zależy między-
narodowy sukces filmu. To tak-
że istotna kwestia, która poma-
ga w znalezieniu agenta sprze-
daży i dalszej dystrybucji obra-
zu. „Jesteśmy pośrednikiem mię-
dzy producentem, twórcą filmo-
wym a dystrybutorami lokalny-
mi na całym świecie” – mówiła 
Zofia Horszczaruk z New Euro-
pe Film Sales. – „Szukamy pro-
jektów na targach i festiwalach. 
Szukamy głównie produkcji, któ-

mach multimedialnych czy serwi-
sach VoD. Może nawet będą się 
pojawiać festiwale internetowe? 
Już mieliśmy z czymś takim do 
czynienia. Zofia Horszczaruk mó-
wiła o jednym z tajwańskich festi-
wali, który nie ma swojej bazy fe-
stiwalowej i proponuje oglądanie 
filmów przez sieć, wprowadzając 
geoblokadę na terenie Tajwanu. 

Już dziś, na stronie Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, można 
oglądać ponad dwieście krótkich 
metraży, głównie filmów szkol-
nych. Zresztą PISF również wspie-
ra działania promocyjne młodych 
twórców, pomagając w opraco-
waniu strategii festiwalowej i np. 
opłaca koszty kopii filmowej. Wy-
starczy złożyć odpowiedni wnio-
sek, jeżeli film dostał się na festi-
wal. Twórców wspomaga również 
Fundacja Polskie Centrum Audio-
wizualne, która od czerwca 2007 
roku realizuje dwa programy ope-
racyjne („Profesjonalizacja indy-
widualna” oraz „Promocja filmu 
polskiego za granicą – program 
indywidualny”) mające na celu 
umożliwienie przedstawicielom 
szeroko pojętych zawodów filmo-
wych uczestnictwa w międzyna-
rodowych imprezach filmowych, 
poczynając od kursów i szkoleń 
przez promocję polskiego filmu na 
festiwalach i pokazach, po udział 
w konferencjach i panelach dys-
kusyjnych. Zatem jeśli twórcy bra-
kuje pieniędzy, może spokojnie 
zwrócić się do fundacji o pokry-
cie kosztów wizyty zagranicznej 
na ważnym festiwalu, pitchingu 
czy konferencji.

Podczas 35. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” w Koszalinie 
odbył się panel organizowany przez Studio Munka-SFP dotyczący dystrybucji polskich 
filmów na arenie międzynarodowej. W spotkaniu udział wzięli: Marzena Cieślik (Polski 
Instytut Sztuki Filmowej), Michalina Fabijańska (Studio Munka – Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich), Zofia Horszczaruk (New Europe Film Sales) oraz Marta Świątek 
(Krakowska Fundacja Filmowa). Panel poprowadziła Joanna Szymańska. 

swój film
Pokaż 
światu!

re mają potencjał sprzedażowy”. 
New Europe Film Sales, znana 
firma na rynku międzynarodo-
wym, nie nabywa jednak filmów 
komercyjnych, ale takie, które 
mają w sobie wartość artystycz-
ną. Pracownicy tej firmy wspo-
magają debiutantów, opracowu-
ją kampanię promocyjną do ich 
filmów oraz indywidualną stra-
tegię festiwalową i sprzedażową 
dla młodego twórcy. Wszystkie 
działania są później analizowane 
przez obie strony transakcji, aby 
wziąć również pod uwagę ocze-
kiwania twórców. „Staramy się 
jak najlepiej wypromować debiu-
ty” – dodaje Horszczaruk. – „Ry-
nek filmów krótkometrażowych 
nie jest dziś zbyt kolorowy i nie-

Jak film 
krótkometrażowy 
może trafić na ścieżkę 
oscarową?
Aby film mógł dostać kwalifika-
cję do ubiegania się o nomina-
cję do Oscara musi wygrać jakiś 
znaczący festiwal – w Polsce cho-
ciażby Camerimage (międzynaro-
dowy konkurs dla krótkich doku-
mentów) czy Krakowski Festiwal 
Filmowy. Wyprodukowany przez 
Studio Munka-SFP Punkt wyjścia 
Michała Szcześniaka właśnie po 
wygranej na Camerimage trafił na 
taką ścieżkę. Wówczas Studio wy-
najęło agencję PR w Stanach Zjed-
noczonych, aby promować film na 
tamtym terytorium. „Trzeba mieć 
swojego człowieka w Stanach, któ-
ry zna ludzi i wie, komu wysłać 
film” – opowiadała Michalina Fa-
bijańska z działającego przy Sto-
warzyszeniu Filmowców Polskich 
Studia Munka. Ważne jest również 
zorganizowanie pokazu, na którym 
będą obecni twórcy. Dzięki podob-
nym działaniom dokument Micha-
ła Szcześniaka trafił na shortlistę 
oscarową, choć ostatecznie nomi-
nacji nie uzyskał. Wcześniej jesz-
cze Punkt wyjścia (wraz z Obiek-
tem Pauliny Skibińskiej) znalazł się 
w rywalizacji konkursowej na festi-
walu Sundance. Nagrodę otrzymał 
tam Obiekt, a Sundance również 
należy do festiwali, na których wy-
grana dla krótkiego metrażu da-
je kwalifikację oscarową. Doku-
ment Skibińskiej był pokazywa-
ny w amerykańskich kinach w ra-
mach bloku filmów nagrodzonych 
na Sundance, co dało mu 1,5 mie-

stety z roku na rok się zmniejsza. 
Przy krótkich metrażach nie sku-
piamy się na festiwalach, tylko na 
sprzedaży filmu, głównie do te-
lewizji i linii lotniczych”. 

Krakowska Fundacja Filmowa 
oprócz organizacji Krakowskie-
go Festiwalu Filmowego prowa-
dzi również Agencję Promocji 
Filmów, która także wysyła in-
formacje w świat o polskich pro-
dukcjach. Agencja cztery razy do 
roku prowadzi otwarty nabór tytu-
łów, które później trafiają na listę 
promocyjną. „Dla każdego filmu 
układamy indywidualną strategię 
festiwalową” – komentuje Marta 
Świątek z KKF. – „Skupiamy się 
na festiwalach, biorąc pod uwa-
gę regulamin i wszystkie ogra-

siąca wyświetlania na srebrnych 
ekranach. A żeby otrzymać moż-
liwość ubiegania się o nominację, 
film krótkometrażowy musi poja-
wić się na wybranych ekranach kin 
w USA przez 7 dni. Studio Munka 
zorganizowało zatem dodatkowe 
projekcje, ale w wypadku tego ty-
tułu nie udało się niestety dotrzeć 
choćby do shortlisty. Oczywiście, 
że najbardziej liczy się nomina-
cja, o statuetce Oscara nie wspo-
minając, ale tzw. skrócona lista już 
jest sukcesem, bo jak podsumowa-
ła Zofia Horszczaruk: „Na filmie 
krótkometrażowym nie zarobisz 
dużych pieniędzy, jeżeli nie znaj-
duje się na shortliście oscarowej”.

Produkcja 
„trzydziestek”
Prowadząca panel w Koszalinie Jo-
anna Szymańska oraz Marta Świą-
tek i Zofia Horszczaruk stwierdzi-
ły, że produkowane przez Studio 
Munka-SFP „trzydziestki” nie są 
najlepszym formatem filmowym. 
Dlaczego? „Selekcjonerom cho-
dzi o większą różnorodność pro-
gramową, więc wybierają często 
krótsze obrazy. Ale są wyjątki, je-
śli film jest »mocny«, na pewno 
znajdzie obieg festiwalowy. »Trzy-
dziestka« musi być dobra, żeby ją 
wybrać” – mówiła Świątek. Swoje 
dopowiedziała jeszcze Horszcza-
ruk: „Jak dostaję maila z informa-
cją, że film ma trzydzieści minut, 
w ogóle go nie oglądam. Telewi-
zje nie akceptują »trzydziestek«, 
bo filmy krótkometrażowe są przez 
nich traktowane jako tzw. program 
fillers, czyli zapychacze programu. 

niczenia. Prowadzimy również 
strony, będące swego rodzaju ba-
zami danych o polskich krótkich 
metrażach: Polish Docs, Polish 
Shorts, Polish Animations. Re-
żyserzy często nie mają orienta-
cji, w jaki sposób film powinien 
zaistnieć na festiwalu. Zwłaszcza 
młodzi, którzy chcieliby, aby ich 
dzieło jak najszybciej poszło na 
festiwal, jak najszybciej zdobyło 
jakąś nagrodę. Życie festiwalowe 
często trwa dwa lata. Sukces nie 
przychodzi od razu. A zresztą nie 
jesteśmy w stanie wysłać filmu 
na wszystkie imprezy na świe-
cie”. Świątek twierdzi ponadto, że 
dzięki rozwojowi internetu, krót-
kie metraże będzie można poka-
zywać też na rozmaitych platfor-

Np. telewizja Arte płaci za minuty. 
Najbardziej popularne są filmy 2-5 
minutowe. Niestety 2-minutowych 
powstaje raczej mało”. Ale trzeba 
odnotować, że Arte zdarzyło się 
kupić półgodzinnego Mleczne-
go brata Vahrama Mkhitaryana 
wyprodukowanego przez Studio 
Munka-SFP i Wajda Studio. Je-
śli film jest interesujący – zawsze 
znajdzie drogę na festiwal czy do 
telewizji. „Każdemu trzeba dać 
szansę. Życie weryfikuje, czy film 
się podoba. A »trzydziestka« jest 
często ważnym etapem dla mło-
dego twórcy przed stworzeniem 
profesjonalnego debiutu pełno-
metrażowego” – mówiła Micha-
lina Fabijańska. 

Projekty w fazie 
realizacji
Marta Świątek opowiadała o dzia-
łaniach Krakowskiej Fundacji Fil-
mowej, promującej również projek-
ty w fazie realizacji. Przy wsparciu 
KFF Fundacja Filmowa im. Wła-
dysława Ślesickiego organizuje 
największy w Polsce i najbardziej 
wieloaspektowy program dla do-
kumentalistów – Doc Lab Poland –  
który ma na celu m.in. prezenta-
cję projektów filmowych w trak-
cie rozwoju lub pierwszych zdjęć 
(Docs to Start), czego konsekwen-
cją ma być pozyskanie partnerów, 
koproducentów i funduszy na re-
alizację. Druga prezentacja doty-
cząca projektów w fazie montażu 
i postprodukcji (Docs to Go!) to 
od 2012 roku wspólna inicjatywa 
PISF-u i KFF, a od 2015 również 
we współpracy z Doc Lab Poland. 
Młodzi twórcy mogą dzięki temu 
pozyskać partnerów do dystrybu-
cji, sprzedać licencję czy porozma-
wiać z selekcjonerami festiwali. 
New Europe Film Sales również 
angażuje się w projekty w fazie re-
alizacji. Firma stara się nawiązać 
współpracę z producentem we 
wczesnej fazie projektu, co pozwa-
la na dokładniejsze przygotowa-
nie strategii promocyjnej. „Agen-
ci sprzedaży często wchodzą we 
współpracę już na etapie realiza-
cji” – mówi Horszczaruk. Twórcy, 
aby znaleźć zainteresowanie swo-
im projektem, powinni więc anga-
żować się w tego typu inicjatywy, 
odwiedzać festiwale i brać udział 
w pitchingach. Również tych orga-
nizowanych za granicą.  
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Zofia Horszczaruk, Marzena Cieślik, 
Marta Świątek, Michalina Fabijańska 

i Joanna Szymańska
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Marta Sikorska: Jesteś selekcjonerem 
festiwalu Sundance. 
Hussain Currimbhoy: Zajmuję się 
wyborem pełnometrażowych filmów doku-
mentalnych, ale także sekcją New Frontier 
i prezentacjami Virtual Reality. Związałem 
się z Sundance w 2014 roku, wcześniej pra-
cowałem dla Sheffield Doc/Fest, a jesz-
cze wcześniej współpracowałem z festi-
walami australijskimi. Wybieram filmy do 
Konkursu Dokumentów Amerykańskich, 
Dokumentalnego Konkursu Międzyna-
rodowego oraz do sekcji Premiery, gdzie 
zazwyczaj prezentujemy dzieła mistrzów 
dokumentu.

Jak wielu selekcjonerów Sundance 
zajmuje się filmem dokumentalnym?
Dokumentem zajmuje się pięć osób. Są też 
osoby odpowiedzialne za filmy z danego 
regionu. Mamy także wielu współpracow-
ników, którzy wspomagają nas w ogląda-
niu filmów. Jednak bez przesady, nie są to 
tysiące ludzi – to dość mała grupa, która 
kocha kino. 

Oglądasz filmy w domowym zaciszu, czy 
krążysz między festiwalami?
To ulega zmianie w ciągu całego roku. 
Tuż po Sundance rozmawiamy o filmach, 
które pokazaliśmy. Śledzimy też, jak pre-
zentowane u nas tytuły radzą sobie dalej. 

Potem ruszam w drogę na inne festiwale, 
np. w tym roku wybrałem się do Krakowa. 
Oglądam filmy, spotykam się z twórcami. 
Potem wracam do domu i zaczyna się 5-6 
miesięcy intensywnego oglądania. Oglą-
dam w domu, w pracy, ale zdarza się też, 
że mamy projekcje w kinie. Potem rozpo-
czynamy spotkania w gronie selekcjone-
rów i rozmawiamy o filmach. I wreszcie 
przychodzi czas robienia katalogu, pisa-
nia notek i układania programu projek-
cji. Najważniejsze w mojej pracy wydaje 
mi się to, że codziennie wydarza się coś 
innego i trudno w tym przypadku mówić 
o rutynie. Codziennie w moim życiu, 
dzięki filmom, pojawiają się nowe histo-
rie. Czasem dzięki kinu odkrywam jakiś 
kraj, jego zwyczaje, zaczynam zgłębiać 
dany temat. Nie sposób się rozleniwić. 
Kocham to, że ciągle mam do czynienia 
z czymś nowym.

Co powinien zrobić reżyser, który chce 
pokazać swój film na Sundance?
Powinien zrealizować wyjątkowy doku-
ment – taki, który sam chciałby obejrzeć 
w kinie. Ważne, by był to film oferujący 
ciekawe, niepowtarzalne spojrzenie na 
świat. Spojrzenie piękne i inteligentne. 
Jeśli umiesz się bawić sposobem opo-
wiadania i stylem – świetnie, chcę zoba-
czyć twój film! Jeśli potrafisz sprawić, że 

poczuję coś, czego dotychczas nie poczu-
łem – poprzez zdjęcia czy postacie boha-
terów – to mnie masz. Z rzeczy praktycz-
nych, prosiłbym o jak najwcześniejsze 
zgłaszanie filmów oraz opowiedzenie mi, 
dlaczego powstał właśnie ten film. Chciał-
bym poczuć, że autor wkłada w swój pro-
jekt całe swoje serce, że robi coś, bez czego 
nie mógłby żyć.

Czy taki film powinien być uniwersalny, 
zrozumiały dla widzów na całym 
świecie? Czy też bardziej pociągające są 
tematy lokalne?
To zależy. Czasami, jeśli znajdziesz odpo-
wiedniego bohatera, wysłuchasz jego 
historii i spędzisz z nim sporo czasu, to 
jego opowieść może wzbogacić twoją 
osobistą podróż, a potem stać się uniwer-
salną. Patrzysz na świat jego oczami, to 
wspaniałe doświadczenie. Każdy z nas 
jest inny, ale możemy się w ten spo-
sób porozumiewać i lepiej rozumieć. To 
bardzo poruszające, a zarazem rzadkie 
doświadczenie. Twórca musi ten proces 
przeprowadzić w sposób po części kon-
trolowany, z szacunkiem dla bohatera 
i godnością. Jeśli to się uda, to możesz 
zbudować więź z takimi osobami, o któ-
rych nawet nie pomyślałeś wcześniej. 
Więc na początku nie musisz cały czas 
poszukiwać uniwersalnego tematu – on 

i próbach ich uchwycenia. Żyjemy w sza-
lonych czasach. Michał opowiada o rze-
czach pozornie zwyczajnych, jak wyjście 
na imprezę czy poznanie nowych osób. 
Ale tak naprawdę dzięki tym małym zda-
rzeniom zachodzić może w tobie głę-
boka przemiana. Nie zdajesz sobie z tego 
sprawy, jednak gdy lata mijają docho-
dzisz do wniosku: to było ważne, to była 
prawdziwa przygoda, niezwykłe przeży-
cie. Wydaje mi się, że Michał jest świetny 
w wychwytywaniu takich momentów. 
Znakomicie czuje miasto, kolory. Wyko-
nuje przy tym niebywałą pracę intelek-
tualną, której nie widuję na ekranie zbyt 
często. Oddziałuje także na emocje na 
wielu poziomach. Jego styl jest hipnoty-
zujący. Oglądam Wszystkie nieprzespane 

noce i mam ochotę wołać: „Stary, jak ty 
to robisz? Masz mnie, masz mnie w cało-
ści i zrób ze mną, co zechcesz!”. Dlaczego 
tak jest? Bo wszyscy znamy tę opowieść, 
każdemu się to zdarzyło – zasiedzieć na 
imprezie, włóczyć po mieście do trzeciej 
rano z dopiero co poznanymi osobami 
albo z najlepszym kumplem, który już 
jednak za 10 lat może nim nie być. Masz 
jednak tego przyjaciela, który cię świet-
nie zna i łączy was więź, o której nawet nie 
musicie rozmawiać. To uczucie nie potrze-

buje etykietek, nie musi być nazwane – to 
po prostu coś wyjątkowego. W czasach, 
kiedy mamy tyle facebookowych i twitte-
rowych przyjaźni bycie związanym z kimś 
głębiej jest wyjątkowe. Mówię o przyjaźni, 
w której kiedy twój przyjaciel cierpi, to ty 
cierpisz razem z nim, przeżywasz wspólnie 
radości i chwile zwątpienia. Wszystkie nie-
przespane noce dzięki swojej konstrukcji 
potrafią to pokazać. Ten film nie jest ani 
pretensjonalny, ani oczywisty. Pokazuje 
chwile, ale wiesz, że niosą one większe 
znaczenie. Ten dokument jest po prostu 
przepiękny. Znakomicie wyreżyserowany, 
zrobiony z miłością i szacunkiem. To taki 
obraz, że na pewno, gdy go zobaczysz, 
to zapamiętasz na dłużej. Poprzedni film 
Michała Fuck For Forest widziałem jesz-
cze, gdy pracowałem na Sheffield Doc/
Fest i wiedziałem, że w jego twórczości jest 
niesamowita energia. W tamtym filmie 
umiał połączyć energię seksualną z eko-
logią, wyszło fantastycznie. Nikt nie umie 
pracować w taki sposób. Jestem fanem 
Michała Marczaka od dłuższego czasu. 
Dzięki temu obrazowi przyjechałem do 
Polski w poszukiwaniu kolejnych filmo-
wych talentów.

Na jakie kino czekasz jako widz, co cię 
porusza w kinie dokumentalnym?
Trudno to określić jednoznacznie. Dziś 
na festiwalu oglądałem dokument w kinie 
i strasznie się nudziłem. „Co tu się dzieje? 
Dlaczego nic mnie w tym filmie nie 
porusza?” – myślałem. Jednak w poło-
wie projekcji w bohaterze zaszła prze-
miana i nagle zacząłem go lepiej rozu-
mieć. Wczułem się w jego sytuację i górę 
wzięły emocje, ogromnie się wzruszy-
łem. W ogóle się tego nie spodziewałem. 
Byłem smutny, wydawało się, że tak jak 
bohater straciłem całą nadzieję na lepszy 
obrót spraw. Strasznie to było przygnę-
biające. Nagle coś zaczęło się zmieniać. 
Zacząłem porównywać sytuacje z filmu 
do moich własnych historii rodzinnych. 
Wyświechtane powiedzenie, aby się nigdy 
nie poddawać nabrało dla mnie sensu. 
Prawie zacząłem płakać, kiedy zrozumia-
łem, jak wielką siłę ma dobroć, życzliwość. 
To był tylko film krótkometrażowy, ale 
zaskoczył mnie swoją siłą. Moje ulubione 
filmy to zazwyczaj takie, które opowiadają 
o jednej osobie, pojedynczym człowieku. 
Poprzez jedną osobę można umiejętnie 
pokazać, jak skomplikowanym miejscem 
jest świat. Opowieści o ego, pragnieniu 
odniesienia sukcesu czy wierze w siłę 
wyższą – wszystko to świetnie oddają losy 
jednego bohatera. Kocham takie kino. Ale 
chodzę często również na produkcje z Hol-
lywood, kasowe hity. Oglądam wszystko! 

Oglądam 
wszystko!

Z Hussainem Currimbhoyem, 
selekcjonerem festiwalu Sundance, 

rozmawia Marta Sikorska

może przyjść z bohaterem, którym nie-
koniecznie musi być człowiek – to może 
być np. kraj. Twórca może uświadomić 
widzom istnienie spraw, które łączą nas 
wszystkich. To czyni dany temat uniwer-
salnym. Nieważne, czy opowiadasz histo-
rię, która wydarzyła się w USA, Wiel-
kiej Brytanii czy na Grenlandii. Mówisz 
o naturze ludzkiej i wspaniale, jeśli zro-
zumieją cię ludzie z różnych miejsc. Pod 
tym względem film dokumentalny jest 
wyjątkowy, ponieważ może być na tyle 
wyzwolony i świeży, na ile tylko twórcy 
będą chcieli. W końcu dokumenty są 
o życiu. Jeśli umiesz je pokazać, to się 
nim zafascynujesz. Jeśli natomiast polu-
bisz oglądanie dokumentów, to podejrze-
wam, że możesz się od nich uzależnić.

W tym roku nagrodę dla najlepszego 
reżysera w Międzynarodowym 
Konkursie Dokumentalnym otrzymał 
Michał Marczak za Wszystkie 
nieprzespane noce. Jak trafił do was 
ten film, dlaczego wybraliście go do 
konkursu?
Tak, ten film mnie znokautował! Michał 
niesamowitą wagę przykłada do obrazu. 
Bardzo dba też o to, by opowiadać 
w świeży sposób. Widać, że jego filmy 
mówią o krótkich chwilach, momentach 

Hussain Currimbhoy
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recenzje: książki Recenzje i omówienia na stronie: 
www.sfp.org.pl/ksiazki_i_film

Krystyna Janda, Katarzyna Montgomery

Pani zyskuje 
przy bliższym poznaniu
Prószyński Media
Warszawa 2016

Pod redakcją Jadwigi Hučkovej, Jana Křipača 
i Iwony Łyko

Czeski i polski film 
dokumentalny w czasach 
europeizacji
Národni Filmový Archiv
Praga 2015

To książka szczególna, dwujęzyczna – przy-
bliżająca polskiemu czytelnikowi film czeski, 
a czeskiemu – polski. Przedmiotem przybliże-
nia jest film dokumentalny „w czasach europe-
izacji” ( jak to ujęto w tytule), wszak jej pomy-
słodawczynią jest Jadwiga Hučková, adiunkt 
w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w Krakowie, specjalizu-
jąca się w dokumencie oraz kinie Europy Środ-
kowej, autorka świetnej książki „Dokument 
filmowy epoki Havla” (2005). Oto co pisze 
w przedmowie do niniejszego tomu: „U źró-
deł tego projektu pojawiła się konstatacja, nie-
nowa, że w dobie otwarcia granic, globalizacji, 
międzynarodowych projektów, koprodukcji fil-
mowych – dwa sąsiadujące ze sobą kraje Unii 
Europejskiej niewiele w gruncie rzeczy wiedzą 
o swych aktualnych dokonaniach w sferze kul-
tury”. Szczera prawda, niestety. Braki można 
nadrabiać jedynie na imprezach typu Krakow-
ski Festiwal Filmowy czy – najbardziej zasłu-
żone w tej dziedzinie – Kino na Granicy (Ki-
no na Hranici) w Cieszynie (Českém Tĕšínĕ). 
Ale „wymiana przygraniczna już nie wystar-
cza” – trafnie konstatuje Hučková. Zredago-
wana przez nią oraz Jana Křipača i Iwonę Ły-
ko książka składa się z dwunastu rozdziałów – 
połowę napisali autorzy czescy, połowę pol-
scy, ale nie ma tu sztywnego podziału, że każ-
dy pisze o swojej kinematografii, bo np. An-
drea Slovákova jest autorem niezwykle intere-
sującego tekstu „Formuła polskiego dokumen-
tu”. Zresztą autorzy nie ograniczają się do pe-
netracji obszarów sąsiadujących kinematogra-
fii, a poświęcają swe teksty także istocie i ewo-
lucji samego dokumentu, co nadaje publika-
cji walorów uniwersalnych i ponadczasowych. 
Jana Hádková pisze np. o etyce w dokumen-
cie, a Maria Zmarz-Koczanowicz stawia zasad-
nicze pytanie w tytule tekstu swojego autor-
stwa: „Prawda – to znaczy co?”. Niezwykle waż-
na, choć trudno dostępna książka, stosunkowo 
najłatwiej dostać ją w Pradze. 

Jerzy Armata

Wydawnictwo Scholar rozpoczęło wydawanie 
szalenie interesującej serii „Polscy krytycy fil-
mowi”. Ukazały się już tomy poświęcone omó-
wieniu dorobku twórczego Konrada Eberharda 
i Aleksandra Jackiewicza, w przygotowaniu – 
czytam w wydawniczych zapowiedziach – to-
my o filmowym pisarstwie Bolesława Michał-
ka, Krzysztofa Mętraka, Zygmunta Kałużyń-
skiego, Marii Kornatowskiej. Bo to byli praw-
dziwi literaci. Swym dorobkiem udowodnili, 
że krytyka filmowa może być autorską kreacją 
o wysokich walorach zarówno intelektualnych, 
jak i artystycznych. A pierwszą damą wśród te-
go zmaskulinizowanego towarzystwa była – co 
do tego nie ma najmniejszej wątpliwości – Ma-
ria Kornatowska. „Należała do elitarnego gro-
na krytyki filmowej, profesji dziś już podupa-
dłej. Czasy, kiedy krytyk był autorytatywnym 
partnerem twórcy, a także wytrawnego i am-
bitnego kinofila, należą do chyba już bezpow-
rotnie utraconej przeszłości. Jej krytyczne pi-
sarstwo lśniło osobnym blaskiem. (…) Tym, co 
ją wyróżniało, była przede wszystkim orygi-
nalność myśli, niezależność sądów i świetny 
styl” –pisze we wprowadzeniu, zatytułowanym 
„Professoressa”, do antologii jej tekstów Tade-
usz Szczepański, autor wyboru i układu „Sej-
smografu duszy”, fantastycznej książki zło-
żonej z tekstów Marii Kornatowskiej, niezwy-
kle efektownie wydanej przez łódzką Szkołę 
Filmową (autorem efektownego projektu gra-
ficznego, składu i łamania są Małgorzata No-
wak i Agata Dudek z Acapulco Studio). Tek-
sty „Professoressy” ułożone są przez Tadeusza 
Szczepańskiego w czterech rozdziałach: „Kino 
włoskie”, „Kino amerykańskie”, „Kino polskie” 
(tu oczywiście osobno uwielbiany „Has”, osob-
no – „I inni”), „Magia kamery”. Książkę kończy 
„Sejsmograf duszy”, a w nim obok tekstów Ma-
rii Kornatowskiej okruchy wspomnień, m.in. 
Grażyny Torbickiej, Mariusza Grzegorzka, An-
drzeja Kołodyńskiego, Mariusza Wilczyńskie-
go… Piękna książka, świetna literatura.  

Jerzy Armata

„Eleganccy ludzie nigdy się nie spieszą” – po-
wtarzała Krystynie Jandzie babcia. Aktorka bar-
dzo chciała wziąć sobie te słowa do serca, ale 
dziś nie potrafi chwili usiedzieć w spokoju. „Ja 
robię zawsze dwie rzeczy na raz. Nawet jak jem, 
to w tym samym czasie też palę” – mówi. A mi-
mo to pozostaje jedną z najbardziej eleganckich 
kobiet polskiego show-biznesu. Wulkan ener-
gii i człowiek-anegdota – to pierwsze wrażenia 
z lektury wywiadu-rzeki Katarzyny Montgome-
ry. Choć to nie do końca wywiad-rzeka, bo zło-
żyły się na książkę nie tylko świeże rozmowy na-
czelnej „Zwierciadła” z aktorką, ale też sporo ar-
chiwaliów – zapiski z internetowego dziennika 
Jandy, jej felietony z „Urody” i „Szpilek”, a tak-
że interwiewy przeprowadzone z nią przez in-
nych dziennikarzy. Dzięki temu wiele wydarzeń 
z życia bohaterki powraca na kartach tomu, ale 
w różnych perspektywach czasowych. A jako że 
nie należy Janda do osób krygujących się, tyl-
ko szczerych i bezpośrednich, dostajemy wgląd 
nie tylko w mało przyjemne aspekty życia za-
wodowego ( jak choćby rozstanie z Teatrem 
Powszechnym), ale też te najbardziej prywat-
ne. Rozdział poświęcony odchodzeniu Edwar-
da Kłosińskiego, jej drugiego męża, pełen jest 
bólu, ale jednocześnie ma w sobie coś piękne-
go, bo pokazuje też, jak kultywowana jest pa-
mięć o tych, którzy odeszli. Całość jednak prze-
pełniona jest energią i werwą Jandy, która dziś 
jest człowiekiem-instytucją. Prowadzi dwa teatry 
i fundację, nieustannie występuje na scenie, gra 
w filmach, prowadzi bloga, śpiewa. Wszędzie jej 
pełno, nie chce zwolnić. Wyposażona w talent 
oratorski opowiada o sobie z dystansem i humo-
rem. Jej biografia starczyłaby na kilka scenariu-
szy, czego dowodem premierowy spektakl Te-
atru Druga Strefa „Krystyna J. Znowu premie-
ra” Rafała Korzeniewskiego, którego tekst po-
wstał w oparciu jedynie o wpisy aktorki na Face-
booku. „Eleganccy ludzie spieszą się z gracją” – 
może teraz Krystyna Janda parafrazować słowa 
babci własnym wnukom.  

Artur Zaborski

Pod redakcją Tadeusza Szczepańskiego

Sejsmograf duszy. 
Kino według Marii 
Kornatowskiej
Wydawnictwo Biblioteki PWSFTviT
Łódź 2016
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zorientowałam się, jak 
wiele – wbrew prasowym 
krzykaczom – młodzi 
czerpią ze starych i vice 
versa. Stanisław Róże-
wicz potrafił dać twórczą 
wolność Wojciechowi 
Marczewskiemu, który 
dziś swoim studentom 
powtarza: „Bądźcie sobą”. 
Marcin Wrona opowiadał 
mi, jak ważny był dla niego 
Edward Żebrowski, a zaraz 
potem od absolwentów 
katowickiego wydziału reży-
serii usłyszałam, ile dla nich 
znaczył Marcin Wrona.

Piszesz o znaczących 
twórcach polskiego kina, 
ale są to także opowieści – 
trawestując nieco powiedzenie 
Krzysztofa Kieślowskiego – o ludziach. 
Są teorie sztuki, w myśl których dzieło 
odrywa się od artysty i żyje własnym 
życiem. Oceniamy film, a los jego autora 
nie powinien nas obchodzić i wpływać 
na naszą percepcję. A jednak chcia-
łam przybliżyć widzowi ludzi stoją-
cych po drugiej stronie kamery. Mówi 
się, że każde życie to materiał na jedną 
powieść. Tak więc w tych dwóch tomach 
jest materiał na 55 powieści… I mam 
nadzieję, że bohaterowie moich szki-
ców staną się czytelnikowi bliscy. A ich 
kino, też dzięki temu, nabierze dla niego 
nowych odcieni.  

Kochasz kino i tych, którzy je tworzą. 
Już po kilku stronach lektury twoich 
książek można zorientować się, że 
powstały z powodów uczuciowych. 
Podkreślam to spostrzeżenie, bo często 
między krytykiem a twórcą iskrzy. Ty 
nawet jeśli piszesz o przedsięwzięciach 
nieudanych, czynisz to bez złośliwości. 
Wszak, jak mawiał bohater Pół żartem, 
pół serio: „Nikt nie jest doskonały”.
Pamiętam, kiedyś rozmawialiśmy 
o naszym zawodzie z Tadeuszem Sobo-
lewskim. I on powiedział coś, co zapadło 
mi w pamięć: że krytyk powinien być 
z filmem, a nie przeciwko filmowi. Pisząc 
sylwetki reżyserów, starałam się pokazy-
wać i lepsze, i gorsze okresy w ich życiu. 
Bo tworzą nas zarówno sukcesy, jak 
i porażki. Ale czasem zadawałam sobie 
pytanie, czy generalnie nie jestem w sto-
sunku do moich bohaterów zbyt mało 
krytyczna. Pomyślałam jednak: tak dużo 
jest dzisiaj hejtu, złośliwości, ostrych 
podziałów. Trzeba więc czasem życzliwie 
spojrzeć na świat i nie wstydzić się tego.

Wolisz podzielić się swoim zachwytem 
niż rozczarowaniem?
Lubię bohaterów moich książek, staram 
się ich zrozumieć. Może otwierają się 
przede mną, bo wiedzą, że nie chcę ich 
skrzywdzić. Choć, oczywiście, są w kinie 
zjawiska, dla których nie mam litości. Jak 
choćby w pewnym momencie nasza kome-
dia romantyczna – urągająca inteligen-
cji widza komercja, nastawiona wyłącznie 
na robienie pieniędzy. Rolą krytyka jest 
zauważenie takiego zjawiska i powiedze-
nie: „Nie warto”. Widzowie też się odwró-
cili od słabych filmów.

I zaczęły powstawać lepsze komedie 
romantyczne…
Bo w tym gatunku można zrobić coś 
dobrego. Wszystko zależy od tego, jak 
traktuje się widza. Nie akceptuję sytuacji, 
w której reżyser czy scenarzysta uważa, że 
jest genialny, a motłochowi wystarczy dać 
coś, co go zabawi…

Ciemny lud kupi.
Właśnie. Nie znoszę pogardy dla publicz-
ności. 

W twoich książkach prym wiodą twórcy, 
którzy nie tylko robią świetne filmy, 
ale są swego rodzaju autorytetami 
środowiskowymi, jak choćby Stanisław 
Różewicz czy Wojciech Marczewski.
Dla mnie spotkania ze wszystkimi bohate-
rami książki były równie fascynujące. Opo-
wieści o rzezi wołyńskiej Antczaka, śląskie 
historie Kutza czy Janka Kidawy-Błoń-
skiego, zatrzymana w biegu generacja 
stanu wojennego, szok wolności i samot-
ność dzisiejszych czterdziestolatków... 
Jestem moim rozmówcom wdzięczna, że 
wpuścili mnie do swojego świata. Wiele 

się od nich nauczyłam. 
Kiedy spytałam Wojtka 
Marczewskiego, o kim 
myśli, robiąc filmy, odpo-
wiedział, że o sobie, bo nie 
jest białym nosorożcem: 
widzowie mają podobne 
problemy i podobną wraż-
liwość jak on. Zostało ze 
mną wspomnienie niezwy-
kłego człowieka, jakim był 
Stanisław Różewicz. Powie-
dział mi kiedyś: „Ludzie spo-
kojni uważniej widzą świat”. 
Jego filmy oparły się próbie 
czasu, a cisza, która w nich 
panuje, jest bardziej słyszalna 
niż wrzask wielu innych obra-
zów. Wzruszyło mnie spotka-
nie z Andrzejem Barańskim, 
który od trzech lat opiekuje się 

bardzo chorą żoną. Gdy spytałam, jak to 
się dzieje, że mężczyzna potrafi się tak dla 
kogoś poświęcić, odpowiedział: „To nie 
jest żadne poświęcenie, ani obowiązek. To 
miłość”. Taki jest Andrzej Barański i takie 
jest jego kino. No właśnie: chciałam, żeby 
widzowie też mogli takich ludzi poznać.

Swoje książki o polskich reżyserach 
zadedykowałaś ojcu.
Opowiadam o świecie, który kochał. 
Mojego ojca nie ma od 22 lat, ale on należał 
do pokolenia, dla którego kino było magią. 
Z dzieciństwa pamiętam go w zielonej 
kurtce, wyjeżdżającego na zdjęcia. Tworzył 
przyjacielski team z Andrzejem Munkiem, 
organizował superprodukcje Jerzego Hoff-
mana, pracował m.in. z Januszem Majew-
skim, Agnieszką Holland. Odchodził na 
emeryturę jako szef studia „Tor”. W wielu 
ludziach, także bohaterach moich książek, 
zostawił ciepłe wspomnienia. Trzecią część 
swoich opowieści o polskich reżyserach też 
przygotowuję, myśląc o nim.

Cieszy się pewnie, tam gdzieś wysoko, 
także z innego powodu. Jego córka 
została wiceprezydentem FIPRESCI.
Nie masz pojęcia, Jurku, jak bardzo 
chciałabym się z nim tymi radościami 
dzielić... A FIPRESCI? Przyznajemy swoją 
prestiżową nagrodę na blisko 80 festi-
walach świata. Ale musimy sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, jaką rolę ma odgry-
wać krytyka filmowa w przyszłości. Jak 
w pospiesznych czasach Facebooka 
i Twittera możemy pozostać grupą ludzi, 
którzy w kinie szukają wartości, razem 
z filmowcami starają się opisać świat, 
odkrywają i wspierają nowe talenty, 
otwierają publiczność na sztukę. Ale to 
już zupełnie inny temat.  

Jerzy Armata: Jesteś autorką 
dwóch tomów poświęconych polskim 
reżyserom filmów fabularnych – „Od 
Wajdy do Komasy” i „Od Kutza do 
Czekaja”, pracujesz nad trzecim. Jaka 
jest geneza tego tryptyku?
Barbara Hollender: Myślałam o nim od 
dawna. Dwie pierwsze części pisałam dwa 
i pół roku, ale tak naprawdę to są ponad 
trzy dekady mojej pracy, chłonięcia filmów, 
spotkań z ludźmi kina. A może nawet całe 
życie. Bo rosłam i dojrzewałam w tym śro-
dowisku. Mój ojciec, Wilhelm Hollender, 
kierownik produkcji filmów, zaraził mnie 
miłością do kina. Właśnie z tej miłości 
narodził się projekt „Od Wajdy do...”. Ale 
miałam też nadzieję, że w szkicach o reży-
serach przejrzy się Polska. Z jej historią, 
której traumatyczne doświadczenia zawsze 
wpływały na życie ludzi. Pracując nad tym 
cyklem, z pewnym zaskoczeniem odkry-
łam, jak szybko zmieniały się w naszym 
kinie generacje. Nie – jak to się zwykle 
przyjmuje – co dwadzieścia lat, lecz co 
dziesięć. Począwszy od pokolenia Wajdy, 
Munka, Morgensterna czy Kawalerowi-
cza, którzy nosząc w sobie wojenne blizny, 
stworzyli polską szkołę filmową... 

Ale ci twórcy próbowali się także 
z traumy wojennej wyzwolić, czego 
przykładem choćby Niewinni 
czarodzieje Andrzeja Wajdy. 
Oczywiście, bo historię się nie tylko prze-
żywa, ale i odreagowuje. Następne pokole-

nia artystów zostały ukształtowane przez 
trudne lata stalinizmu i polskie miesiące – 
Czerwiec ’56, Marzec ’68, Grudzień ’70, 
Sierpień ’80, przez stan wojenny, wreszcie 
przełom 1989 roku. Twórcy czasu komu-
nizmu wciąż szukali wolności. Wykorzy-
stywali każdą odwilż, by powiedzieć coś 
ważnego o sobie, o swoim świecie. I mieli 
wierną publiczność, z którą porozumiewali 
się ponad głowami cenzorów. Sama pamię-
tam, jak w drugiej połowie lat 70. ważne 
było dla mnie, młodej dziewczyny, kino 

moralnego niepokoju: obrazy Zanussiego, 
Holland, Kieślowskiego, Kijowskiego, 
Falka… Filmowcy stali się wtedy czułym 
sejsmografem społecznym, zarejestrowali 
na ekranie nastroje, które doprowadziły do 
strajków 1980 roku. Dzisiaj czterdziestolat-
kowie opisują kraj po transformacji, a już 
depcze im po piętach pokolenie, które 
urodziło się w wolnej Polsce, ma inne pro-
blemy i świeże spojrzenie na świat.

Pierwszy tom twojej książki zaczyna 
się od słów Andrzeja Wajdy: „Zawsze 
wierzyłem, że kino może zmieniać 
świat”. A kończy zdaniem Janka 
Komasy: „Boję się stanąć. Jestem jak 
zawodnik, który w trakcie gry nie czuje, 
że ma złamaną nogę. Jak rekin, który 
żyje tylko wtedy, kiedy płynie”. 
Dwa odmienne światy, prawda? Wajda 
mówi: „Myślę po polsku, więc mówię po 
polsku”, a nagrodzony niedawno za reżyse-
rię w Berlinie Tomek Wasilewski powtarza, 
że „kino nie ma granic”, zaś Kuba Czekaj 
robi Baby Bump dla weneckiego Biennale 
College. Ale ja wierzę, że te bardzo różne 
pokolenia, dużo czerpią z siebie. Nie zno-
siłam dyskusji, jaka na początku wieku 
przetoczyła się przez prasę, a była próbą 
zantagonizowania środowiska. Pisano, że 
młodzi nie mogą zadebiutować, bo „baro-
nowie” zabierają im całe pieniądze. A za 
chwilę „baron” Wajda założył szkołę fil-
mową, która pomaga wystartować młodym 
artystom. W trakcie pisania tych książek 

Z Barbarą Hollender rozmawia Jerzy Armata

Ludzie spokojni 
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ach ten Bodo…
Bodo, 

Pośród ostatnio wydanych płyt Euge-
niusza Bodo („Umówiłem się z nią na 
9-tą” z serii „Plejada gwiazd polskiej 

piosenki”; „The very best of Eugeniusz Bo-
do” z serii „Bursztynowa kolekcja”; „Już taki 
jestem zimny drań” z serii „Złota kolekcja”; 
„Wśród gwiazd ekranu – Eugeniusz Bodo”) 
wyróżnia się „Bodo oryginalnie”, efektowny 
krążek wydany przez Polskie Radio. „Cieszę 
się, że za sprawą tego albumu posłuchacie 
Państwo Eugeniusza Bodo takim, jakim był. 
Jego pięknych piosenek, w czarodziejskiej 
otoczce szumiącej, starej płyty” – pisze na jej 
okładce Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Mu-
zycznej Polskiego Radia, także ceniony pu-
blicysta i muzyk jazzowy. A na płycie zna-
lazło się 28 oryginalnych nagrań z polskim 
gwiazdorem w roli głównej.

Eugeniusz Bodo (właściwie Bogdan 
Eugène Junod; pseudonim artystyczny to 
zbitka pierwszych sylab jego pierwszego imie-
nia i jednego z imion matki, Jadwigi Anny 
Doroty Dylewskiej) był artystą wszechstron-
nie uzdolnionym – aktorem, reżyserem, scena-
rzystą, producentem, świetnie tańczył, śpiewał 

i stepował. Często występował w kabaretach, 
rewiach, operetkach, muzycznych teatrzy-
kach i – oczywiście – w filmach, w których 
możemy się przekonać o jego kunszcie, bo 
na szczęście wiele kopii zachowało się do 
dzisiejszych czasów. Podobnie jak nagrań, 
i to właśnie dzięki nim (opowiada o nich 
na okładce płyty Jan Zagozda, kolekcjoner 
i kustosz audialnych archiwaliów), możemy 
słuchać teraz – zgodnie z tytułem płyty – 
„Bodo oryginalnie”.  

Kompozytorem muzyki do większości 
utworów jest legendarny Henryk Wars, 
a pośród autorów tekstów znaleźli się m.in. 
Emanuel Schlechter, Konrad Tom, Ludwik 
Starski, Marian Hemar, Julian Tuwim. Nagra-
nia pochodzą z lat 1931-1938, pieśniarzowi 
towarzyszą najlepsze ówczesne orkiestry 
(Orkiestra Henryka Warsa, Orkiestra „Syrena 
Record”, Orkiestra Taneczna „Columbia” pod 
dyrekcją Henryka Golda, Orkiestra „Odeon”), 
z dwoma wyjątkami – slow fox „Niczewo nie 
znaju” („Nic o tobie nie wiem”) i walc „Prosz-
czalnaja piesienka lwowskowo jazza” („Tylko 
we Lwowie”), w których pieśniarzowi śpie-

wającemu po rosyjsku towarzyszy Orkiestra 
„Tea-Jazz” pod dyrekcją Henryka Warsa, 
zarejestrowano w 1941 roku. 

Nagrania zamieszczone na płycie pocho-
dzą z popularnych polskich filmów, m.in. Jego 
ekscelencji subiekta (1933), Zabawki (1933), 
Czarnej perły (1934), Pieśniarza Warszawy 
(1934) i Jaśnie pana szofera (1935) Michała 
Waszyńskiego, Piętra wyżej (1937) Leona Try-
stana, Ślubów ułańskich (1934) oraz Pawła 
i Gawła (1938) Mieczysława Krawicza, ale są 
tu także przeboje teatralne, rewiowe i operet-
kowe. Te najbardziej znane (m.in. „Sex appeal”, 
„Już taki jestem zimny drań”, „Tylko z tobą 
i dla ciebie”, „Umówiłem się z nią na 9-tą”), jak 
i te niepublikowane wcześniej („Katarynka”, 
„Moja królewna”). Eugeniuszowi Bodo towa-
rzyszą Hanka Ordonówna, Lucyna Szczepań-
ska, Anne Chevaliner (Reri). Płytę rozpoczy-
nają – zgodnie z hitchcockowską dewizą od 
solidnego „trzęsienia ziemi” – słynne „Baby” 
(muzyka: Roman Palester, słowa: Jerzy Nel) 
z filmu Zabawka: „Baby, ach! te baby, czym 
by bez nich był ten świat...”, a potem oczy-
wiście temperatura rośnie.  

Serial Michała Kwiecińskiego i Michała Rosy 
Bodo spowodował na rynku wydawniczym 
prawdziwą „bodomanię”. Ukazało się wiele książek 
poświęconych największej gwieździe polskiego kina 
przedwojennego (m.in. Ryszard Wolański, „Eugeniusz 
Bodo. Już taki jestem zimny drań”; Iwona Kienzler, 
„Bodo i jego burzliwe romanse”; Anna Zasiadczyk, 
„Eugeniusz Bodo – amant, śpiewak, idol”; Anna 
Mieszkowska, „Bodo wśród gwiazd”). Znakomitym 
ich dopełnieniem są płyty z piosenkami śpiewanymi 
przez słynnego amanta.

Jerzy Armata
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Europejski Dzień Kina 
Artystycznego

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kin 
Artystycznych (CICAE) ogłosiło wpro-
wadzenie do kalendarza Europejskie-
go Dnia Kina Artystycznego, które-
go pierwsze obchody odbędą się 9 paź-
dziernika. Z tej okazji ponad tysiąc kin 
przyłączy się do świętowania różnorod-
ności europejskiej kinematografii, orga-
nizując przedpremierowe pokazy, pro-
ponując seanse specjalne dla młodych 
widzów oraz prezentując jedne z naj-
bardziej znaczących filmów w histo-
rii kina. Program dopełnią panele dys-
kusyjne, spotkania z przedstawicielami 
europejskiego sektora audiowizualne-
go oraz wystawy. Celem Europejskiego 
Dnia Kina Artystycznego jest promo-
wanie wysokiej wartości europejskich 
filmów, które w sposób szczególny od-
zwierciedlają kulturową, społeczną i ję-
zykową różnorodność kontynentu, ale 
także sprawiają, że kino, zwłaszcza fil-
my artystyczne, stają się coraz bardziej 
atrakcyjne także dla młodszych poko-
leń. Obecnie 11 międzynarodowych in-
stytucji filmowych wspiera organiza-
cję wydarzenia. Począwszy od 2016 ro-
ku Europejski Dzień Kina Artystyczne-
go będzie obchodzony co roku, w drugą 
niedzielę października. 

Marek Koterski z Laurem 
Cisowym 20. festiwalu „Lato 
z Muzami”
Marek Koterski otrzyma doroczną na-
grodę Lauru Cisowego, przyznawa-
ną polskim reżyserom za wybitne osią-
gnięcia zawodowe przez organizato-
rów Festiwalu Filmu-Muzyki-Malar-
stwa „Lato z Muzami” w Nowogardzie. 
Jubileuszową, 20. edycję „Lata z Muza-
mi” otworzy 15 lipca monodram Mał-
gorzaty Bogdańskiej zatytułowany 
„Nie lubię Pana, Panie Fellini” w reży-
serii Marka Koterskiego. Laureat Lau-
ru Cisowego to reżyser filmowy i te-
atralny, scenarzysta, aktor, dramatopi-
sarz, twórca dokumentów. Najgłośniej-
sze tytuły fabularne reżysera to m.in. 
Dom wariatów, Życie wewnętrzne, Por-
no, Nic śmiesznego, Ajlawju, Dzień świ-
ra, Wszyscy jesteśmy Chrystusami i Ba-
by są jakieś inne. Marek Koterski jest 
laureatem wielu nagród i wyróżnień. 
20. Festiwal „Lato z Muzami” odbędzie 
się w Nowogardzie w dniach 15-17 lip-
ca. Widzowie będą mogli wziąć udział 

w licznych seansach, koncertach, wy-
stępach. Do Nowogardu zawitają twór-
cy współczesnego polskiego kina. Fe-
stiwal poprzedzą w dniach 13-14 lip-
ca liczne wydarzenia filmowe, w tym 
m.in. konkurs filmów krótkometrażo-
wych „Filmowa Młoda Polska”, projek-
cje dla widzów starszych i młodszych, 
warsztaty i spotkania z zaproszony-
mi gośćmi. 

Andrzej Wajda otrzymał 
nagrodę PEN Clubu
Wybitny reżyser, 31 maja, został uhono-
rowany Nagrodą im. Jana Parandowskie-
go przyznawaną przez polski Pen Club. 
Jego prezes, Adam Pomorski, w swoim 
wystąpieniu podkreślał związki Andrze-
ja Wajdy z rodzimą literaturą. Wajda jest 
autorem adaptacji takich klasycznych 
dzieł polskiej literatury, jak: Pan Tade-
usz Adama Mickiewicza, Wesele Stani-
sława Wyspiańskiego, Popioły Stefana 
Żeromskiego, Zemsta Aleksandra Fre-
dry, Ziemia obiecana Władysława Rey-
monta. Zekranizował również Kronikę 
wypadków miłosnych Tadeusza Konwic-
kiego, opowiadania Jarosława Iwaszkie-
wicza (Panny z Wilka, Brzezina, Tatarak), 
czy Popiół i diament oraz Bramy raju Je-
rzego Andrzejewskiego. Jurorzy przyzna-
li Wajdzie nagrodę im. Jana Parandow-
skiego „z uznaniem epokowego zna-
czenia jego dzieła dla kultury polskiej 
i jej miejsca w kulturze powszechnej, ze 
świadomością najgłębszej więzi jego do-
konań filmowych i teatralnych z literatu-
rą współczesną i wielkim kanonem kla-
syki, z wdzięcznością za godną Żerom-
skiego lekcję krytycznego patriotyzmu, 
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Był postacią całkowicie niezależną: barwną, wyrazistą, 
osobną, choć zarazem cenioną i szanowaną przez środowisko 
filmowe oraz zwykłych ludzi zainteresowanych kulturą za: 
talent, profesjonalizm, niepodążanie za modami.

Andrzej Kondratiuk

Prawdopodobnie dla wielu był kimś, kto 
wcielił w życie taki sposób bycia, o jakim 
często marzyli, ale nie mieli odwagi zre-

alizować. Stworzył niezwykły duet z partnerką 
życiową – Igą Cembrzyńską, aktorką, piosen-
karką, producentką, jego muzą i najlepszą 
przyjaciółką. Andrzej Kondratiuk – reżyser, 
scenarzysta, producent, operator, aktor, nie-
kiedy także scenograf, montażysta i autor 
muzyki do swoich obrazów uosabiał określenie 
„autor filmowy” w polskim kinie. Wywodził 
się z pokolenia twórców urodzonych w latach 
30. ubiegłego wieku, debiutujących przeważ-
nie w dekadzie lat 60. Należą do niego tak 
wyraziste osobowości, jak Roman Polański 
(filmowy przyjaciel i partner twórczy z czasów 
młodzieńczych), Jerzy Skolimowski, Henryk 
Kluba, Witold Leszczyński – praktycznie wszy-
scy to „artyści osobni” polskiego kina, często 
zbuntowani wobec ról i konwencji, schematów 
twórczych i produkcyjnych rodzimej kinema-
tografii. Wśród nich Kondratiuk wyróżniał się 
chyba, jak to się później okazało, najbardziej 
radykalną i pionierską postawą w realizowa-
niu, jak dziś mówimy: home movies. Co zna-
mienne, nawet we wspomnianym kontekście 
personalnym, debiutował w pełnym metrażu 
dość późno, długo robiąc filmy krótkie. Ta 
forma (bo to nie tylko kwestia metrażu) była 
niegdyś bardzo ceniona przez filmowców, któ-
rzy nie traktowali jej jedynie w kategoriach 
terminowania w zawodzie. Podejście to jest 
dobrze widoczne właśnie we wczesnych fil-
mach Andrzeja Kondratiuka.

Zarówno Niezawodny sposób, jak i Kobiela 
na plaży (oba z 1963 roku), jak i nieco później-
sze: Monolog trębacza (1965) oraz Chciałbym 

się ogolić (1966) pokazują twórcę konsekwent-
nie doskonalącego swój styl, a zwłaszcza gro-
teskowe widzenie świata, które dzielił w tym 
okresie z autorem Noża w wodzie (1961). Jak 
w filmach Polańskiego, tak i u Kondratiuka 
można zauważyć z jednej strony fascynację 
teatrem absurdu, twórczością Witolda Gom-
browicza czy Sławomira Mrożka, z drugiej – 
u Kondratiuka widać pewne przekroczenie 
groteskowej estetyki i kierowanie się w stronę – 
dość mrocznych – kwestii egzystencjalnych. 
Obok tego zawsze była jednak zabawa: na 
przekór polskiej rzeczywistości epoki Gomułki 
trzeba się było śmiać i ukazywać ją w krzywym 
zwierciadle, oswoić „świat, który stał się obcy”. 
Dekadę później, w latach 70., reżyser, wykorzy-
stując już materię filmu pełnometrażowego, 
stworzył wizję Polski, w której ostrze satyry, 

a zarazem uniwersalność treści i przedstawia-
nych charakterów stworzyły twórcy i jego fil-
mom – status kultowy.

Hydrozagadka (1970), Wniebowzięci (1972) 
oraz Jak to się robi (1973) to swoista trylogia, 
powstała ze znaczącym udziałem dwójki, no 
właśnie… nie bójmy się ponowie użyć tego 
słowa –  kultowych – aktorów: Jana Himilsba-
cha i Zdzisława Maklakiewicza, występujących 
tu także w roli współscenarzystów. W tych fil-
mach Kondratiuk zaprezentował się, a to jako 
prekursor filmowego komiksu w rodzimych 
warunkach (pierwszy z nich), a to jako por-
trecista łazików, przemierzających Polskę ku 
własnej satysfakcji (drugi utwór) czy wresz-
cie satyryk, rozprawiający się z mitem Reży-
sera  (trzecie dzieło) w warunkach naszej, dość 
siermiężnej wtedy, kinematografii. Ale po tej 
intensywnej pracy, która zaowocowała stworze-
niem kilku utworów kultowych, godnych tego 
miana obok filmów Marka Piwowskiego czy 
Stanisława Barei, reżyser poczuł, że doszedł 
do kresu pewnej konwencji, którą się posłu-
giwał, i zaprzestał pracy. Ratunkiem okazało 
się odkrycie Gzowa, małej osady nad Zalewem 
Zegrzyńskim, gdzie Cembrzyńska i Kondratiuk 
osiedli, i zaczęli razem robić „rodzinne filmy”.

Big Bang (1986), Mleczna droga (1990) czy 
Wrzeciono czasu (1995), zaludnione przez przy-
jaciół i rodzinę reżysera, pokazały inne oblicze 
Kondratiuka: smakosza i kontemplatora życia 
z dala od zgiełku, poszukiwacza doznań metafi-
zycznych, tropiącego swój kamień filozoficzny, 
badającego materię i czas. Ale to wszystko 
nadal w konwencji żartu, choć wywołującego 
raczej zadumę i dystans do swoich póz, dalekie 
od Gombrowiczowskiej „gęby”. Duży w tym 
udział Igi Cembrzyńskiej, która grając, zacie-
rała granicę między fikcją a rzeczywistością. 
Przyszedł czas, że los zmusił Kondratiuków 
do porzucenia fikcji, zmierzenia się z trudną 
rzeczywistością – ale oni to już antycypowali 
w swoich filmach, przywołując transcendencję 
i się od niej dystansując, walcząc z codzienną 
materią i kpiąc z niej. Ostatecznie w centrum 
sztuki Andrzeja Kondratiuka zawsze był czło-
wiek – niezależny i samodzielny.  Takim warto 
Autora pamiętać…  

– outsider 
polskiego kina

Jacek Nowakowski
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27 maja zmarła w Warszawie Dża-
mila Ankiewicz (55 l.), scenarzystka 
i reżyserka filmów dokumentalnych. 
Była absolwentką Wydziału Poloni-
styki Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz Studium Scenariuszowego Szkoły 
Filmowej w Łodzi. Według jej scena-
riusza powstał film Wszystko co naj-
ważniejsze w reżyserii Roberta Gliń-
skiego, który w 1992 roku zwyciężył na 
17. Festiwalu Polskich Filmów Fabu-
larnych w Gdyni, zdobywając Złote 
Lwy. Dżamila Ankiewicz była również 
autorką kilku dokumentów, w tym: 
Ostatniego Cygana w Oświęcimiu, 
Tam gdzie ludzie się nie umawiali 
i Śmierci Zygielbojma. W 1989 roku 
współpracowała z Tadeuszem Konwic-
kim na planie filmu Lawa. Była człon-
kinią Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich i Polskiej Akademii Filmowej.  

16 czerwca zmarła w Łodzi Helena 
Nowicka (87 l.), kierowniczka produk-
cji filmów fabularnych. Byłą absol-
wentką Wydziału Organizacji Pro-
dukcji Filmowej PWSTiF w Łodzi. 
Zawodowo związała się z PRF Zespoły 
Filmowe jako asystentka kierownika 
produkcji, potem jako II kierownik, aż 
w końcu jako samodzielny kierownik 
produkcji. W Wytwórni Filmów Fabu-
larnych w Łodzi pracowała jako kie-
rownik ds. produkcji. Pracę na planach 
filmowych zaczynała jako współpra-
cowniczka kostiumografa przy filmach 
Pan Anatol szuka miliona oraz Inspek-
cja pana Anatola Jana Rybkowskiego. 
Jej pierwszym zadaniem produkcyj-
nym, jeszcze w charakterze współpra-
cownika, był obraz Dziś w nocy umrze 
miasto Jana Rybkowskiego. Potem 
były m.in. Popioły Andrzeja Wajdy 
oraz filmy Stanisława Różewicza: 
Westerplatte, Piekło i niebo, Roman-
tyczni. Jako II kierownik produkcji 
pracowała m.in. przy Panu Wołodyjow-
skim Jerzego Hoffmana. Do najbar-
dziej znanych tytułów, które współtwo-
rzyła już jako samodzielny kierownik 
należą: Dzieje grzechu Waleriana 
Borowczyka, Drzwi w murze Różewicza 
czy Oczy uroczne Piotra Szulkina, 
a także serial Samochodzik i templariu-
sze (była żoną pisarza Zbigniewa Nie-
nackiego [Zbigniewa Tomasza Nowic-
kiego], autora cyklu powieści o Panu 
Samochodziku). Helena Nowicka była 
wieloletnią członkinią Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. 

oprac. J.M.
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której obraz i postać urastają do 
narodowego symbolu”. Prof. Hen-
ryk Samsonowicz w laudacji pod-
kreślił, że „dzięki Wajdzie pytamy 
o to, co stało się z naszą histo-
rią, z naszym krajem, naszym na-
rodem. (...) Dla zbiorowej świado-
mości Polaków dzieła Wajdy ma-
ją znaczenie szczególne, przyno-
szą obrazy dziejów naszego kraju, 
naszego społeczeństwa, pozwa-
lają na ukazanie naszej wspólno-
ty i osiągnięć, ale także popełnia-
nych przez nas błędów”. To pierw-
szy reżyser z tym wyróżnieniem. 
Nagroda Polskiego Pen Clubu im. 
Jana Parandowskiego przyznawa-
na jest za całokształt twórczo-
ści. Wśród jej laureatów są m.in. 
Zbigniew Herbert (1989), Gustaw 
Herling-Grudziński (1990), Le-
szek Kołakowski (1992), Stanisław 
Lem (1994), Ryszard Kapuściński 
(1995), Julia Hartwig (2009), Sła-
womir Mrożek (2010).

Kreatywna Europa: 
Dostęp do rynków
Agencja Wykonawcza EACEA opu-
blikowała wyniki styczniowego na-
boru wniosków w schemacie: Do-
stęp do rynków. Wśród beneficjen-
tów są także polskie firmy. Dofi-
nansowanie w wysokości 70 tys.  
euro otrzymał projekt Film New 
Europe. Anglojęzyczna, powszech-
nie dostępna platforma interne-
towa dostarcza informacji na te-
mat produkcji audiowizualnej kra-
jów Europy Środkowej i Wschod-
niej, umożliwiając także nawiązy-
wanie kontaktów i współpracy pro-
fesjonalistom branży audiowizual-
nej oraz światowej prasy filmowej. 
W tym roku po raz pierwszy dofi-
nansowany zostanie projekt Film-
teractive – międzynarodowe wy-
darzenie organizowane od 2011 ro-
ku przez łódzką Fundację Media 
Klaster we współpracy ze Szko-
łą Filmową w Łodzi. Filmteracti-
ve, łączący konferencję bizneso-
wą (Filmteractive Conference), tar-
gi innowacyjnych rozwiązań au-
diowizualnych (Filmteractive Mar-
ket) oraz festiwal (Filmteractive 
Festival), wspiera interaktywne ki-
no, branded content i crossmedia. 
Już we wrześniu w ramach inicjaty-

wy będą się mogli spotkać i nawią-
zać współpracę filmowcy, reżyse-
rzy interaktywni, artyści, markete-
rzy i potencjalni inwestorzy. Wyso-
kość dofinansowania z komponen-
tu MEDIA to 31 tys. euro. 

Łódź: nowi dziekani 
wydziałów 
Szkoła Filmowa w Łodzi wybra-
ła nowe władze wydziałowe na 
kadencję 2016-2020. Na Wydzia-
le Reżyserii Filmowej i Telewizyj-
nej, na stanowisko dziekana, wy-
brano dr. hab. Piotra Mikuckiego. 
Wydziałem Organizacji Sztuki Fil-
mowej będzie kierował dr Roman 
Sawka i będzie to już jego dru-
ga kadencja. Z kolei dziekanem 
Wydziału Aktorskiego elekto-
rzy wybrali prof. Zofię Uzelac, na-
tomiast nowym dziekanem Wy-
działu Operatorskiego i Realizacji 
Telewizyjnej został wybrany prof. 
dr hab. Zbigniew Wichłacz.

Twórcy Ostatniej 
Rodziny na Przystanku 
Woodstock
15 lipca, w ramach Akademii Sztuk 
Przepięknych, odbędzie się spo-
tkanie z Andrzejem Sewerynem 
i Dawidem Ogrodnikiem na Przy-
stanku Woodstock. Aktorzy ci za-
grali główne role legendarnych 
postaci: Zdzisława Beksińskie-
go i Tomka Beksińskiego w filmie 
Ostatnia Rodzina w reżyserii Jana 
P. Matuszyńskiego. Zdzisław Bek-
siński to jeden z najbardziej cha-

rakterystycznych polskich mala-
rzy XX wieku, słynący z niezwy-
kłej osobowości, poczucia humoru 
oraz rejestrowania niemal każde-
go fragmentu swojego życia i oto-
czenia za pomocą coraz nowszych 
technologii audio i wideo. Z kolei 
Tomasz Beksiński był kultowym 
dziennikarzem muzycznym i tłu-
maczem filmowym, mającym du-
ży wpływ na rozwój popkultury 
w Polsce, m.in. poprzez promowa-
nie takich zespołów jak Marillion, 
Ultravox czy King Crimson oraz 
tłumaczenie filmów o Jamesie 
Bondzie czy cyklu Monty Pythona. 
Ostatnia Rodzina wejdzie na ekra-
ny kinowe 30 września.

5 polskich filmów na 
pokładach samolotów 
Lufthansy 
Od 1 czerwca w samolotach nie-
mieckiego przewoźnika można 
obejrzeć rodzime produkcje filmo-
we w polskiej oraz angielskiej wer-
sji językowej. Są to laureaci Osca-
rów: Ida Pawła Pawlikowskiego 
oraz Piotruś i wilk Suzie Temple-
ton, a także film nagrodzony za 
najlepszą reżyserię na 28. War-
szawskim Festiwalu Filmowym – 
Imagine Andrzeja Jakimowskiego, 
zwycięzca Konkursu Filmów Do-
kumentalnych podczas 36. MFF 
w Moskwie Deep Love Jana P. Ma-
tuszyńskiego, a także nagradza-
ny na festiwalach, bardzo lubiany 
przez widzów obraz Waldemara 
Krzystka 80 milionów. „To dla nas 
wielka satysfakcja, że filmy pol-
skich twórców będzie można obej-

rzeć w samolotach tak renomo-
wanego i cenionego przez pasaże-
rów przewoźnika jak Lufthansa” – 
powiedziała Katarzyna Mazurkie-
wicz, pełnomocnik dyrektora PISF 
kierująca Działem Współpracy 
Międzynarodowej. Poprzez inicja-
tywę jaką jest Picture Poland, Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej oraz 
Lufthansa umożliwiają licznej gru-
pie odbiorców kontakt z tytułami 
reprezentującymi różne rodzaje 
i gatunki filmowe. Dotarcie do tak 
licznej grupy widzów, jakimi są pa-
sażerowie linii lotniczych, daje zu-
pełnie nowe możliwości dotyczą-
ce promocji polskiego kina. Pro-
jekt jest finansowany z Progra-
mu Operacyjnego PISF „Promocja 
polskiego kina za granicą”. Za re-
alizację Picture Poland odpowiada 
agencja Movie Mates. 

Kinobus 
w województwie 
zachodniopomorskim
W dniach 18-21 sierpnia drogi wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
przemierzy Kinobus, który przewie-
zie pół setki pasażerów ze Szcze-
cina do Szczecinka. Odległość mię-
dzy miastami liczy mniej więcej 
180 km, ale Kinobus zwykł jeździć 
zygzakiem, więc pokona ich ponad 
400. Kinobus to nowa i niebanalna 
impreza filmowa na kółkach; jak 
stwierdzają jej organizatorzy – „to 
sojusz sztuki filmowej, historii lo-
kalnej, edukacji i turystyki”. Pasa-
żerowie będą mieli okazję odwie-
dzić istniejące i nieistniejące kina, 
spotkać się z ich byłymi i obecnymi 
pracownikami oraz z regionalista-
mi, obejrzeć filmy, ale także poznać 
atrakcje krajoznawcze i kulinarne 
Pomorza Zachodniego. Na trasie 
Kinobusu znajdą się na pewno: ki-
no Pionier w Szczecinie, kino More-
na w Ińsku, nieistniejące kina mi-
rosławieckie, kino Tęcza i projekcja 
plenerowa w Wałczu, kino Wolność 
w Szczecinku, a także Winnica 
Turnau w Baniewicach i Muzeum 
PGR w Bolegorzynie. Sprzedaż bi-
letów uprawniających do przejaz-
du, noclegów, wyżywienia i udzia-
łu we wszystkich zaplanowanych 
po drodze wydarzeniach rozpoczę-
ła się 6 czerwca. Cena: 250 złotych 
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Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna 
i Andrzej Seweryn w filmie Ostatnia 
Rodzina, reż. Jan P. Matuszyński
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(obejmuje także wstępy do muze-
ów, usługi przewodnickie oraz de-
gustacje). Organizatorem Kinobu-
su jest Fundacja Wspierania Kul-
tury Filmowej Cyrk Edison z Krako-
wa, która prowadzi kino Agrafka, 
Kinokawiarnię Kika i DKF Rozpię-
ci, wydaje „X. Informator Kin Stu-
dyjnych” oraz organizuje doroczną 
Konferencję Kin Studyjnych i Lo-
kalnych. 

Artystyczny plakat Fal 
Grzegorza Zaricznego

Studio Munka-SFP zaprezen-
towało plakat do swojej kolej-
nej produkcji, pełnometrażowego 
debiutu Grzegorza Zaricznego – 
Fale. To niezwykle piękne dzie-
ło graficzne będzie towarzyszyło 
filmowi w podróżach festiwalo-
wych (światowa premiera 5 lipca 
w Konkursie Głównym festiwa-
lu w Karlowych Warach). Auto-
rem jest Rosław Szaybo – znany 
polski plakacista i ilustrator. Pla-
kat nawiązuje do najlepszych tra-
dycji tzw. polskiej szkoły plaka-
tu i zapewne będzie się wyróżniał 
oraz przykuwał uwagę widzów, 
gdziekolwiek na świecie będzie 
prezentowany film Zaricznego. 

Powstała Podkarpacka 
Komisja Filmowa
8 czerwca, w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Podkar-
packiego, odbyła się konferencja 
prasowa, podczas której poinfor-
mowano o powstaniu Podkarpac-

kiej Komisji Filmowej. Instytucja 
powstała z inicjatywy Samorzą-
du Województwa, działa w struk-
turze Wojewódzkiego Domu Kul-
tury. Jej celem jest tworzenie wa-
runków dla produkcji filmowych 
w regionie poprzez wsparcie or-
ganizacyjne i techniczne dla bran-
ży audiowizualnej. Obecnie ko-
misja jest na etapie organizacji – 
pracuje nad bazą pierwszych lo-
kacji filmowych oraz firm, insty-
tucji i osób działających w bran-
ży audiowizualnej na terenie wo-
jewództwa. Komisja planuje też 
działalność edukacyjną, która ak-
tywizowałaby młodych twór-
ców, posiadających pasję, talent, 
ale nie mających dostępu do wie-
dzy i technologii. Celem komi-
sji jest również nawiązanie trwa-
łych relacji z jednostkami samo-
rządu terytorialnego, które po-
zwolą na zaoferowanie producen-
tom filmowym atrakcyjnych wa-
runków pracy na Podkarpaciu. 
W 2017 roku planowane jest uru-
chomienie Regionalnego Fun-
duszu Filmowego. Kierownikiem 
nowej komisji została Marta Żu-
rek, a specjalistą ds. produkcji fil-
mowej Michał Wiatr. Adres stro-
ny Podkarpackiej Komisji Filmo-
wej to: www.podkarpackiefilm-
commission.pl.

„Krótki Film 
o Legalności” – konkurs 
na spot w Gdyni
Fundacja Legalna Kultura we 
współpracy z Festiwalem Filmo-
wym w Gdyni, ogłosili kolejną 
edycję konkursu na spot (o dłu-
gości do jednej minuty) promują-
cy korzystanie z legalnych źródeł 
kultury i przenoszenia do cyfro-
wej rzeczywistości zasad etycz-
nych, które obowiązują w co-
dziennych relacjach społecz-
nych (główna nagroda w konkur-
sie wynosi 8 tys. złotych). W Ro-
ku Krzysztofa Kieślowskiego, or-
ganizatorzy konkursu wskazują: 
„Ten niezrównany twórca doku-
mentów i fabuł przez całe swoje 
życie poszukiwał odpowiedzi na 
fundamentalne pytania, starając 
się przekazywać swoim uczniom, 
jak być uczciwym wobec filmu, 

widza i filmowych bohaterów. 
Dziś w życiu społecznym bardzo 
brakuje takich postaw. Ten kryzys 
wartości odczuwalny jest także 
w kulturze. W cyfrowej rzeczywi-
stości cały czas rządzi prawo sil-
niejszego, a etyka i otwartość na 
drugiego człowieka mają charak-
ter deficytowy. Mimo powszech-
nego dostępu do internetu, cały 
czas borykamy się w sieci z pod-
stawowymi problemami, takimi 
jak oszustwa, kradzieże czy mo-
wa nienawiści. Dlatego też, od-
wołując się do dziedzictwa Kie-
ślowskiego, na czele z jego filmo-
wym Dekalogiem, chcielibyśmy 
zachęcić internautów do zmie-
rzenia się z tematem przenosze-
nia do sieci norm moralnych obo-
wiązujących w świecie rzeczywi-
stym”. Filmy, mające charakter 
dzieła autorskiego, mogą zgła-
szać osoby fizyczne lub praw-
ne, a także zespoły twórców. Ter-
min zgłaszania filmów upły-
wa 31 sierpnia. Ogłoszenie wyni-
ków konkursu odbędzie się pod-
czas Gali Młodego Kina w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni 23 września. 
Szczegółowe założenia meryto-
ryczne, tryb składania prac, wy-
mogi techniczne zawarte zostały 
w regulaminie konkursu, dostęp-
nym na stronie FFG: www.festi-
walgdynia.pl.

Krakowska Szkoła 
Filmowa zaprasza
W maju rozpoczęła się, i potrwa 
do września, rekrutacja do Kra-
kowskiej Szkoły Filmowej im. 
Wojciecha Jerzego Hasa na rok 
szkolny 2016/2017. Szkoła po-
wstała w 2007 roku, kształci na 
kierunkach: operatorsko-monta-
żowym, reżysersko-scenopisar-
skim i filmu animowanego. Nauka 
ma charakter praktyczny. Wszel-

kie informacje na temat szko-
ły i warunków przyjęcia do niej 
są dostępne na stronie: www.
ksfilm.pl.

Nabór do 11. edycji 
ScripTeast 
Do 31 lipca można zgłaszać sce-
nariusze do 11. edycji ScripTeast – 
mistrzowskiego programu dla 
scenarzystów. Co roku do udzia-
łu w nim zapraszani są autorzy 
10-12 scenariuszy, a zakwalifiko-
wane prace mają szanse na na-
grodę ScripTeast im. Krzyszto-
fa Kieślowskiego, gdzie zwycięzca 
oprócz statuetki autorstwa Ada-
ma Fedorowicza, otrzymuje rów-
nież czek na 10 tys. euro. Pierw-
szy etap programu stanowią in-
tensywne indywidualne spotka-
nia twórców scenariuszy ze sce-
narzystami, reżyserami i produ-
centami z całego świata, którzy 
mają na swoim koncie największe 
sukcesy światowe – Złote Pal-
my, Oscary, Europejskie Nagrody 
Filmowe. Kolejne etapy to dwie 
sesje w trakcie najważniejszych 
międzynarodowych festiwali – 
w Berlinie i Cannes. Między nimi, 
przez cały okres programu, trwa-
ją konsultacje on-line przy two-
rzeniu nowych, udoskonalonych 
wersji scenariuszy, z dostosowa-
niem przekazu do międzynarodo-
wego odbiorcy oraz zwiększeniem 
jego marketingowego potencja-
łu i możliwości koprodukcyjnych. 
Przez dekadę istnienia ScripTeast, 
w programie uczestniczyło 159 
autorów ze 114 projektami z 13 
krajów – w tym aż 44 polskich 
autorów z 33 projektami. Wśród 
nich m.in. Kinga Dębska, Maciej 
Dutkiewicz, Andrzej Bart, Woj-
ciech Kasperski, Dariusz Gajewski, 
Bodo Kox, Anna Jadowska i wielu 
innych. 18 filmów zostało wypro-
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gnęła przez dwa tygodnie dystrybucji 151 778 
widzów. Łączny wynik powinien się zamknąć 
na poziomie poprzedniej odsłony. 

Dopiero na piątym miejscu znalazła się 
polska propozycja – #WszystkoGra w reżyse-
rii Agnieszki Glińskiej – która zainteresowała 
przez cały miesiąc jedynie 142 446 widzów. 
Film z Kingą Preis i Sebastianem Fabijańskim 
był dystrybuowany w największej sile ekranów 
spośród wszystkich tytułów wyświetlanych 
w maju. To jedyny polski film, który zdołał 
zachęcić do wizyty w kinie znaczącą rzeszę 
widzów w omawianym okresie. 

Przyzwoicie radziły sobie dwie kome-
diowe propozycje. Jedna z nich, Nice Guys. 

Równi goście Shane’a Blacka z takimi gwiaz-
dami w obsadzie, jak Russell Crowe czy Ryan 
Gosling, przyciągnęła do kin 125 804 widzów. 
Natomiast komedia Dzień Matki Garry’ego 
Marshalla (z udziałem Jennifer Aniston, Julii 
Roberts i Kate Hudson) zainteresowała w maju 
125 707 osób. 

Listę filmów z frekwencją powyżej 100 
tys. widzów zamyka produkcja przygodowa 
Disneya Księga dżungli Jona Favreau. Ekra-
nizację powieści Rudyarda Kiplinga obej-
rzało w maju jeszcze 113 529 widzów. Suma-
rycznie, uwzględniając pokazy w kwietniu, 
produkcję zobaczyło ponad 503 tys. kino-
manów. 
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Po bardzo mocnym pierwszym kwartale 
i rekordowym kwietniu przyszedł słab-
szy miesiąc. Sale kinowe nie zapełniały 

się już w takim stopniu jak dotychczas, mimo 
że nie zabrakło dużych przebojów. Najwięk-
szym hitem maja okazała się animacja Angry 
Birds Film. Amerykańsko-fińska produkcja, 
bazująca na słynnej grze komputerowej na 
smartfony, cieszyła się ogromnym zaintere-
sowaniem nad Wisłą. Seanse animacji w jed-
nym tylko tygodniu przełożyły się na 503 743 
sprzedanych biletów. Drugą produkcją, która 
walczyła o widzów w maju była superprodukcja 
Marvela – Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów 
braci Anthony’ego i Joe’a Russo. Widowisko 
z Robertem Downeyem jr. i Chrisem Evansem 
przyciągnęło przez cały miesiąc dystrybu-
cji 472 622 widzów. To zdecydowanie lepszy 
rezultat, niż w przypadku poprzednich odsłon 
filmu. Pierwszą, w 2011 roku, obejrzało zaled-
wie 69 tys. widzów, natomiast Zimowego żoł-
nierza w 2014 roku – blisko 203 tys. widzów. 

Nieco rozczarowujący wynik notuje Ali-
cja po drugiej stronie lustra Jamesa Bobina. 
Film z Johnnym Deppem i Mią Wasikowską 
obejrzało w ciągu ostatniego tygodnia maja 
155 679 widzów. Dla porównania, w 2010 roku, 
kiedy na ekranach wyświetlany był film Tima 
Burtona Alicja w Krainie Czarów, aż 1,1 mln 
kinomanów postanowiło kupić bilet do kina. 

Na ekranach pojawiła się także adaptacja 
innego komiksu Marvela, film X-Men: Apoca-
lypse Bryana Singera. Produkcja z Michaelem 
Fassbenderem, Jennifer Lawrence i Jame-
sem McAvoyem w rolach głównych przycią-

W maju sprzedano nieco ponad 2,562 mln biletów. 
To najsłabszy rezultat w analogicznym okresie od 2012 roku. 

Stagnacja
w kinach

Paweł Zwoliński

VARIA

dukowanych, a kolejnych 12 jest 
w produkcji. Coroczne wręczenie 
Nagrody ScripTeast im. Krzyszto-
fa Kieślowskiego w trakcie festi-
walu w Cannes jest zwieńczeniem 
tego, jednego z najbardziej efek-
tywnych, międzynarodowych pro-
gramów dla najlepszych scena-
rzystów i jedynego ukierunkowa-
nego na Europę Wschodnią. Apli-
kacje tylko w języku angielskim 
składa się elektronicznie na stro-
nie www.scripteast.pl oraz w for-
mie wydruku, który należy wysłać 
na adres Niezależnej Fundacji Fil-
mowej. Do listu motywacyjnego 
należy dołączyć pełen scenariusz, 
streszczenie oraz życiorys. Więcej 
o rekrutacji i programie na: www.
scripteast.pl.

10. Letnie Tanie 
Kinobranie
W krakowskim Kinie Pod Bara-
nami, już po raz dziesiąty, odbę-
dzie się wakacyjny festiwal fil-
mowy Letnie Tanie Kinobranie. 
Od 1 lipca do 1 września, podczas 
9 letnich tygodni, zostanie za-
prezentowanych ponad 100 fil-
mów ujętych w 9 cykli tematycz-
nych. Wśród nich znajdą się naj-
głośniejsze tytuły ostatnich se-
zonów, unikatowe produkcje spo-
za głównego nurtu dystrybucji, 
a także kultowe filmy sprzed lat. 
O programie festiwalu współ-
decydują widzowie, którzy mo-
gą zgłaszać swoje propozycje po-
kazów filmowych. Ten festiwal 
co roku cieszy się ogromnym za-
interesowaniem, to wydarzenie, 
które na stałe wpisało się w pro-
gram wakacyjnych imprez kultu-
ralnych w Krakowie. Z roku na rok 
przyciąga coraz większą liczbę 
uczestników zarówno mieszkań-
ców miasta, jak i licznych tury-
stów z kraju i ze świata. Podczas 
każdej edycji w festiwalu bierze 
udział około 25 tys. widzów. Fe-
stiwalowi towarzyszy seria wyda-
rzeń specjalnych, w tym Plakato-
branie (kiermasz plakatów filmo-
wych), specjalne seanse pod go-
łym niebem na dziedzińcu rene-
sansowego Pałacu Pod Barana-
mi, akcja promocyjna Zbieraj 
KINO, strefa relaksu na terenie 

kina oraz zaprzyjaźnionych ba-
rów i kawiarni, konkursy z nagro-
dami, a także weekendowe po-
kazy dla dzieci. Ponadto, wybra-
ne polskie filmy są wyświetlane 
z napisami angielskimi. Bilety na 
wszystkie seanse kosztują jedy-
nie 7 złotych.

Nowe władze KIPA
10 czerwca w Mazowieckim Insty-
tucie Kultury odbyło się corocz-
ne Walne Zgromadzenie Krajo-
wej Izby Producentów Audiowi-
zualnych. Na tegorocznym spo-
tkaniu firm członkowskich oprócz 
formalnych kwestii dotyczących 
funkcjonowania Izby, sprawoz-
dań merytorycznych i finanso-
wych, najważniejszą częścią by-
ły wybory nowych władz: preze-
sa i wiceprezesów, członków Za-
rządu, Komisji Rewizyjnej oraz Ko-
misji Rozjemczej. Maciej Strzem-
bosz został wybrany prezesem 
Izby po raz czwarty z rzędu. Człon-
kowie Zarządu to: Małgorzata Do-
min (Domino Film), Agnieszka 
Dziedzic (KOI Studio), Piotr Dzię-
cioł (Opus Film), Dawid Janicki (wi-
ceprezes KIPA, SHIPsBOY), Woj-
ciech Leszczyński (WJTeam), Wło-
dzimierz Niderhaus (wiceprezes 
KIPA, WFDiF), Irena Strzałkow-
ska (Studio Filmowe Tor), Małgo-
rzata Walczak (Zoyda Art Produc-
tion). Członkami Komisji Rewi-
zyjnej zostali: Magdalena Kamiń-
ska (Balapolis), Włodzimierz Wró-
blewski (przewodniczący Komisji, 
W.W.), Artur Wyrzykowski (Artco-
re). Natomiast członkami Komi-
sji Rozjemczej: Wiesław Dąbrow-
ski (Partus), Bożena Krakówka 
(przewodnicząca Komisji, Andersa 
Street Art and Media), Piotr Śli-
wiński (Studio Filmowe Kalejdo-
skop). Ponadto, 13 czerwca wybra-
no nowe władze Sekcji Młodych 
Producentów KIPA. Przewodniczą-
cym został Maciej Rzączyński, zaś 
zastępcą Maria Pułaska. Kadencja 
nowych władz potrwa trzy lata. 
Sekcja Młodych Producentów po-
wstała w 2009 roku, pełni funkcję 
opiniodawczo-doradczą przy Kra-
jowej Izbie Producentów Audiowi-
zualnych. 

Kalendarz imprez – lipiec 2016

45. Lubuskie Lato Filmowe
Łagów, 
26 czerwca – 3 lipca
www.llf.pl

3. Praskie Lato Filmowe
Warszawa, 
1 lipca – 31 sierpnia
www.kinopraha.pl

10. Tanie Letnie 
Kinobranie – wakacyjny 
festiwal filmowy w Kinie 
Pod Baranami
Kraków, 
1 lipca – 1 września
www.kinopodbaranami.pl

12. Przegląd Filmowy 
Brave Festival: Forbidden 
Cinema
Wrocław, 1-16 lipca
www.bravefestival.pl

9. Ogólnopolskie 
Spotkania Filmowe 
Kameralne Lato
Radom, 3-9 lipca
www.kameralnelato.
filmforum.pl

5. Suspense Film Festival
Kołobrzeg, 6-10 lipca
www.sensacyjnelato.pl

3. Folk Film Festiwal 
Sianowo, 7-10 lipca  
www.folkfilm.pl

11. Przegląd Filmowy 
Wakacyjne Kadry 
w Kręgach Sztuki
Cieszyn, 7-10 lipca
www.wakacyjnekadry.pl

9. Międzynarodowy 
Festiwal Filmów 
Animowanych Animator
Poznań, 8-14 lipca
www.animator-festival.
com

16. Sopot Film Festival. 
Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy
Sopot, 9-17 lipca
www.sopotfilmfestival.pl

20. Festiwal Filmu- 
-Muzyki-Malarstwa „Lato 
z Muzami”
Nowogard, 15-17 lipca
www.ndk.pl

12. Międzynarodowy 
Festiwal Kina Autorskiego 
Quest Europe
Zielona Góra, 
15 lipca – 27 sierpnia
www.quest-europe.eu

16. Festiwal Filmów 
Skandynawskich
Darłowo, 18-24 lipca 
www.dokdarlowo.pl

12. Festiwal Artystów 
Filmu i Telewizji FART  
Janów Lubelski, 
19-24 lipca
www.fartfilm.
janowlubelski.pl

16. Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy T-Mobile 
Nowe Horyzonty
Wrocław, 21-31 lipca
www.nowehoryzonty.pl

10. Dąbskie Wieczory 
Filmowe
Szczecin, 25-31 lipca
www.wieczoryfilmowe.pl

10. Festiwal Filmu i Sztuki 
Dwa Brzegi
Kazimierz Dolny, 
Janowiec nad Wisłą, 
30 lipca – 7 sierpnia
www.dwabrzegi.pl

oprac. J.M.

oprac. J.M.
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Kinga Preis i Sebastian Fabijański 
w filmie #WszystkoGra, 
reż. Agnieszka Glińska 
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 KAPITAN AMERYKA: 
WOJNA BOHATERÓW

CAPTAIN AMERICA: 
CIVIL WAR

DISNEY USA/Niemcy 10 027 659 472 622 10 027 659 472 622 213 06.05.2016

2 ANGRY BIRDS FILM THE ANGRY BIRDS 
MOVIE

UIP USA/Finlandia 9 146 735 503 743 9 146 735 503 743 283 27.05.2016

3 X-MEN: APOCALYPSE X-MEN: APOCALYPSE IMPERIAL 
CINEPIX

USA 3 142 694 151 778 3 142 694 151 778 163 20.05.2016

4 ALICJA PO DRUGIEJ 
STRONIE LUSTRA

ALICE IN WONDERLAND: 
THROUGH THE LOOKING 
GLASS

DISNEY USA/Wlk. 
Brytania

2 991 930 155 679 2 991 930 155 679 230 26.05.2016

5 #WSZYSTKOGRA #WSZYSTKOGRA NEXT FILM Polska 2 521 327 142 446 2 771 383 157 057 301 06.05.2016

6 NICE GUYS. RÓWNI 
GOŚCIE

THE NICE GUYS MONOLITH USA 2 428 008 125 804 2 428 008 125 804 166 20.05.2016

7 DZIEŃ MATKI MOTHER'S DAY MONOLITH USA 2 341 697 125 707 2 341 697 125 707 145 13.05.2016

8 KSIĘGA DŻUNGLI THE JUNGLE BOOK DISNEY Wlk. Brytania/
USA

1 857 259 113 529 9 388 683 506 499 209 15.04.2016

9 SĄSIEDZI 2 NEIGHBORS 2: SORORITY 
RISING

UIP USA 1 608 077 82 233 1 608 077 82 233 95 13.05.2016

10 DZIELNY KOGUT MANIEK UN GALLO CON MUCHOS 
HUEVOS

MONOLITH Meksyk 1 464 114 96 558 1 464 114 96 558 172 06.05.2016

37 529 500 1 970 099

11 ZAKŁADNIK Z WALL 
STREET

MONEY MONSTER UIP USA 1 407 248 71 620 1 407 248 71 620 119 20.05.2016

12 MÓJ PRZYJACIEL ORZEŁ BROTHERS OF THE WIND MONOLITH Austria 811 872 54 687 811 872 54 687 142 13.05.2016

13 MŁODY MESJASZ THE YOUNG MESSIAH MÓWI 
SERWIS/
RAFAEL

USA 689 293 40 815 689 293 40 815 133 06.05.2016

14 MODELKA THE MODEL KINO ŚWIAT Dania 613 077 32 520 613 077 32 520 100 13.05.2016

15 BYŁY SOBIE CZŁOWIEKI POURQUOI J'AI PAS 
MANGE MON PERE

BEST FILM Francja/
Włochy/Chiny/
Belgia

597 673 35 456 597 673 35 456 100 13.05.2016

16 KUNG FU PANDA 3 KUNG FU PANDA 3 IMPERIAL 
CINEPIX

USA/Chiny 536 340 28 740 10 079 634 537 206 265 01.04.2016

17 ZWIERZOGRÓD ZOOTROPOLIS DISNEY USA 398 616 21 459 23 059 208 1 253 995 233 19.02.2016

18 CLOVERFIELD LANE 10 10 CLOVERFIELD LANE UIP USA 393 645 19 952 1 744 097 88 889 116 22.04.2016

19 NIENASYCENI A BIGGER SPLASH KINO ŚWIAT Włochy/Francja 348 887 19 367 348 887 19 367 76 20.05.2016

20 PITBULL. NOWE 
PORZĄDKI

PITBULL. NOWE 
PORZĄDKI

VUE MOVIE Polska 324 777 15 041 28 998 842 1 426 131 277 22.01.2016

6 121 428 339 657

TOP 20: 43 650 928 2 309 756

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 #WSZYSTKOGRA NEXT FILM 2 521 327 142 446 2 771 383 157 057 301 06.05.2016

2 PITBULL. NOWE PORZĄDKI VUE MOVIE 324 777 15 041 28 998 842 1 426 131 277 22.01.2016

3 7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH INTERFILM 93 517 4 558 20 973 272 1 137 668 257 26.02.2016

4 PLANETA SINGLI KINO ŚWIAT 91 700 4 598 36 049 228 1 898 204 319 05.02.2016

5 LETNIE PRZESILENIE KINO ŚWIAT 24 878 2 205 180 447 11 581 74 22.04.2016

6 CÓRKI DANCINGU KINO ŚWIAT 21 646 2 166 1 154 677 65 467 112 25.12.2015

7 PANIE DULSKIE KINO ŚWIAT 17 087 1 708 1 921 596 122 541 149 02.10.2015

8 EXCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY NEXT FILM 15 863 1 387 3 167 105 188 660 189 15.01.2016

9 HISTORIA ROJA KINO ŚWIAT 15 142 1 300 4 887 013 308 359 163 04.03.2016

10 110% UNLIMITED FILM 14 721 1 581 76 791 5 905 40 26.02.2016

TOP 10: 3 140 658 176 990

BOX OFFICE MAJ 2016 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE MAJ 2016 – FILMY POLSKIE 
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Sztuka operatorska
w erze cyfrowej

żeby coś dostać,
trzeba najpierw dać

Marcel Łoziński
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