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SFP

Od morza powiało młodością. W Konkursie Głównym 
Festiwalu Filmowego w Gdyni znalazło się aż siedem 
debiutów i dwa drugie filmy. W tej grupie reprezentu-

jącej przyszłość polskiego kina są dwie produkcje ze Studia 
Munka – Fale Grzegorza Zaricznego i Królewicz Olch Kuby 
Czekaja. To najlepszy dowód na skuteczność programów skie-
rowanych do młodych twórców, które 
od lat prowadzi nasze Stowarzyszenie.

Selekcja jak każdy wybór zawsze 
pozostawia u części zainteresowanych 
drażniące uczucie niedosytu. Ta przy-
krość jest kosztem, na który jako śro-
dowisko filmowe zgadzamy się soli-
darnie w głębokim przekonaniu, że 
dobór filmów (w tym roku z 45 zgło-
szonych wybrano 16) podnosi prestiż 
gdyńskiego konkursu, a co za tym idzie 
buduje rangę polskiego kina. Niepisane 
środowiskowe porozumienie zakłada 
też, że jedynym kryterium festiwalo-
wej selekcji jest kryterium artystyczne. 
Dzięki temu, od lat gdyński festiwal 
skutecznie broni się przed szaleństwem 
parytetów, kwot czy punktów za pochodzenie, stojąc nie-
wzruszenie na straży jakości naszej kinematografii. Chcę 
wierzyć w to, że w kolejnych latach zasada ta zostanie zacho-
wana, choć mam świadomość, że pokusa wpływania na gdyń-
skie rozstrzygnięcia jest wielka, a czasy, gdy w jury zasiadali 
przedstawiciele Departamentu Programowego Naczelnego 
Zarządu Kinematografii, nie tak odległe.

Zbudowanie silnej i liczącej się na arenie międzynarodo-
wej kinematografii zajęło nam wiele lat i wymagało dużych 
nakładów. Przemyślane inwestowanie w obecność młodego 
pokolenia polskich producentów na międzynarodowych 
warsztatach, kursach, marketach i festiwalach przyniosło efekt 
w postaci filmów, które są na tyle uniwersalne, że nie ma pro-

blemu z ich sprzedażą za granicę. Jak 
możemy przeczytać w tekście Marcina 
Adamczaka „Film polski na eksport”, 
w dziedzinie międzynarodowej obec-
ności kina polskiego wkraczamy wła-
śnie w Złoty Wiek. Zjednoczone Stany 
Miłości Tomasza Wasilewskiego sprze-
dano do dystrybucji kinowej w ponad 
30 krajach. Podobnie było z Body/Cia-
łem Małgorzaty Szumowskiej, nie wspo-
minając już o sukcesie Idy Pawła Paw-
likowskiego. Tylko w okresie od lipca 
do listopada tego roku specjalne sekcje 
Polish Focus poświęcone naszemu kinu 
zorganizowało sześć festiwali. Ten silny 
fundament stwarza możliwość dalszej 
ekspansji naszej kinematografii.

Koleżanki i Kolegów, chcących przygotować się do mery-
torycznej dyskusji podczas tegorocznego Forum SFP (sobota, 
24 września, godz. 12.00, Hotel Mercure Gdynia Centrum), 
zachęcam do przeczytania rozmów z nowymi wiceprezesami 
naszego Stowarzyszenia – Karoliną Bielawską i Dariuszem 
Gajewskim oraz nowym dyrektorem Studia Munka – Jerzym 
Kapuścińskim. Do zobaczenia w Gdyni.  

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Dyrektywa o audiowizual-
nych usługach medialnych 
została w Polsce wdrożona 

w ramach Ustawy o radiofonii i te-
lewizji. W prawie mediów to kon-
stytucja, na której oparte jest funk-
cjonowanie wszystkich stacji tele-
wizyjnych i większości serwisów 
internetowych oferujących treści 
audiowizualne. Rewizja dyrekty-
wy dotyka głównie funkcjonowa-
nia portali internetowych oraz li-
beralizacji przepisów w zakresie 
przerywania audycji reklamami 
w tradycyjnej telewizji. 

Komisja Europejska chce wpro-
wadzić tzw. kwoty programowe 
w serwisach oferujących filmy 
i materiały wideo (choć nie doty-
czy to portali typu YouTube umoż-
liwiających wymianę treści przez 
użytkowników). Każdy taki serwis 
funkcjonujący na terenie Unii (za-
równo Netflix jak i np. polska Ipla) 
będzie miał obowiązek posiada-
nia w swoim katalogu filmowym 
co najmniej 20 proc. utworów eu-
ropejskich oraz będzie musiał za-
pewnić ich odpowiednią prezen-
tację. Do tej pory obowiązek okre-
ślający, jaka część programu ma 
być zarezerwowana dla utworów 
europejskich (co najmniej 50 proc. 
zawartości programu), nałożony 
był tylko na klasycznych nadaw-

ców telewizyjnych (każdy polski 
film lub serial wlicza się oczywi-
ście do tych kwot).

Dodatkowo Komisja proponu-
je, by każde z państw Unii mogło 
(choć nie jest to obowiązkowe) 
wprowadzić obowiązki w zakresie 
finansowania produkcji filmowej 
przez serwisy internetowe mające 
siedzibę w danym państwie (albo 
mające siedzibę w innym państwie 
UE, ale kierujące usługi do odbior-
ców na jego terytorium). Może się 
to odbywać poprzez bezpośrednie 
inwestycje w konkretne filmy albo 
opłaty na rzecz krajowych fundu-
szy filmowych. Propozycja prze-
widuje, że poszczególne państwa 
mogą zwolnić z tych obowiązków 
podmioty z niewielkimi obrotami 
lub z niewielką widownią.

Pod koniec września Komisja 
Europejska planuje także opubli-
kować nową dyrektywę o prawie 
autorskim na jednolitym rynku cy-
frowym. Z informacji, które napły-
wają z Brukseli wynika, że dyrekty-
wa wprowadzi nowe obowiązkowe 
formy dozwolonego użytku. Bez 
zgody autorów każdy będzie mógł 
eksplorować duże zbiory tekstów 
i danych, a także wykorzystywać 
utwory w wersji cyfrowej do na-
uczania na odległość. Instytucje 
kultury, takie jak Filmoteka Na-

rodowa będą mogły także swo-
bodnie digitalizować i udostęp-
niać dla celów niekomercyjnych 
zasoby dziedzictwa kulturowego. 
Dyrektywa miała również – we-
dług wcześniejszych zapewnień 
Komisji – wprowadzić dla autorów 
niezbywalne prawo do wynagro-
dzenia za eksploatację utworów 
w internecie (podobne do polskich 
tantiem z nadań telewizyjnych czy 
sprzedaży płyt DVD). Już jednak 
wiadomo, że Komisja poprzesta-
nie na zaproponowaniu innych 
rozwiązań, które moim zdaniem 
nie poprawią znacząco sytuacji 
twórców.

Planowane jest wprowadzenie 
obowiązków sprawozdawczych na-
kładanych na producentów, któ-
rzy mają przekazywać autorom 
szczegółowe informacje o zakre-
sie dystrybucji filmów (także wte-
dy, gdy autorzy przenoszą na pro-
ducenta wszystkie swoje prawa), 
w tym o kolejnych licencjobior-
cach i wpływach z poszczególnych 
pól eksploatacji. Państwa UE będą 
mogły ograniczyć ten obowiązek 
do przekazywania informacji tyl-
ko dla głównych autorów filmu.

Planowane jest wprowadze-
nie tzw. best-seller clause, klau-
zuli, dzięki której autor może się 
domagać (w postępowaniu media-

cyjnym lub przed sądem), by pro-
ducent zapłacił mu dodatkowe wy-
nagrodzenie, jeśli istnieje znaczą-
ca dysproporcja między jego pier-
wotnym wynagrodzeniem, a póź-
niejszymi wpływami z dystrybucji. 
W Polsce mamy już taką klauzulę 
w art. 44 Ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych. Do-
tychczasowe doświadczenie po-
kazało jednak, że mało kto z niej 
korzystał i okazała się kompletnie 
nieskuteczna w praktyce.

Co ciekawe i zastanawiające, 
wszystkie te pomysły Komisji na-
kładają obowiązki na producen-
tów, podczas gdy główny problem 
całego sektora kreatywnego doty-
czy lawinowego eksploatowania 
utworów przez pośredników inter-
netowych, serwisy społecznościo-
we i portale wymiany treści typu 
YouTube. Komisja nie przedsta-
wiła jak dotąd dobrego rozwiąza-
nia, co do obciążenia tych podmio-
tów odpowiedzialnością za filmy 
umieszczane przez użytkowników. 
Mimo iż rozwiązanie przedstawia-
ły i szczegółowo uzasadniały or-
ganizacje twórcze: zredukowanie 
istniejących wyłączeń od odpo-
wiedzialności i zobowiązanie do 
zawierania umów licencyjnych 
z właścicielami filmów udostęp-
nianych przez użytkowników.  

Kolejne zmiany
w prawie europejskim

Dominik Skoczek
Komisja Europejska jest bardzo aktywna w tym 
roku w zakresie tworzenia nowych przepisów 
prawnych. W maju opublikowany został projekt 
rewizji dyrektywy o audiowizualnych usługach 
medialnych, a na wrzesień szykowany jest 
projekt całkiem nowej dyrektywy o prawie 
autorskim. Wszystko w ramach realizacji 
przyjętej w połowie 2015 roku Strategii 
Jednolitego Rynku Cyfrowego. Fo
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Krzysztof Kwiatkowski: 
W czerwcu 2016 został pan 
wiceprezesem SFP. Szybko 
panu zaufano, bo jest pan 
członkiem Stowarzyszenia 
zaledwie od kilku lat.  
Dariusz Gajewski: Zapisa-
łem się do SFP w 2012 roku, ale 
byłem już wtedy od czterech 
lat dyrektorem Studia Munka. 
Obserwując Stowarzyszenie od 
środka, dostrzegłem skalę i zna-
czenie jego działań. Kino robią 
artyści, ale tak naprawdę o jako-
ści filmów w znacznej mierze 
decyduje też organizacja tego 
trudnego przemysłu. SFP, jako 
głos środowiska, odgrywa w tej 
układance istotną rolę. Dzięki 
niemu jesteśmy w stanie mówić 
silnym głosem i bronić swoich 
interesów.

Drugim wiceprezesem została 
Karolina Bielawska. Zarząd 
postawił więc na młodsze 

pokolenie. Co nowego chcecie 
wnieść do SFP?
Produkcja i dystrybucja zmie-
niają się. Strategicznym celem 
na kilka następnych lat jest upo-
rządkowanie prawnej sytuacji 
filmów w internecie. Musimy 
o tym rozmawiać nie tylko 
z życzliwymi polskimi partne-
rami, lecz również z potężnymi, 
globalnymi firmami. Z interne-
tem  wiąże się również zagro-
żenie piractwem. Dzisiaj to już 
walka o życie. A inne plany? 
Przede wszystkim wzmacnianie 
integracji – reżyserów, scenarzy-
stów i operatorów, a także repre-
zentantów wszystkich filmo-
wych zawodów.

Reżyserzy wciąż nie mają swo-
jej sekcji w SFP, a ich spra-
wami zajmuje się Gildia.
Będę bardzo usilnie praco-
wał, aby taka sekcja powstała. 
Gildia jest związkiem zawodo-

Im bardziej
tym będziemy

mądrzejsi i silniejsi

będziemy razem,

Z Dariuszem Gajewskim, 
wiceprezesem 

Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich, rozmawia 

Krzysztof Kwiatkowski

wym. Tymczasem reżyserzy 
powinni mieć mocną  reprezen-
tację w Stowarzyszeniu. Wiem, 
że artyści często są indywidu-
alistami, ale chyba wszyscy już 
zaczynamy rozumieć, że trzeba 
działać wspólnie. To proste: im 
bardziej będziemy razem, tym 
będziemy mądrzejsi i silniejsi.

Takiej integracji służą też 
wspólne wigilie, nagrody, 
DKF-y Stowarzyszenia? 
Oczywiście, i to jest ważne dla 
członków. Ale nasza codzienna 
działalność jest bardzo szeroka. 
Dbamy o otoczenie prawne pro-
dukcji filmowej, trzymamy rękę 
na pulsie ustawodawstwa, nasi 
przedstawiciele uczestniczą 
w każdym posiedzeniu sejmo-
wej Komisji Kultury, które tych 
spraw dotyczy. Jesteśmy part-
nerami przeróżnych inicjatyw 
związanych z kulturą filmową, 
wspieramy festiwale. 

W styczniu Zarząd Główny 
podjął uchwałę o wstrzymaniu 
w 2016 roku dofinansowań 
imprez filmowych, festiwali, 
wydawnictw. W ostatnich 
dwóch latach Stowarzysze-
nie dotowało jedynie imprezy 
w Gdyni, Krakowie i Koszali-
nie, których jest współorgani-
zatorem.
Ja sądzę, że to dużo. Mocno 
partycypujemy przy „Gdyni” 
i „Krakowie”. Prawie sami orga-
nizujemy „Koszalin”. I bardzo 
dobrze, że udaje się go utrzy-
mać. To potrzebna impreza, 
promująca wschodzących fil-
mowców. Właśnie takimi wyda-
rzeniami powinna zajmować 
się organizacja dbająca o dobro 
polskiego filmu. Nie warto się 
rozdrabniać.

Jakie są dzisiaj – pana zda-
niem – największe problemy 
środowiska? 
Musimy przypominać, że 
aktywność filmowców jest bazą 
dla wszystkich innych produk-
cji audiowizualnych: bez nas 
zarówno telewizja, jak i inter-
net nie miałyby specjalistów 
tak wysokiej klasy. Trzeba też 
pamiętać, że kino to nie eks-
kluzywna rozrywka, lecz nie-
słychanie istotna działalność 

kulturotwórcza. W globalizują-
cym się świecie, kultura, w któ-
rej nie powstają dobre filmy 
mające silny związek z lokalną 
publicznością, przestaje ist-
nieć. Dlatego tak ważne jest, 
by utrzymywać i pogłębiać 
relacje z widownią. A z proble-
mów bardziej przyziemnych? 
Ilu twórców ma stałe zarobki? 
Niewiele osób robi film czę-
ściej niż raz na dwa, trzy lata. 
Natomiast podatki rozlicza się 
w przeciągu 12 miesięcy. To 
absurdalne, że nie można roz-
łożyć tych jednorazowych, sto-
sunkowo wysokich dochodów 
na cały czas pracy. Powinni-
śmy się o to starać. W różnych 
grupach zawodowych ludzie 
mają emerytury, świadczenia, 
lata przepracowane na etatach. 
Naszą działalność trudno zin-
stytucjonalizować. Dlatego jest 
obciążona życiowym ryzykiem. 

Wspomniał pan o emerytu-
rach. SFP fantastycznie hono-
ruje i wspiera seniorów. 
Bo o seniorów po prostu się 
dba. Jako czynni filmowcy 
jesteśmy zobowiązani do aten-
cji dla tych, którzy budowali 

nasze kino przed nami. To jest 
podobna powinność jak opieka 
nad starzejącymi się rodzicami. 

A co chce pan zrobić dla mło-
dych? 
SFP od lat robi dla nich bardzo 
dużo. Studio Munka produ-
kuje zarówno pełne metraże, jak 
i krótkie filmy, w trzech progra-
mach. Pomaga realizować filmy 
artystyczne i niekomercyjne. 
Myślę, że to istotne, żeby pierw-
sze obrazy młodych autorów 
były nie głosem rynku, tylko 
ich własnym. Studio wsparło 
nie tylko młodych reżyserów, 
ale i producentów, aktorów, 
operatorów. I zmieniło obraz 
naszego kina.

Czasem mówi się, że dzisiaj 
łatwiej jest zadebiutować niż 
zrobić drugi, trzeci film. 
Debiut powinien udowod-
nić światu, że warto oglądać 
twoje filmy. Zawsze robi się 
go na kredyt – kredyt zaufa-
nia decydentów, ekipy, widzów. 
A potem już działamy bez 
forów. Cieszę się, że dzisiaj 
pierwsze filmy są ciekawe, ory-
ginalne i ryzykowne, jak Fale 

czy Córki Dancingu. Możemy 
sobie na to pozwolić także dla-
tego, że środowisko ma wpływ 
na rzeczywistość. Bo gdyby za 
sprawy wzięli się urzędnicy, 
oglądalibyśmy tylko to, co już 
widzieliśmy. 

Coraz ważniejsze, wręcz 
palące, staje się pytanie o nie-
zależność środowiska od bie-
żącej polityki. 
Ważne, żebyśmy robili dobre 
filmy. W końcówce lat 70. ubie-
głego wieku usłyszałem słowa: 
„Nie lękajcie się”. I myślę, że to 
bardzo dobre motto na życie. 

A jak wykorzystać moment, 
w którym jest zainteresowa-
nie polskim kinem, filmy tra-
fiają na zagraniczne festiwale, 
zbierają nagrody? 
Dalej robić swoje. Budowanie 
marki i znaczenia kraju w dużej 
mierze odbywa się poprzez 
film. Po wielu latach polscy 
reżyserzy wracają do chóru, 
jakim jest światowe kino. I to 
jest ważne dla każdego: fil-
mowca, widza, drobnego 
przedsiębiorcy i szewca. Nie 
tylko dla SFP. 
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Koleżanki i Koledzy, 
skończyły się wakacje,  ten numer „Magazynu…” jest już jesienny. Dużo ciekawych – jak zwy-
kle – artykułów, ale mnie najbardziej zainteresowało to, co napisał Jerzy Armata. Dziękuję mu 
bardzo za tekst o Wojciechu Kilarze, jego życiu i pracy twórczej. 
Przytacza wypowiedzi wybitnych reżyserów, którzy 
opowiadają, jak niezwykła była współpraca 
z kompozytorem. Poruszające są słowa Kilara 
– „Najważniejsze jest przemawianie do dru-
giego człowieka. Taki jestem, że nie widzę 
sensu w uprawianiu muzyki wyłącznie dla 
muzyki; tylko wtedy ten zawód wydaje mi 
się wart uprawiania, jeśli on coś ludziom 
daje”. Miałam zaszczyt znać osobiście 
Wojciecha Kilara, pracowałam przy fil-
mach, do których pisał ścieżkę dźwię-
kową, zawsze niezwykłe było dla mnie 
jego wyczucie i rozumienie języka filmu. 
W grudniu miną trzy lata, jak od nas 
odszedł. Dziś, gdy słucham jego koncertów 
w filharmonii, czuję miłość, która w tej muzyce 
żyje. Czego często mi bardzo brakuje w dziełach 
innych twórców. Przeczytajcie koniecznie 
tekst Jerzego Armaty.

Krystyna Krupska-Wysocka
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Dariusz Gajewski 
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Film
jest jak dziecko, 
musisz wybierać to,
co dla niego 
najlepsze
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ogromny ciężar oraz odpowie-
dzialność, ponieważ tyle osób 
mnie poparło i zaufało mi. Mam 
nadzieję ich nie zawieść. 

To praca, która łączy w sobie 
elementy dyplomacji i poli-
tyki?
Tak, absolutnie. Lobbowanie 
wśród polityków, europarla-
mentarzystów, zasady dzia-
łania ZAPA – to są naprawdę 
skomplikowane sprawy. Ostat-
nio uczestniczyliśmy z Dar-
kiem Gajewskim, również wice-
prezesem SFP, w posiedzeniu 
Komisji Kultury w Sejmie doty-
czącej implementacji dyrek-
tywy unijnej satelitarno- 
-kablowej w sprawie reemisji 
kablowej utworów audiowizu-
alnych. Zmieniany był tylko 
jeden przepis polskiej ustawy 
o prawie autorskim, ale bardzo 
istotny z punktu widzenia auto-
rów reprezentowanych przez 
ZAPA, bo wzmocnieniu uległa 
pozycja nadawców w zarządza-
niu prawami do reemisji. Było 
to bardzo ciekawe doświad-
czenie, pokazujące że zmiana 

tylko jednego zapisu usta-
wowego może nieść olbrzy-
mie konsekwencje dla całego 
rynku zarządzania prawami 
autorskimi.

Dlaczego ważne jest, aby 
osoba zaangażowana w SFP, 
na przykład prezes, była 
aktywna zawodowo?
Wydaje mi się, że dobrze jest, 
aby we władzach Stowarzysze-
nia były osoby, które wiedzą, 
z jakimi problemami obec-
nie borykają się twórcy, ale 
również tak samo istotne jest, 
aby byli tam zarówno młodzi, 
jak i seniorzy, ponieważ w ten 
sposób reprezentowane są 
wszystkie punkty widzenia. 
Dzięki temu Stowarzyszenie 
może stać na straży intere-
sów wszystkich twórców, tych 
z dorobkiem i tych, którzy są 
dopiero na początku swo-
jej drogi, ale również może 
dbać o tych, którzy już nie są 
aktywni zawodowo, a kiedyś 
filmy robili.

Jak z twojej perspektywy 
wygląda godzenie tego 

rodzaju obowiązków z tym, 
że dalej jesteś aktywna 
zawodowo, robisz filmy?
Zawsze miałam duszę spo-
łecznika, to po prostu wynika 
z mojego charakteru. Ciągle 
jestem w coś zaangażowana, 
zasiadam m.in. w trójce kla-
sowej oraz w radzie rodzi-
ców w szkole mojego syna, 
działam również we wspólno-
cie mieszkaniowej. To uczy 
dobrego zarządzania czasem. 
Świetnie przyda się to w sytu-
acji, kiedy pełniąc obowiązki 
wiceprezesa SFP, jednocze-
śnie zamierzam nadal robić 
filmy. 

Jakie są twoje priorytety 
w działalności SFP?
W Zarządzie SFP chciałabym 
pracować na rzecz środowiska 
młodych filmowców, aby dzia-
łało wspólnie, bo tylko razem 
możemy coś zrobić. Żyjemy 
w trudnych czasach, gdzie spo-
łeczeństwo jest podzielone 
i dlatego ważne, abyśmy byli 
solidarni. Jako wiceprezes SFP 
chciałabym być głosem poko-
lenia młodych, ponieważ z wła-
snego doświadczenia wiem, 
z jakimi problemami musimy 
się borykać, aby zrobić film. 
I choć polskie debiuty fabu-
larne osiągają sukcesy na festi-
walach na całym świecie m.in. 
w Cannes (Intruz), Wenecji 
(Baby Bump), Sundance (Córki 
Dancingu, Wszystkie nieprze-
spane noce), Locarno (Ostatnia 
Rodzina), to coraz trudniej jest 
debiutować. Obecnie przy skła-
daniu wniosków o dofinansowa-
nie w PISF musi być dołączona 
scena zrealizowana na podsta-
wie scenariusza oraz storyboard 
(lub scenopis). Realizacja tych 
wymogów wiąże się z dodatko-
wymi kosztami i poświęconym 

czasem, który nie przekłada 
się na jakość przyszłego pro-
jektu. Po zaprezentowaniu eks-
pertom scena idzie do kosza, 
a storyboard zrobiony przed 
wyborem lokacji nie ma sensu. 
Są to stracone środki, które 
można byłoby przeznaczyć 
na rozwój scenariusza, udział 
w międzynarodowych progra-
mach (notabene podczas któ-
rych często realizuje się scenę, 
ale wtedy jest ona wynikiem 
procesu pracy nad scenariu-
szem), script doctoring czy 
dokumentację. Dlatego chcia-
łabym wpłynąć na zmianę tego 
wymogu, który jest nieko-

rzystny nie tylko dla samych 
debiutantów, ale również pro-
ducentów.

Jak się ma twój nowy projekt? 
Zapowiedź filmu o Violet-
cie Villas to była prawdziwa 
bomba. 
Samą mnie to bardzo zasko-
czyło, jak z informacji, którą 
przekazałam w wywiadzie, 
że pracuję nad scenariuszem 
filmu o Violetcie Villas, zrobiła 
się sensacja. Media zaczęły się 
prześcigać w coraz to nowych 
wiadomościach, że film już 
powstaje, kto ma w nim grać, 
a my tak naprawdę jesteśmy 
na początku drogi. Proces 
namówienia bliskich Violetty 
na film trwał bardzo długo, 
musieliśmy się dobrze poznać. 
Zanim ostatecznie zgodzili się 
powierzyć mi historię doty-
czącą ich życia, minęło parę 
lat. Po skończeniu Marianny... 
spotkaliśmy się i powiedzia-
łam: „Słuchajcie, musimy się 
zdecydować: albo to robimy, 
albo nie. Trzeba wyznaczyć 
termin, bo szkoda mojego 
i waszego czasu”. Nie byli zde-

cydowani, ale zaczęliśmy roz-
mawiać i z tej rozmowy wynik-
nęło, że jednak robimy ten film 
razem. Dlaczego podkreślam 
słowo „razem”? Bo rodzina 
opowiada mi historie, które 
są znane tylko i wyłącznie 
jej, zdradza skrywane dotąd 
tajemnice gwiazdy. Dzięki 
czemu jej postać staje się bliż-
sza, a tragiczne zakończenie 
jej życia jest konsekwencją 
poprzednich wydarzeń. Ale 
ten film nie ma opowiadać 
o tragicznym upadku Violetty 
Villas, wielkiej diwy. Chcia-
łabym się skupić na tym, jak 
to się stało, że osoba z bied-
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Anna Tatarska: Ostatni raz 
widziałyśmy się w styczniu, 
tuż przed kinową premierą 
dokumentu Mów mi 
Marianna. Od tamtego czasu 
bardzo dużo się wydarzyło.
Karolina Bielawska: Od 
tamtego czasu, a właściwie od 
premiery Marianny... w maju 
2015 roku na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym, ten film 
objechał prawie cały świat, zdo-
bywając nagrody na najważniej-
szych dokumentalnych festiwa-
lach w Polsce i za granicą, m.in. 
w Krakowie, Locarno, Barcelo-
nie, Tel Awiwie, Petersburgu, 
Lizbonie, Los Angeles, Chicago 
i Kijowie. Oprócz tego, z czego 
bardzo się cieszę, film podbija 
również serca widzów – mamy 
na koncie nagrody publiczności 
w Krakowie, Warszawie, Ińsku, 
Wrześni i Gdańsku. W związku 
z tym mogę śmiało powiedzieć, 
że film krąży po świecie i żyje 
już własnym życiem, i to jest 
wspaniałe! Teraz tylko czekam 
na premierę Marianny… w Tele-
wizji Polskiej, bo niestety pla-
nowana premiera, która miała 
odbyć się na jesieni, została 
odwołana. 

Ale czy to już pewne? Może to 
tylko przesunięcie?
Cały czas mam nadzieję, że to 
się tak smutno nie zakończy, 
że polscy widzowie będą mogli 
jeszcze zobaczyć mój film... 

Poczułaś niezgodę na 
rzeczywistość i obudziła się 
w tobie dusza działaczki, 
aktywistki?
Nie z tego wzięła się moja decy-
zja o zaangażowaniu w działal-
ność Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich. Prezes Jacek 
Bromski zaproponował moją 
kandydaturę w wyborach do 
Zarządu Głównego, a ja przyję-
łam tę propozycję jako zaszczyt. 
Uważam, że ważne jest, aby 
młodzi filmowcy orientowali się 
w tym, co się dzieje wokół nich, 
nie tylko w kraju i na świecie, 
ale również w naszym środowi-
sku. Stowarzyszenie nie tylko 
troszczy się o twórców i ich inte-
resy – chroni zawody filmowe, 
dba o prawa autorskie twórców 
i wynikające z nich tantiemy. 

Wspiera i współorganizuje 
także najważniejsze wydarzenia 
kulturalne – takie jak Krakowski 
Festiwal Filmowy, Festiwal Fil-
mowy w Gdyni czy Koszaliński 
Festiwal Debiutów Filmowych 
„Młodzi i Film”. Ważne jest, aby 
otoczyć opieką i kultywować to, 
co udało się zdobyć poprzed-
nim pokoleniom, abyśmy my 
i przyszłe generacje mogli robić 
filmy, a szansę na to będziemy 
mieć tylko wtedy, gdy będziemy 
razem. Stowarzyszenie Filmow-
ców Polskich ma blisko 2000 
członków i jest jednym z więk-
szych stowarzyszeń w Polsce 
i na świecie.

Jak wyglądały wcześniej twoje 
relacje ze Stowarzyszeniem? 
Bardzo szybko zorientowałam 
się, że praca reżysera filmowego 
jest samotna i dlatego ważne 
było dla mnie, aby znaleźć miej-
sce, gdzie mogłabym poradzić 
się, porozmawiać czy spotkać 
się z kimś, kto ma podobne 
problemy jak ja. W związku 
z tym, zaraz po szkole, zapisa-
łam się do Koła Młodych SFP – 

wiedząc, że skupia społecz-
ność twórców związanych ze 
wszystkimi grupami filmowymi. 
Dzięki temu miałam z kim 
podzielić się swoimi proble-
mami, a przy okazji poznałam 
fajnych ludzi, z którymi kum-
pluję się do tej pory. 

Jakie powszechne przekona-
nia, dotyczące przynależności 
do Stowarzyszenia, zwery-
fikowałaś, wstępując w jego 
szeregi?
Wkurza mnie, jak ktoś z mło-
dych filmowców rozmowę na 
temat członkostwa w SFP roz-
poczyna pytaniem: „A co ja 
z tego będę mieć?”. Oczywi-
ście, Stowarzyszenie zabezpie-
cza socjalnie swoich członków, 
i chwała mu za to, że są zapo-
mogi ratujące życie ludziom, 
którzy znaleźli się w trudnej 
sytuacji, że jest kasa pogrze-
bowa, zniżka na lunch dla Koła 
Młodych i Koła Seniora oraz 
karta Multi Sport, ale jeżeli ktoś 
mówi, że właśnie dla tych bene-
fitów chce należeć do Stowarzy-
szenia, to mu mówię, żeby nie 

pytał, co SFP może zrobić dla 
niego, ale co on może zrobić 
dla SFP. Ludzie, którzy zakła-
dali przed 50 laty Stowarzysze-
nie, i ci którzy potem budowali 
jego świetność, nie wstępo-
wali do naszej organizacji ze 
względu na doraźne korzy-
ści, ale po to, żeby tworzyć 
wspólnotę i tożsamość polskiej 
kinematografii. Wystarczy 
wymienić w tym kontekście 
nazwiska takich mistrzów, jak: 
Andrzej Wajda, Krzysztof Kie-
ślowski, Agnieszka Holland, 
Wojciech Marczewski czy 
Marcel Łoziński. 

Taka spora organizacja 
potrzebuje sprawnego 
zarządu. Czujesz się na siłach 
uczestniczyć w tej misji?
Im bardziej poznaję jak działa 
Stowarzyszenie, tym bardziej 
podziwiam prezesa Jacka 
Bromskiego, który od ponad 
20 lat to wszystko „ogar-
nia” i myśli perspektywicznie 
o całym środowisku filmowym. 
Zostałam wiceprezesem i cie-
szę się, a z drugiej strony czuję 

Mów mi Marianna, 
reż. Karolina Bielawska 
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Mówi się, że reżyser nie robi filmu tylko dla siebie, ale uważam, 
że to jest ważne, by robić filmy w zgodzie ze sobą, a nie 
tylko kalkulować, co się komu będzie podobało. Reżyserując, 
staram się poznać siebie. Dlatego chcę robić filmy. I jeszcze, 
aby komunikować się z ludźmi. Mam nadzieję, że jeśli coś jest 
ważne dla mnie, może być też istotne dla innych. 
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Jakbyś miała zrobić 
wycieczkę w czasie i wrócić 
do początku swojej filmowej 
drogi...
Jestem na początku swojej fil-
mowej drogi...

Ale jeszcze wcześniej! 
Weszłaś w świadomość 
widzów mocnym filmem z tak 
wyjątkową bohaterką, że mało 
wiemy o tobie. Co było wcze-
śniej?
Odkąd pamiętam, zawsze chcia-
łam być reżyserem, w moim 
przypadku to wynika chyba 
z powołania. Pamiętam, że 
jeszcze w przedszkolu robiłam 
przedstawienia teatralne. Nie 
do końca wiedziałam, co znaczy 
być reżyserem, ale wiedziałam, 
że to jest związane z poznawa-
niem historii o innych ludziach, 
i to mnie fascynowało. I tak 
mi zostało. Potem poszłam do 
szkoły filmowej, gdzie dostałam 
się za trzecim razem, a zaraz po 
szkole zrobiłam z Julią Ruszkie-

wicz swój pierwszy film doku-
mentalny – Warszawa do wzię-
cia. Borykałyśmy się podczas 
realizacji z poważnymi proble-
mami finansowymi. Nie kręciły-
śmy wtedy, kiedy coś się działo, 
tylko wtedy, kiedy była kamera. 
A ta kamera była bardzo ograni-
czona. Musiałyśmy się ratować 
„setkami”, żeby jakoś opowie-
dzieć tę historię. Pamiętam, że 
jak montowałyśmy film, marzy-
łyśmy o tym, że zostawimy 
wszystkie materiały w otwartym 
samochodzie i może ktoś ukrad-
nie samochód, nie będziemy 
musiały wtedy kończyć filmu. 
Na szczęście tak się nie stało, 
zmontowałyśmy dokument 
i potem dostałyśmy Złotego 
Lajkonika na Krakowskim Festi-
walu Filmowym. A dzięki tej 
sytuacji nauczyłam się, że film 
jest bezwzględny, albo masz coś 
nagrane i dzięki temu możesz 
opowiedzieć to, co chcesz, albo 
nie, i nic tego już nie uratuje. 
Dlatego tak bardzo cenię produ-

centa Zbyszka Domagalskiego, 
który zaryzykował i sfinansował 
zdjęcia do Marianny... jeszcze 
wtedy, kiedy nie było wiadome, 
czy dostaniemy dofinansowa-
nie. Wiedział, że bez tych ele-
mentów nie jestem w stanie 
dobrze opowiedzieć tej historii. 
Żeby film się udał, trzeba mieć 
dobrego producenta, który ci 
zaufa, dobrych współpracow-
ników, bohatera... Przychyl-
ność losu też się przydaje. Przy 
Mariannie... udało się to jakoś 
wszystko zebrać. W przypadku 
poprzednich filmów było gorzej, 
trudniej. Wydaje mi się, że były 
one robione bardziej siłą woli.

Po Warszawie do wzięcia była 
już od razu Marianna...?
Prawie. Było jeszcze życie 
i moja choroba nowotworowa 
oraz leczenie, które zabrało mi 
trochę czasu, ale też coś dało. 
Przede wszystkim, teraz jest mi 
łatwiej odróżnić sprawy ważne 
od mniej ważnych. I dużo mniej 

przejmuję się przeciwnościami 
czy niepowodzeniami, żyję tak, 
jak potrafię najlepiej. A wiesz, że 
ludzie bardzo często pytają, dla-
czego nie pokazuję na ekranie 
swoich pytań i siebie? A prze-
cież ja tam jestem w każdym 
ujęciu, wszystko, co się dzieje na 
ekranie, przepływa przez moje 
żyły, to jestem ja. Pokazuję sie-
bie poprzez filmy. Czasami to 
wychodzi lepiej, czasami gorzej. 
Jak mówi Roman Polański, 
dążysz do ideału, który masz 
w głowie, ale gdzieś w realizacji 
to umyka. W poprzednich fil-
mach musiałam iść na kompro-
mis. W przypadku Marianny... 
zbliżyłam się do tego, jak chcia-
łabym, żeby wyglądał ten film. 
Udało mi się połączyć nie tylko 
bohatera, ale również wspa-
niałych ludzi i ekipę – zdjęcia 
Kacpra Czubaka, montaży-
stę Daniela Gąsiorowskiego, 
superkierownika produkcji 
Agatę Szymańską, muzykę 
Natalii Fiedorczuk, Antony’ego 

nego domu osiągnęła 
to, co było niemożliwe. 
I o cenie, jaką przyszło 
za to zapłacić, nie tylko 
jej, ale również rodzinie. 
Film będzie się koń-
czyć na początku końca, 
w momencie, kiedy wia-
domo, że ona już się 
z tego nie pozbiera. Bo 
wszystko, co wydarzyło 
się później, jest wyni-
kiem tego, co wydarzyło 
się na początku.

Układasz rozsypane 
elementy układanki.
Tak i odkrywam tajem-
nicę Villas, której nikt 
nie zna. To niesamo-
wita postać. Zawsze mnie 
fascynowała jako artystka 
i osoba. Jest zjawiskiem 
trudnym do określe-
nia czy nazwania, pełna 
sprzeczności. Prostoli-
nijna, naiwna, zmysłowa, 
spontaniczna, delikatna, 
wrażliwa, nieprzysto-
sowana, utalentowana, 
gwiazda. To też niezwykle 
trudny do zrealizowania 
projekt, bo nie chcę zro-
bić filmu biograficznego, 
a wykorzystać jej postać, 
głos, by opowiedzieć histo-
rię o wolności. Znowu! 
(śmiech).

No właśnie, Marianna 
i Villas są trochę podobne, 
jako postaci...
To jest właśnie niesamo-
wite! Na początku się w ogóle 
nad tym nie zastanawiałam. 
Dopiero później dotarło do 
mnie, że w nowym projekcie też 
pojawia się ten element walki 
o wolność...

Ale także takiego marzenia 
większego niż życie, pozornie 
niespełnialnego. 
Rzeczywiście. Marianna wal-
czy o swoją wolność – o to, 
aby być sobą – która jest dla 
niej marzeniem, i tak samo 
walczy Violetta, i płaci za to 
olbrzymią cenę, zresztą tak jak 
Marianna.

Jak w filmie o czyimś życiu 
znajdujesz miejsce na samą 
siebie?
Za każdym razem staram się 
w takim materiale znaleźć swoją 
historię – coś, co mnie poru-
sza. Poszukiwanie prawdy jest 
dla mnie o wiele ciekawsze 
niż jej posiadanie. Wcześniej 
Marianna, a teraz Violetta, dla 

każdego mogą być zupełnie 
inną postacią. Dla mnie naj-
ważniejsze jest, żeby je zoba-
czyć i ich historię przepuścić 
przez siebie. 

Rozebrać stereotyp, zaj-
rzeć pod opakowanie?
W postaci, w historii czło-
wieka odnajduję rzeczy, 
które są dla mnie ważne. 
Chcę stworzyć historię, 
która mnie porusza. Mówi 
się, że reżyser nie robi filmu 
tylko dla siebie, ale uważam, 
że to jest ważne, by robić 
filmy w zgodzie ze sobą, 
a nie tylko kalkulować, co 
się komu będzie podobało. 
Reżyserując, staram się 
poznać siebie. Dlatego chcę 
robić filmy. I jeszcze, aby 
komunikować się z ludźmi. 
Mam nadzieję, że jeśli coś 
jest ważne dla mnie, może 
być też istotne dla innych. 

Masz umiejętność nawią-
zywania bliskich i zna-
czących relacji z ludźmi, 
którzy te filmy z tobą 
robią. 
Tak, to prawda.

Umiesz spojrzeć na sie-
bie z zewnątrz i powie-
dzieć, dlaczego wychodzi 
ci to tak dobrze?
Ostrożnie, bo jeszcze nie 

wiadomo, jak mi ten projekt 
wyjdzie... A ta bliskość?... Histo-
rie moich bohaterów są dla 
mnie ważne z ludzkiego punktu 
widzenia. Nie korzystam z wiki-
pedycznej wiedzy, żeby zrobić 
film o Violetcie Villas. Po pro-
stu jestem ciekawa i chcę się 
dowiedzieć, kim ona była i dla-
czego tak potoczyło się jej życie. 
Okazuje się, że rodzina czuje 
podobnie. Zobaczyli przed sobą 
człowieka, który pragnie opo-
wiedzieć historię matki i syna 
i obdarzyli mnie zaufaniem. 
Zresztą tak samo było w przy-
padku Marianny oraz jej byłej 
żony, która na początku zupeł-
nie nie zgadzała się na udział 
w filmie, a później jednak w nim 
wystąpiła. Wydaje mi się, że 
jeżeli chce się robić tego typu 
filmy, trzeba być po prostu czło-
wiekiem i robić je z serca.

Przede wszystkim, teraz jest mi łatwiej odróżnić sprawy ważne 
od mniej ważnych. I dużo mniej przejmuję się przeciwnościami 
czy niepowodzeniami, żyję tak, jak potrafię najlepiej. A wiesz, 
że ludzie bardzo często pytają, dlaczego nie pokazuję na ekranie 
swoich pytań i siebie? A przecież ja tam jestem w każdym 
ujęciu, wszystko, co się dzieje na ekranie, przepływa przez moje 
żyły, to jestem ja. Pokazuję siebie poprzez filmy.
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Karolina Bielawska na planie filmu 
Mów mi Marianna
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Hegarty, i to wszystko skupić 
w jednym filmie.

Marianna stała się po realiza-
cji dokumentu częścią two-
jego życia. Każdy następny 
film będzie takim powiększa-
niem rodziny?
Chyba nie umiem robić fil-
mów dokumentalnych, bo tak 
się angażuję, że nie potrafię 
oddzielić życia prywatnego 
od zawodowego, wszystko mi 
się miesza. Wydaje mi się, że 
w przypadku dokumentu jest 
to o tyle trudniejsze, że masz do 
czynienia z człowiekiem, który 
żyje, ma rodzinę, znajomych, 

funkcjonuje w jakimś środo-
wisku. A ty, robiąc film, wpły-
wasz na jego losy oraz związki 
z innymi ludźmi i właśnie ta 
odpowiedzialność jest dla mnie 
bardzo obciążająca z ludzkiego 
punktu widzenia. Dlatego teraz 
zdecydowałam się zrobić film 
fabularny. Bohaterka nie żyje, 
ale jest rodzina, bliscy – a to 
przecież jest też ich życie. Mimo 
wszystko wydaje mi się to bez-
pieczniejsze. Mam nadzieję, 
że będzie łatwiej, a może tylko 
łudzę się tym. 

Ostatnio sporym echem 
przetoczyła się dyskusja 

wokół selekcji gdyńskiego 
festiwalu, w której nie 
znalazł się żaden film 
kobiety reżyserki. 
Jestem ostatnią osobą, która 
byłaby za parytetami przy kwa-
lifikowaniu filmów na festiwal. 
Uważam, że jedynym kryte-
rium, którym powinniśmy się 
kierować, jest wartość arty-
styczna. W zeszłym roku było 
w Gdyni dużo kobiet, w tym 
roku nie, i mam nadzieję, że to 
wynika z wartości artystycz-
nych tych filmów, a nie z tego, 
jakiej płci jest reżyser. Jestem 
kobietą, zrobiłam film i muszę 
się dostać na jakiś festiwal, 
bo nie ma innych kobiet? To 
zupełna bzdura. Tak samo przy 
decyzji o dofinansowaniu pro-
jektu nie powinna decydować 
płeć, tylko wartość artystyczna. 

Zatem gdzie jest problem?
Rzeczywiście zauważyłam, że 
kobiety w filmie mają słab-
szą pozycję. Pracując na tym 

samym stanowisku, są o wiele 
słabiej wynagradzane niż męż-
czyźni. I to są rzeczy, o których 
warto rozmawiać, bo uważam, 
że szanse powinny być równe 
dla każdego. Widzę, że męż-
czyznom w zawodzie reżysera 
łatwiej jest znaleźć pracę niż 
kobietom, które mają nawet 
czasami większe dokonania. 
Na przykład w serialach, które 
pozwalają się utrzymać w prze-
rwach między większymi pro-
jektami, pracuje dużo więcej 
mężczyzn. Jest taki niespra-
wiedliwy stereotyp, że kobiety 
nie dadzą sobie rady. Dlatego 
kobiety powinny o tym mówić 
i walczyć o swoje prawa w fil-
mie.

Wspomniałaś o pracy w seria-
lach. To wciąż wstydliwy 
temat, zajęcie „niegodne” 
artysty?
Uważam, że pracowanie przy 
serialu w mojej sytuacji jest 
fajnym wyzwaniem. Jeżeli 
to nie jest coś, w co wpadasz 
i potem robisz całe życie. 
Dużo reżyserów, zanim będą 
w stanie utrzymać się z fil-
mów, tak funkcjonuje. Można 
się dużo nauczyć. Kontakt 
z aktorami, szybkość odna-
lezienia się w nagłych sytu-
acjach na planie, praca pod 
presją czasu, decyzyjność. To 
są rzeczy, którymi sobie „nabi-
jasz rękę”. No i nauka kompro-
misu. Realizując serial, musisz 
cały czas iść na kompromis.

A ty masz z kompromisami 
problem?
Olbrzymi! Raz napisałam odci-
nek serialu. Ktoś z ekipy odesłał 
mi uwagi. Dostałam je i odpisa-
łam, że z tym się nie zgadzam, 
bo z tamtym się nie zgadzam, 
bo... I to był pierwszy i ostatni 
odcinek, jaki napisałam, bo nie 
potrafiłam pójść na kompro-
mis. Teraz się tego uczę. Często 
praca przy serialu pozwala twór-
com pracować nad ich wyma-
rzonym filmem. I tu już nie ma 
miejsca na kompromisy. Film 
jest jak dziecko, musisz wybie-
rać to, co dla niego najlepsze 
(śmiech). 

Warszawa, lato 2016

Karolina Bielawska z nagrodą Krakowskiego 
Festiwalu Filmowego – Złoty Róg

Zostałam wiceprezesem i cieszę się, 
a z drugiej strony czuję ogromny ciężar 
oraz odpowiedzialność, ponieważ tyle 
osób mnie poparło i zaufało mi. Mam 
nadzieję ich nie zawieść. 
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na rynku 
międzynarodowym

Kino
polskie

Marcin Adamczak

Temat numeru: 

Film polski na eksport
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przede wszystkim w nasyceniu 
rynku światowego dużą ilością 
widowiskowych gigantów roz-
rywkowych, filmów zrealizowa-
nych z rozmachem, z udziałem 
znanych gwiazd, pozycji atrakcyj-
nych, mogących zawsze liczyć na 
powodzenie szerokiej publiczno-
ści – tym bardziej, że towarzyszą 
im wielkie kampanie reklamowe. 
Z takimi filmami nie mogą, rzecz 
jasna, konkurować pod względem 
atrakcyjności, a co za tym idzie 
»kasowości« filmy polskie”. 

Niewiele zmieniło się dekadę 
później, w apogeum produkcyj-
nym kinematografii okresu gier-
kowskiego, znaczonym trzema 
z rzędu nominacjami do Oscara 
w kategorii filmu nieanglojęzycz-
nego. W „Raporcie o stanie i per-
spektywach kinematografii pol-
skiej”, sygnowanym m.in. przez 
Jerzego Kawalerowicza i Edwar-
da Zajička, czytamy: „Wielokrot-
nie podejmowane próby wejścia 
na rynek kapitalistyczny w szero-
kim rozpowszechnianiu kończy-
ły się zawsze naszym niepowo-
dzeniem na skutek niemożności 
przebicia się z własnym produk-
tem poprzez bardzo kosztowny 
(setki kopii, potężny aparat rekla-
mowy) system dystrybucji kapi-

Na zagranicznych konferen-
cjach filmoznawczych ana-
lizowany jest przykład Idy 

Pawła Pawlikowskiego jako wyjąt-
kowo rzadkiego fenomenu filmu 
europejskiego, który na liczonych 
odrębnie rynkach zewnętrznych 
(francuskim i włoskim) zyskał 
większą widownię niż na rynku 
macierzystym. Tylko w okresie od 
lipca do listopada 2016 roku spe-
cjalne sekcje Polish Focus poświę-
cone kinu polskiemu zdecydowało 
się zorganizować sześć festiwali. 
Gdyby ktoś wybierał się na te im-
prezy samolotami Lufthansy, Tur-
kish Airlines bądź LOT-u, ma du-
że szanse na rozpoczęcie swojego 
„Polish Focus” wcześniej. Dzięki 
projektowi Picture Poland,  finan-
sowanemu z programu operacyj-
nego Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, pasażerowie tych linii 
mogą obecnie oglądać w czasie 
lotu wybrane polskie tytuły. 

Czy w dziedzinie międzyna-
rodowej obecności kina polskie-
go wkroczyliśmy właśnie w Zło-
ty Wiek? 

Trudna historia
W sferze tej, niezależenie od epo-
ki i ustroju, kinematografia polska 
zawsze borykała się z problema-

Symptomy poprawy pojawiają 
się po 2005 roku. Feliks Falk zo-
staje nagrodzony w sekcji Pano-
rama na Berlinale (za Komorni-
ka). Fantastyczne recenzje zbie-
rają w Wenecji Sztuczki Andrze-
ja Jakimowskiego, otwierając mu 
drogę do międzynarodowej dystry-
bucji oraz koprodukcyjnych moż-
liwości, które zaowocują później 
Imagine. Fenomenem jest Młyn 
i krzyż Lecha Majewskiego, film 
eksperymentalny, który trafia do 
szerokiej dystrybucji kinowej na 
świecie oraz niezliczonych tele-
wizji (notabene, warto dodać, iż 
tytuł ten zapoczątkował zjawisko 
obserwowane przy Idzie, miano-
wicie miał większą widownię we 
Francji niż w kraju pochodzenia). 

talistycznej, ponadto film polski 
jako wyrób artystyczny i technicz-
ny rzadko zdolny jest zaspoko-
ić wymagania masowej widowni 
w tych krajach”. 

Podczas pierwszych kilkunastu 
lat transformacji, wyjąwszy suk-
cesy Krzysztofa Kieślowskiego 
przy współpracy z kinematogra-
fią francuską, było jeszcze gorzej. 
Nie dotyczyło to zresztą tylko ki-
na polskiego, lecz propozycji z ca-
łego regionu Europy Środkowo- 
-Wschodniej. W latach 1996-2002 
stanowiły one 0,9 proc. liczby fil-
mów pokazywanych na ekranach 
kin UE i przyciągnęły uwagę 0,05 
proc. unijnej widowni, czyli wyni-
ki ich rozpowszechniania można 
mierzyć w promilach. 

mi. Od filmowych czasów „pre-
historycznych”, czyli odzyskania 
niepodległości i w konsekwen-
cji schyłku świetnie funkcjonu-
jącego wcześniej, sprytnie opar-
tego na współpracy z syndyka-
tem moskiewskim, modelu biz-
nesowego „Sfinksa” Aleksandra 
Hertza, z umieszczaniem rodzi-
mych filmów w zagranicznej dys-
trybucji zawsze wiązały się nie-
bagatelne trudności. O tym, jak 
ciężko było eksportować polskie 
produkcje w międzywojniu, najle-
piej świadczy fakt, iż najbardziej 
„przyjaznym” dla kina polskiego 
terytorium był obszar III Rzeszy 
(w latach 1934-1938 kupowano tam 
maksymalnie kilka polskich ty-
tułów rocznie). Dzielimy do dziś 
przekonanie o wysokiej między-
narodowej renomie kina polskiego 
w okresie PRL-u, lecz ograniczała 
się ona do wąskiego kręgu ówcze-
snych festiwali, krytyki i ewentual-
nie kinofilów, nie przekładając się 
na regularną szeroką dystrybucję. 
Jakże znajomo brzmią utyskiwa-
nia anonimowego autora „Małe-
go Rocznika Filmowego” z 1965 
roku: „Eksport polskich filmów fa-
bularnych (…) napotyka w ostat-
nich latach na poważne trudności. 
Przyczyn tego należy upatrywać 

Nieprzerwana międzynarodowa 
obecność wciąż cechowała jedne-
go z najbardziej internacjonalnych 
polskich twórców, tegorocznego 
laureata Złotego Lwa w Wenecji 
za całokształt twórczości. Kolejne 
utwory Jerzego Skolimowskiego 
po jego powrocie do fabuły w 2008 
roku trafiały nie tylko na najważ-
niejsze festiwale, ale także do regu-
larnej dystrybucji nieograniczonej 
bynajmniej do Europy (np. wszyst-
kie filmy autora Essential Killing 
dystrybuowane były w Japonii). 

Przy uważniejszym oglądzie 
okazuje się, iż symptomów po-
prawy było z pewnością więcej niż 
można w krótkim rekonesansie 
wyliczyć. Zapowiadały one prze-
łom, który nastąpił w ostatnich la-
tach. Złożyły się na niego: masa 
krytyczna powstała w wyniku su-
my indywidualnych wysiłków; wa-
ga, jaką do promocji zagranicznej 
przywiązywał PISF; coraz lepsze 
rozumienie międzynarodowego 
świata filmu oraz coraz sprawniej-
sze się w nim poruszanie polskich 
reżyserów i producentów, a także 
Oscarowy „efekt Idy”. 

Profesjonalizacja branży 
i „efekt Idy”
Z całą pewnością jedną z głów-
nych przyczyn zdecydowanie 
większej w ostatnich latach mię-
dzynarodowej obecności kina pol-
skiego jest profesjonalizacja rodzi-
mej branży filmowej. Odczuwamy 
dziś skutki tego, o czym od lat się 
mówiło, mianowicie faktu obecno-
ści młodego pokolenia polskich 
producentów na międzynarodo-
wych warsztatach, kursach, marke-
tach i festiwalach. Najlepsi potra-
fili wnikliwie obserwować tamten 
świat, a to zaowocowało kontakta-
mi, umiejętnościami i znajomością 
trendów. Wiele z tych wyjazdów 
współfinansowanych było przez 
PISF w ramach Programu Ope-
racyjnego „Promocja polskiego 
filmu za granicą”. Instytut od lat 
jest też współorganizatorem Po-
lish Days na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym T-Mobile 
Nowe Horyzonty. Na efekty nie 
trzeba było długo czekać. 

Jan Naszewski z New Europe 
Film Sales zauważa: „Od 2012 ro-
ku, czyli od początku istnienia, do 
2015 organizowałem, a w tym roku 
doradzałem przy Polish Days na 

Kiedy Zjednoczone Stany 
Miłości, trzeci film Tomasza 
Wasilewskiego, wyświetlane 
będą na festiwalu w Gdyni, 
minie właśnie osiem miesięcy 
od ich światowej premiery 
w konkursie na Berlinale. 
W trakcie tych ośmiu miesięcy 
nagrodzony tam za scenariusz 
film sprzedano do dystrybucji 
kinowej w ponad 30 krajach. 
Body/Ciało ubiegłorocznej 
laureatki Złotych Lwów 
sprzedano na podobną liczbę 
terytoriów, a do niemieckich 
i włoskich kin film Małgorzaty 
Szumowskiej wchodził przy 
entuzjastycznych recenzjach. 
W sierpniu na festiwalu 
w Locarno swą światową 
premierę miała Ostatnia Rodzina 
Jana P. Matuszyńskiego. 
Obraz debiutującego reżysera 
z Polski znalazł się w Konkursie 
Głównym jednej z najbardziej 
cenionych europejskich imprez, 
mimo iż festiwal ma osobną 
sekcję debiutów, a Andrzeja 
Seweryna nagrodzono za 
najlepszą rolę męską. 

Pierwszy w historii polskiej 
kinematografii Oscar w kategorii filmu 
nieanglojęzycznego jest rzecz jasna 
zasługą twórców, ale warto docenić też 
niebagatelny wkład tych, którzy potrafili 
nie tylko tytuł ten wyprodukować, ale 
odpowiednio się nim później zaopiekować. 

Zjednoczone Stany Miłości, 
reż. Tomasz Wasilewski 
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Nowych Horyzontach. Na począt-
ku mieliśmy projekty na bardzo 
różnym poziomie, spośród któ-
rych można było wyszukać coś 
ciekawszego. Tymczasem w tym 
roku nie było już projektów po-
niżej pewnej granicy jakości. Za-
równo same projekty, jak i sposób 
ich prezentacji, były naprawdę na 
europejskim poziomie. Mam po-
czucie, że branża się sprofesjona-
lizowała i doszlusowaliśmy do eu-
ropejskiej klasy średniej. Ważne, 
że mamy takich producentów jak 
Lava Films, MD4, Alter Ego Pic- 
tures czy Mañana, bo siłą moc-
nych kinematografii są produ-
cenci. Pozycja producenta ma 
niebagatelne znacznie, gdy za-
padają rozstrzygnięcia o selekcji 
w Cannes czy Berlinie”. 

Nie mniej istotna jest pozycja 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej. Współpraca międzynarodowa 
należała do priorytetów Instytutu 
od początku jego istnienia. Obec-
nie Działem Współpracy Między-
narodowej kieruje Katarzyna Ma-
zurkiewicz (wcześniej przez kil-
ka lat na jego czele stała Izabela 
Kiszka-Hoflik). 

„Jeśli inicjatywa wychodzi od 
producenta, który przedstawia 
plan promocji filmu, zawsze sta-
ramy się pomagać. Czasami su-
gerujemy rozwiązania, opierając 
się na naszych doświadczeniach, 
m.in. w budowaniu strategii festi-
walowej czy PR-owej. Inaczej wy-
gląda rozmowa z mediami takimi 
jak »Variety« czy »Hollywood Re-
porter« dla kogoś, kto pierwszy 
raz chciałby zamieścić informa-
cje lub reklamę, a inaczej dla sta-
łego partnera. Dzięki wieloletniej 
współpracy możemy liczyć na pre-
ferencyjne stawki, często otrzy-
mując do 30 czy nawet 50 proc. 
zniżki. Naszym celem jest budo-
wanie pozytywnego wizerunku, 
zależy nam nie tylko na reklamie, 
ale przede wszystkim na meryto-
rycznej recenzji. Inicjowanie arty-
kułów na temat kina polskiego, 
w prasie międzynarodowej przy 
okazji dużych wydarzeń, to na-
sza istotna aktywność. Oczywi-
ście możemy jedynie podsyłać te-
maty czy filmy, zwracając na nie 
uwagę krytyków bądź dzienni-
karzy. Nie mamy wpływu na ich 
ocenę, chociaż ta najczęściej jest 
pozytywna. Staramy się aktuali-

kość i to jest dla nas fantastycz-
na okoliczność”.

Festiwale, czyli biznes 
tworzenia autorów 
Areną sukcesów europejskich ki-
nematografii są przede wszyst-
kim festiwale, nie zaś milionowe 
widownie na poszczególnych lo-
kalnych rynkach. Stąd dla tych 
kinematografii oraz ich między-
narodowego obiegu to właśnie fe-
stiwale stanowią instytucję o klu-
czowym znaczeniu. Historia tego 
rodzaju imprez sięga jeszcze lat 
30. ubiegłego wieku. Marijke de 
Valck dzieli historię festiwali na 
trzy okresy: erę dominacji naro-
dowych komitetów kwalifikują-
cych reprezentację danego kraju 
do konkursu, erę związaną z ro-
snącą autonomią wybierających 
filmy do konkursu od schyłku lat 
60. dyrektorów artystycznych oraz 
rozpoczynającą się u progu deka-
dy lat 80. erę współczesną. W trze-
cim, według tej klasyfikacji, okre-
sie swego istnienia festiwale sta-
ją się imprezami coraz potężniej-
szymi, świetnie zorganizowanymi, 
profesjonalnie zarządzanymi, sil-
nie związanymi z filmowym bizne-
sem, wydarzeniami o globalnym 
zasięgu i wiodącym znaczeniu dla 
współczesnej kultury filmowej. In-
teresującą okolicznością jest noto-

czasów pierwszej kampanii wokół 
Ediego Piotra Trzaskalskiego oraz 
canneńskiej przygody Z odzysku 
Sławomira Fabickiego. Po ponad 
ćwierć wieku transformacji oraz 
dekadzie istnienia PISF mamy 
już firmy i producentów, którzy 
są pełnoprawnymi europejskimi 
graczami, nie zaś ubogimi krew-
nymi z peryferii. 

Jan Naszewski dodaje: „Na 
pewno jest łatwiej po Idzie. To 
był przykład, który udowodnił, 
że można wypromować polski film 
i na nim zarobić, nawet jeśli jest to 
tak teoretycznie niszowy tytuł jak 
film Pawlikowskiego. Paradoksal-
nie często jest tak, że im film art- 
house’owy jest bardziej niszowy, 
tym ma większy potencjał. W Idzie 
przyciągały egzotyka i ascetyzm, 

projektów z targów warszawskich 
w Moskwie i Pekinie. Chiński ry-
nek kinowy mierzony wpływami 
z rozpowszechniania jest już dru-
gim na świecie, obrazowo rzecz 
ujmując rośnie „o jedną Francję 
rocznie” i za 2-3 lata najprawdo-
podobniej zdystansuje rynek ame-
rykański na pozycji światowego li-
dera. Jeśli tak się stanie, CentEast 
czekać może dalszy wzrost znacze-
nia jako europejskiego filmowego 
„okna na Wschód”. 

Festiwale tworzą dziś sieciowe 
centrum europejskiego świata fil-
mowego. Po pierwsze, wokół nich 
oraz towarzyszących im marketów, 
platform koprodukcyjnych, labora-
toriów scenariuszowych, pitchin-
gów oraz nieformalnych spotkań 
ogniskuje się aktywność branży 
producenckiej i dystrybucyjnej. 
Po drugie, branże te, przy współ-
udziale krytyków, tworzą świet-
nie funkcjonujący „biznes two-
rzenia autorów”. Timothy Corri-
gan już w latach 80. wskazywał na 
status autorstwa filmowego jako 
konceptu służącego także dystry-
bucyjnym i marketingowym ce-
lom. Inny z filmoznawców, Tho-
mas Elsaesser, szkicując porów-
nania obrazujące naturę festiwa-
lu, obok bazaru i rywalizacji quasi- 
-sportowej, wskazywał na rytuały 
religijne. Elsaesser pisał: „Kiedy 

zować naszą bazę mediów, czę-
sto wiemy którzy dziennikarze 
interesują się polskim filmem, ja-
ki rodzaj filmów im się podoba ” – 
mówi Katarzyna Mazurkiewicz. 

Pierwszy w historii polskiej ki-
nematografii Oscar w kategorii fil-
mu nieanglojęzycznego jest rzecz 
jasna zasługą twórców, ale warto 
docenić też niebagatelny wkład 
tych, którzy potrafili nie tylko tytuł 
ten wyprodukować, ale odpowied-
nio się nim później zaopiekować. 
Mądry wybór agenta sprzedaży, 
trafna strategia festiwalowa, uważ-
ne śledzenie przedoscarowej tak-
tyki Lewiatana oraz odpowiednie 
kontrposunięcia: tutaj zaprocen-
towały lata międzynarodowych 
doświadczeń producentów Opus 
Film datujące się co najmniej od 

wany w tym samym okresie wzrost 
liczby festiwali. Na początku lat 
80. szacowano ich liczbę na około 
170 rocznie, na przełomie pierw-
szej i drugiej dekady XXI wieku 
różnica między szacunkami roz-
pościerającymi się od 3 tys. do 5 
tys. imprez wskazuje na niemoż-
ność ich aktualnego precyzyjne-
go policzenia.

Trudną do przecenienia korzy-
ścią jest to, iż w Polsce również od-
bywa się festiwal międzynarodo-
wy tzw. kategorii A (legitymuje się 
nią tylko 15 imprez na świecie), 
czyli Warszawski Festiwal Filmo-
wy. Marka wydarzenia wyrastają-
cego z organizowanych od 1985 
roku Warszawskich Tygodni Fil-
mowych także świadomie budo-
wana była przez lata, aż w 2009 
roku wydarzeniu kierowanemu 
przez Stefana Laudyna udało się 
uzyskać wspomnianą najwyższą 
kategorię. Dziś WFF dzieli z naj-
większymi imprezami nie tylko 
ambicję odkrywania i kreowania 
nieznanych wcześniej nazwisk, ale 
też organizację od kilkunastu już 
lat ważnych targów. Profil marke-
tu CentEast jest nie tylko orygi-
nalny, ale też bardzo obiecujący 
na przyszłość. Otóż jest on dziś 
rozbudowany o stałą współpra-
cę z Rosją i Chinami, owocującą 
późniejszą prezentacją wybranych 

bo to one stanowiły o oryginalno-
ści. A filmy, które są imitacją ki-
na akcji czy komedii zagranicz-
nej, raczej nie znajdą swojego wi-
dza, bo za granicą robią to lepiej, 
mają swoje gwiazdy. Wydaje mi 
się, że łatwiej jest nam zaistnieć 
w obiegu arthouse’owym i tu są 
świetne przykłady Idy, Intruza, 
Zjednoczonych Stanów Miłości. 
To są filmy, które mają takie sa-
me szanse, żeby zaistnieć za gra-
nicą jak filmy z Hiszpanii, Szwaj-
carii czy Rumunii”. 

Łącznym efektem indywidual-
nych wysiłków stała się w miarę 
regularna w ostatnich latach obec-
ność kina polskiego w konkursach 
najważniejszych międzynarodo-
wych festiwali. Stanowi ona czyn-
nik nie mniej istotny niż oscaro-
wy „efekt Idy”. Inny agent sprze-
daży, Justyna Koronkiewicz z Me-
dia Move twierdzi bowiem: „Jeśli 
dana kinematografia od lat nie 
odnosi żadnych sukcesów i na-
gle ty jako agent sprzedaży po-
jawiasz się z filmem mówiąc, że 
masz tytuł z danego kraju, to mo-
że to wywołać dziwny grymas na 
zasadzie: pierwsze słyszę, że ma-
cie jakichś sensowych twórców. 
Teraz na pewno nie ma szans na 
taką reakcję w odniesieniu do ki-
na polskiego, bo upowszechnił 
się pogląd, że mamy pewną ja-

działasz w  biznesie tworzenia 
autorów, wtedy jeden autor jest 
»odkryciem«, dwóch to pomyślny 
znak zapowiadający »nową falę«, 
a trzech nowych autorów z tego 
samego kraju to nic innego jak 
»nowe kino narodowe«”. (…) Kry-
tyczka B. Ruby Rich, uczestnicząc 
wielokrotnie w pracach rozma-
itych konkursowych jury, kryty-
kowała coś, co nazywała »kultem 
smaku«, cechującym jej zdaniem 
dyskurs międzynarodowych festi-
wali. Ale w ten sposób nie doce-
niamy właśnie rytualnych, religij-
nych i quasi-magicznych elemen-
tów niezbędnych, aby uczynić fe-
stiwal »wydarzeniem«. Wymaga 
to atmosfery, w której ma miej-
sce niemal eucharystyczna prze-
miana, w której musi zstępować 
Duch, władny kanonizować arcy-
dzieło lub konsekrować Autora. 
Dlatego też wyznaczniki »jakości« 
i »talentu« muszą być nieprzenik-
nione dla racjonalnych kryteriów 
czy późniejszych systematycznych 
opracowań”. 

Język mówiący o „eucharystycz-
nej przemianie”, „konsekracji” 
i „kanonizacji” doskonale oddaje 
zdolność najważniejszych festiwali 
do spowodowania przeobrażenia, 
w wyniku którego młody, szerzej 
nieznany twórca po zdobyciu fe-
stiwalowych laurów stać się może 
jednym z najważniejszych współ-
czesnych filmowców, a lekcewa-
żona dotąd lub traktowana jako 
egzotyczna kinematografia prze-
istoczyć się w matecznik kolejnej 
Nowej Fali. Dla filmowców spo-
za państw będących kulturowy-
mi centrami sukces festiwalowy 
pociąga za sobą znacznie więk-
szą, niż komercyjny sukces w kra-
ju pochodzenia, możliwość zagra-
nicznej dystrybucji i międzynaro-
dowej kariery. 

Jedynym zastrzeżeniem, jakie 
można tutaj poczynić, jest fakt, iż 
takie „eucharystyczne przemia-
ny” następują w świecie festi-
wali bardzo rzadko. Najbardziej 
spektakularną w ostatnim ćwierć-
wieczu była z pewnością ta, któ-
ra stała się udziałem Quentina 
Tarantino. Oto mało znany trzy-
dziestolatek wygrywa ze swoim 
drugim filmem – Pulp Fiction – 
festiwal w Cannes, automatycz-
nie stając się supergwiazdą świa-
towego kina. 

Na zagranicznych konferencjach 
filmoznawczych analizowany jest przykład 
Idy Pawła Pawlikowskiego jako wyjątkowo 
rzadkiego fenomenu filmu europejskiego, 
który na liczonych odrębnie rynkach 
zewnętrznych (francuskim i włoskim) 
zyskał większą widownię niż na rynku 
macierzystym. 

Agata Kulesza i Agata 
Trzebuchowska w filmie Ida, 
reż. Paweł Pawlikowski 

Damian Ul i Tomasz Sapryk 
w filmie Sztuczki,

reż. Andrzej Jakimowski 

Fo
t.

 S
ol

op
an

Fo
t.

 K
in

o 
Św

ia
t 



20

Temat numeru: Film polski na eksport Marcin Adamczak:  Kino polskie na rynku międzynarodowym

21MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016

Znacznie częściej obserwować 
możemy cierpliwą, konsekwentną 
pracę nad budową własnej pozycji, 
prestiżu, kapitału symbolicznego. 
Niektórzy polscy twórcy stają się 
w tej sztuce coraz bieglejsi i, jak 
się zdaje, z imponującą przenikli-
wością rozpoznali świat między-
narodowego kina, w którym swo-
bodnie się poruszają. Wiedzą, że 
do Cannes zgłaszanych jest rocz-
nie około 1500 filmów fabular-
nych, a także iż, jak zauważa Jan 
Naszewski: „Żaden selekcjoner 
z Cannes nie zastanawia się, wsta-

jąc rano z łóżka: ciekawe czy w Pol-
sce jest jakiś samorodny talent, 
o którym nigdy nie słyszałem”.

„Mamy dziś twórców, którzy 
bardzo świadomie budują swo-
ją markę – takich, jak: Pawlikow-
ski, Szumowska czy Wasilewski. 
Oni są jurorami na ważnych fe-
stiwalach, poznają ludzi, są otwar-
ci, mają przyjaciół selekcjonerów, 
przyjaciół dziennikarzy” – dodaje 
Naszewski.

Twórcy ci doskonale zdają sobie 
sprawę z tego jak istotne jest, aby 
ich filmy znajdowały się na  wiodą-
cych imprezach i tam miały swoje 
światowe premiery. Konsekwent-
ną budowę własnej pozycji widać 
wyraźnie, gdy prześledzimy festi-
walowe trajektorie Szumowskiej 
i Wasilewskiego oraz ich szybko 
rosnącą równolegle międzynaro-
dową pozycję. Ich ścieżki znaczo-
ne są przez kolejne projekty, coraz 
lepsze festiwale i coraz bardziej 
prestiżowe fora, biegną od sek-
cji towarzyszących do konkursów 
i nagród w nich zdobywanych. Na 
indywidualną drogę Szumowskiej 
składają się: Szczęśliwy człowiek 
(festiwal w Salonikach, konkurs, 
Nagroda Specjalna), Ono (Karlo-
we Wary i Sundance, udział w kon-

m.in. w Los Angeles, w Berlinie, 
a nawet w Chinach” – mówi An-
na Różalska. 

Brand kina narodowego
Można pokusić się tutaj o wskaza-
nie kilku warunków silnej między-
narodowej obecności danej kine-
matografii, na które składają się 
ranga instytutu filmowego, umie-
jętności i znaczenie producentów, 
marka indywidualnych autorów, 
pozycja firm działających w bran-
ży i reprezentujących filmy oraz 
ich twórców. Uzupełnia je poję-
cie szersze, tworzonego w dłuż-
szej perspektywie m.in. w opar-
ciu o te czynniki brandu danej na-
rodowej kinematografii. Powsta-
niu tego rodzaju marki sprzyja 
powszechne zaufanie do wyso-
kiego poziomu realizacji cechu-
jącego filmowe propozycje kraju, 
ale też istnienie pewnego zesta-
wu cech specyficznych, wyróżnia-
jących określoną kinematografią 
na tle innych, i związanego z prze-
konaniem o szczególnej biegłości 
w ich zakresie właśnie filmowców 
z danego terytorium. Tworzy się 
w ten sposób pewien zestaw sko-
jarzeń i horyzont oczekiwań, uła-
twiający orientację w repertuarze, 
pozwalający uniknąć rozczarowań 
i tworzący dla siebie w miarę sta-
łe audytorium. Widz bowiem do-
skonale zdaje sobie sprawę, jakie-
go stylu i tematyki spodziewać 
się może po francuskiej, czeskiej 
bądź skandynawskiej komedii, po 
hiszpańskim horrorze lub skandy-
nawskim thrillerze. Takich euro-
pejskich marek istnieje dziś na 
kontynencie bardzo mało. Wska-
zane wyżej gatunki w zasadzie wy-
czerpują ich zestawienie (co wię-
cej, najlepsze dni czeskiej kome-
dii i hiszpańskiego horroru póki 
co wydają się dniami miniony-
mi). Narodowe audytoria wszyst-
kich w zasadzie krajów europej-
skich cechuje podobna dycho-
tomia: zainteresowanie przede 
wszystkim kinem hollywoodzkim 
oraz rodzimym kinem gatunko-
wym. To ostanie rzadko zdoby-
wa popularność poza krajem po-
chodzenia, do tego konieczne są 
bowiem wspomniane wyraziste 
marki narodowe.  

Justyna Koronkiewicz, przy-
wołując dwa tytuły ze swego ka-
talogu, słusznie pyta: „Co tak na-

tekście profesjonalnym usłyszało 
o Zjednoczonych Stanach Miłości 
kilkaset osób. Wówczas ja, wcho-
dząc w projekt, mam do czynie-
nia z czymś, o czym słyszało już 
kilkaset kluczowych osób w bran-
ży i to na dwa lata przed powsta-
niem filmu. I na tym polega no-
woczesna promocja”.

Cennym sojusznikiem jest tutaj 
PISF i jego starania analogicznej 
natury. „Naszym zadaniem jest za-
dbanie o to, żeby obiecujący pol-
ski film zobaczyły właściwe osoby. 
Staramy się docierać do selekcjo-

nerów, organizując dla nich spe-
cjalne pokazy zarówno przy oka-
zji festiwali w Cannes czy Berlinie, 
jak i aranżując je w Polsce, często 
przy okazji Warszawskiego Festi-
walu Filmowego czy na Nowych 
Horyzontach. Rozmowy na temat 
obecności na dużych festiwalach 
klasy A odbywają się często już 
na etapie scenariusza, najczęściej 
jednak tuż przed zakończeniem 
produkcji, w ostatniej fazie mon-
tażu” – przybliża te starania Ka-
tarzyna Mazurkiewicz. 

Marka firm
Dowodem profesjonalizacji branży 
jest także działalność rodzimych 
agentów sprzedaży. Kilkuletnia hi-
storia założonej w 2010 roku firmy 
New Europe Film Sales stanowi 
przykład spektakularnego sukce-
su. Skuteczną okazała się strate-
gia stawiania na jakość oraz pra-
cę przede wszystkim z debiutami 
i drugimi filmami. Jan Naszewski, 
przybliżając ją, mówi: „Pieczoło-
wicie dbamy o jakość całego ka-
talogu, żeby w efekcie legitymizo-
wać wszystkie filmy, które do nie-
go bierzemy. Jest to ważne mię-
dzy innymi dlatego, że głównie 
pracujemy z debiutami, czyli na-

rażającego się poprzez przekleń-
stwa i łamanie komuś palców”. 

Arthouse jest więc dla kina 
polskiego zarówno szansą, jak 
i  w  pewnym sensie pułapką. 
Wobec nieistnienia pożądanej 
za granicą narodowej gatunko-
wej spécialité de la maison, trud-
no jednak szukać dla niego alter-
natywy. Paradoksalnie więc, mi-
mo niekwestionowanych sukce-
sów ostatnich lat, towarzyszą nam 
wciąż rozterki analogiczne do tych 
przytaczanych za „Małym Roczni-
kiem Filmowym” z 1965 roku czy 

raportem Kawalerowicza i Zaji-
čka z roku 1975. Wygląda na to, 
iż w aspekcie międzynarodowej 
estymy zrównaliśmy się z najlep-
szymi filmowo okresami PRL-u. 

Nie jest to wcale zły wynik, ale 
istotni przedstawiciele polskiego 
świata filmu zdają się mieć świa-
domość, iż próba jedynie obrony 
status quo zawsze niesie za so-
bą prawdopodobieństwo regre-
su, a stan teraźniejszy nie zamy-
ka pułapu możliwości rozwoju pol-
skiego kina.

„Pierwsze dziesięć lat PISF-u 
upłynęło pod znakiem budowy 
naszej obecności na arenie mię-
dzynarodowej. Uważam, że to by-
ły wyjątkowe lata i okazaliśmy się 

kursie), 33 sceny z życia (Locarno, 
udział w konkursie i Nagroda Spe-
cjalna Jury), Sponsoring (udział 
w filmie europejskiej gwiazdy ki-
na i szeroka dystrybucja na konty-
nencie), W imię… (Berlinale, kon-
kurs) oraz Body/Ciało (Berlinale, 
konkurs i Srebrny Niedźwiedź za 
reżyserię). Nieco krótsza między-
narodowa trajektoria Wasilew-
skiego prezentuje się natomiast 
następująco: W sypialni (Karlowe 
Wary, sekcja filmów niezależnych), 
Płynące wieżowce (Karlowe Wa-
ry, sekcja towarzysząca, wygrana), 

Zjednoczone Stany Miłości (Ber-
linale, konkurs, Srebrny Niedź-
wiedź za scenariusz). 

Można przypuszczać, iż w obu 
przypadkach, nagrody w konkur-
sie na jednym z trzech najważniej-
szych festiwali za reżyserię i za 
scenariusz nie są końcem tych 
ścieżek, na których, biorąc pod 
uwagę ich dotychczasową dyna-
mikę, wspomnianych twórców mo-
że czekać w przyszłości nagroda 
główna dużego festiwalu. 

Świadomi znaczenia budo-
wy własnej indywidualnej marki 
oraz międzynarodowej rozpozna-
walności, reżyserzy w naturalny 
sposób lepiej współgrają ze sko-
ordynowanymi wysiłkami pro-
ducentów i zabiegami agentów 
sprzedaży. Jan Naszewski przy-
bliża tę korelację na przykładzie 
Zjednoczonych Stanów Miłości 
Wasilewskiego: „Zanim film do-
stał się do Berlina, każdy wykonał 
wcześniej swoją pracę. Reżyser 
dał się poznać jako osoba nie tyl-
ko zdolna, ale też towarzyska i lu-
biana. Producent wydeptał swoje 
ścieżki, nawiązał kontakty poprzez 
udział w CineMart, Berlinale Co- 
-Production Market, EAVE. W ra-
mach tych trzech wydarzeń w kon-

prawdę łączy Carte Blanche Jac-
ka Lusińskiego z Obcym niebem 
Dariusza Gajewskiego? Podobne 
do siebie są jedynie komedie ro-
mantyczne, ale to są specyficzne, 
lokalne produkty i każdy kraj ma 
takie swoje, nie zachodzi więc po-
trzeba ich importowania”. 

Polskie kino z pewnością nie 
posiada jeszcze wyrazistej, roz-
poznawalnej marki związanej 
z kinem nieco bardziej popular-
nym i gatunkowym. Prowadzi to 
do konkluzji, iż kino artystyczne 
i obieg arthouse’owy stanowią 

najbardziej obiecującą niszę dla 
polskiej kinematografii, najpew-
niejszą dla niej szansę i pomysł 
na międzynarodową obecność. 
Z drugiej strony nie sposób jed-
nak ukrywać, iż tkwi tu również 
pewne ograniczenie. Jak mówi 
Jan Naszewski: „Ciche, małe ki-
no nigdy nie wyskoczy powyżej 
pewnej poprzeczki frekwencyjnej. 
Pamiętajmy jednak, że mało kto 
będzie chciał oglądać Pitbulla Pa-
tryka Vegi czy Planetę Singli Mitji 
Okorna w Niemczech, może po-
za mieszkającymi tam Polakami. 
Widzowie chętniej dowiedzą się, 
co siedzi w głowie polskiej zakon-
nicy niż polskiego gangstera pro-
wadzącego dom publiczny i wy-

turalnie z reżyserami raczej sze-
rzej nieznanymi. I mamy już te-
raz opinię talent spotter; opinię 
kogoś, kto odkrywa nowe nazwi-
ska. Ostatnia Rodzina w konkur-
sie w Locarno to jest naprawdę 
niezwykły sukces, bo to przypa-
dek twórcy i projektu, o których 
wcześniej prawie nikt nie słyszał. 
Projekt nie był na żadnych mar-
ketach koprodukcyjnych, nie był 
nigdzie pitchowany, poza Polish 
Days rok temu, ale tam akurat nie 
było nikogo z Locarno. Nie kwe-
stionuję oczywiście faktu, że sam 
film musi się bronić. Ale łatwiej 
jest, kiedy obudowujesz się bran-
dami twojego agenta sprzedaży, 
producenta, dystrybutora instytu-
tu filmowego. Szczęśliwie udało 
nam się zebrać pozytywną koali-
cję wokół tego filmu”. 

Coraz większa międzynarodowa 
obecność cechuje nie tylko polskie 
filmy, lecz także poszczególnych 
polskich filmowców. Fakt ten do-
strzegła Anna Różalska, manager 
talentów i producentka, zakładając 
rok temu wraz z Tarikiem Hacho-
udem i Tomaszem Rytlewskim, 
firmę Match&Spark, która repre-
zentuje obecnie ponad dwudzie-
stu filmowców. Współpracujący 
z nią twórcy są zaangażowani w aż 
osiem tegorocznych gdyńskich 
filmów konkursowych. 

„Nie chcemy ograniczać się 
i funkcjonować tylko na rynku pol-
skim. Chcemy być postrzegani ja-
ko założona w Polsce firma działa-
jąca na rynku międzynarodowym 
i dalej się w tym kierunku rozwijać. 
Jest wiele przykładów potwierdza-
jących, że można mieszkać w Pol-
sce i realizować ciekawe projekty 
na całym świecie, nie ogranicza-
jąc się tylko do tego, co proponu-
je nasz rynek. Świetnie współpra-
cuje nam się zarówno z polskimi, 
jak i zagranicznymi producentami. 
Michał Marczak wyreżyserował te-
ledysk dla Mark’a Pritcharda i Tho-
ma Yorke ze zdjęciami Marcina 
Koszałki. Jednocześnie zrealizował 
winietę muzyczną dla Radiohead 
z Wojtkiem Zielińskim. Z drugiej 
strony w Polsce również realizowa-
ne są interesujące przedsięwzięcia 
z dużym potencjałem, przy których 
pracować mogą twórcy związani 
z Polską mieszkający za granicą. 
Reprezentujemy twórców filmo-
wych, którzy na stałe mieszkają 

w tym dziele niezwykle skutecz-
ni. Jesteśmy dzisiaj traktowani 
na świecie jako bardzo poważny 
partner. Teraz pora na następny 
krok. Naszym zadaniem jest przy-
gotowanie do końca roku global-
nej strategii współpracy między-
narodowej. W trakcie tegoroczne-
go festiwalu w Gdyni podczas za-
inicjowanego programu dla bran-
ży »Gdynia Industry« będziemy 
rozmawiali na temat planu współ-
pracy międzynarodowej na na-
stępne lata. Wraz z takimi insty-
tucjami jak Film Commission Po-

land, Creative Europe Desk Pol-
ska oraz Fundacja Polskie Cen-
trum Audiowizualne chcielibyśmy 
rozpocząć debatę na temat stra-
tegii, którą chcielibyśmy wypra-
cować w procesie dialogu i kon-
sultacji ze środowiskiem. Ważne 
jest dla nas poszerzenie obszaru 
naszych starań nie tylko o festiwa-
le, ale także o sprzedaż i dystry-
bucję. Nie możemy wspierać ich 
bezpośrednio, ale zależy nam na 
tym, aby nasze filmy trafiły do jak 
najszerszego rozpowszechniania. 
Zastanawiamy się w tym kontek-
ście nad sposobami zwiększenia 
naszej obecności w Ameryce Pół-
nocnej oraz w Azji” – mówi Kata-
rzyna Mazurkiewicz.  

Festiwale tworzą dziś sieciowe centrum europejskiego świata 
filmowego. Po pierwsze, wokół nich oraz towarzyszących 
im marketów, platform koprodukcyjnych, laboratoriów 
scenariuszowych, pitchingów oraz nieformalnych spotkań 
ogniskuje się aktywność branży producenckiej i dystrybucyjnej. 
Po drugie, branże te, przy współudziale krytyków, tworzą 
świetnie funkcjonujący „biznes tworzenia autorów”. 

Młyn i krzyż, reż. Lech Majewski 
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referatu filmowego BiP-u, Antoni 
Bohdziewicz opowiadał komen-
tarz” – wyjaśnił Ołdakowski.

Z tej okazji Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich wydało również 
publikację upamiętniającą kro-
nikarzy – „Filmowcy Powstania 
Warszawskiego” autorstwa Mi-
chała Tomasza Wójciuka.

Przypomnijmy, że 6 sierpnia 
2013 roku w Parku Wolności Mu-
zeum Powstania Warszawskiego 
uroczyście odsłonięto Monument 
Pamięci Filmowców, autorów Kro-
niki Filmowej Warszawa Walczy, 
którzy uzbrojeni jedynie w kamery, 
dokumentowali 63 dni powstań-
czego życia i walki z okupantem. 
Inicjatorem budowy pomnika 
ku czci filmowców był Andrzej 
Żydaczewski, który jako student 
Szkoły Filmowej w Łodzi uczył się 
od ocalałych kronikarzy Powsta-
nia – Andrzeja Ancuty, Antoniego 
Bohdziewicza i innych. Wraz z re-
żyserem Krzysztofem Wierzbiań-
skim – przewodniczącym Koła Se-
niora SFP oraz operatorem Tade-
uszem Romanem – wiceprzewod-
niczącym Koła Seniora, uczestni-
kiem powstańczych walk – przez 
trzy lata pracowali nad tym, by 
idea upamiętnienia reżyserów, 
operatorów i montażystów zaan-
gażowanych w dokumentowanie 
Powstania Warszawskiego nabra-
ła realnych kształtów. Stało się to 
możliwe dzięki wsparciu prezesa 
SFP Jacka Bromskiego i dyrektora 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go Jana Ołdakowskiego. Monu-
ment Pamięci Filmowców został 
w pełni sfinansowany przez Sto-
warzyszenie Filmowców Polskich. 
Jego autorem jest Marek Paweł 
Moderau. 

Powstańczekamery

odpowiedzi na wysłaną do władz 
londyńskich prośbę o wsparcie 
materiałowe filmowców BIP-u. 
„Druga była kamerą zdobyczną” – 
dopowiedział Jan Ołdakowski, 
dyrektor Muzeum.

W 2014 roku Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego wyproduko-
wało film Powstanie Warszawskie, 
zmontowany z materiałów zreali-
zowanych również tymi kamerami. 
Kadry zostały poddane koloryza-
cji. Zastosowane przy produkcji 
filmu nowoczesne techniki umoż-
liwiły wydobycie z kadrów niedo-
strzegalnych dotąd szczegółów, 

Albert Kiciński

Wieloletni członek SFP, Andrzej Żydaczewski, przekazał dwa 
modele kamer do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tego 
rodzaju sprzęt był używany przez Biuro Informacji i Propagandy 
KG AK podczas walk powstańczych.

Od kilkudziesięciu lat zbie-
ram aparaty fotograficz-
ne i kamery. Jedną z tych 

kamer kupiłem przypadkiem na 
targu przy Okopowej, natomiast 
drugą w Johannesburgu” – wyja-
śnił Andrzej Żydaczewski, opera-
tor filmowy i wieloletni członek 
Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich. „Uważam, że to bardzo do-
bre miejsce na ich pobyt. Chcia-
łem, żeby te kamery nie były tylko 
ode mnie, ale również od mojego 
Stowarzyszenia” – dodał.

Uroczyste przekazanie dwóch 
kamer, których odpowiedniki bra-
ły udział w dokumentowaniu i re-
jestrowaniu przebiegu Powstania 
Warszawskiego, odbyło się 8 lipca. 
Kamery KINAMO 35mm i Cine 
Kodak 35 mm przekazał w darze 
Andrzej Żydaczewski. Urządzenia 
są w idealnym stanie, z komple-
tem wymiennych obiektywów, 
światłomierzy i instrukcji obsługi 
w oryginalnych pudłach. Kamera 
Kodak 35 mm jest widoczna na 
znanym i często reprodukowanym 
kadrze filmowym, który przedsta-
wia operatora referatu filmowego 
Biura Informacji i Propagandy KG 
AK, Stefana Balę „Gizę” realizują-
cego materiał ze stanowiska przy 
elektrowni miejskiej na Powiślu. 
Była to jedyna kamera, otrzyma-
na w czasie konspiracji przez re-
ferat filmowy drogą zrzutową, w 

a także pozwoliły na dokładniej-
sze przyjrzenie się powstańczemu 
życiu codziennemu.

„Było mało taśmy, której star-
czało na niewiele ujęć. Montowa-
nie obrazu było bardzo żmudne, 
wymagało scalenia niepołączo-
nych ze sobą, niemających jedne-
go ciągu fabularnego ujęć, dwu-, 
trzy-, czterosekundowych. Pod-
czas Powstania Warszawskiego 
powstały trzy kroniki, które wy-
świetlano w kinie Palladium. One 
były czarno-białe i nieme. Podczas 
tego wyświetlania, pewien pan 
występował na żywo i grał, a szef 

Wydarzenia i jubileusze:  Dar SFP dla Muzeum Powstania 
Warszawskiego
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Kamery KINAMO 35mm 
i Cine Kodak 35 mm
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Ola Salwa: Zacznijmy roz-
mowę od tematu, który wzbu-
dza najwięcej emocji, czyli od 
wyboru filmów do Konkursu 
Głównego. W tym roku jest 
w nim więcej tytułów pre-
mierowych, co dla widzów, 
a przede wszystkim dla dzien-
nikarzy jest bardziej atrak-
cyjne niż konkurs złożony 
w sporej ilości z filmów, które 
już były w kinach. 
Michał Oleszczyk: Cieszymy 
się z każdej premiery, bo ona 
oznacza dużą frekwencję na 
salach kinowych. Ale widzowie 
chcą w Gdyni oglądać nie tylko 
filmy nowe – tutaj chciałbym 
zniszczyć mit, że tytuły niepre-
mierowe są nieoglądane lub 
pominięte na festiwalu. Jestem 
w Teatrze Muzycznym przed 
każdym pokazem filmu kon-
kursowego i widzę, że widow-
nia jest pełna nawet o godzinie 
10.00. Publiczność chce oglądać 
tytuły, które już były w kinach, 
chce się potem spotkać z fil-
mowcami. Festiwal w Gdyni 
nigdy nie kierował się tym, czy 
film już był wcześniej pokazy-
wany czy nie. To byłoby absur-
dalne, bo producenci musieliby 
czekać z premierami na Gdynię. 
Mnie w tegorocznym konkursie 
cieszy co innego: z szesnastu 
filmów rywalizujących o Złote 
Lwy aż siedem to debiuty, a dwa 
to filmy drugie. To świetny 
wynik dla młodych twórców; 
nie wiem, czy nie najlepszy 
w historii festiwalu. 

Często podkreślasz, że 
program Konkursu Głównego 
ma odzwierciedlać to, co 
się dzieje w polskim kinie 
w danym roku. Nasuwa 
się pytanie, jak jury ma 
porównywać ze sobą te filmy? 
Jak ocenić, czy lepszy jest na 
przykład thriller lub komedia 
romantyczna, czy subtelny 
dramat psychologiczny?
To faktycznie trudne zadanie, 
ale też charakterystyczne dla 
festiwalu w Gdyni. Wyklucze-
nie udanych filmów komercyj-
nych – aby ułatwić pracę juro-
rom – byłoby krzywdzące, bo 
fałszowałoby obraz tego, co się 
dzieje w polskim kinie w danym 
momencie. Ilekroć sam jestem 

jurorem na innych festiwa-
lach, skupiam się na czynniku, 
który jest dla mnie najważniej-
szy, czyli na jakości reżyserii. 
Mam na myśli to, w jaki sposób 
reżyser podchodzi do swojego 
materiału i jak go kształtuje 
razem z ekipą. Według tego kry-
terium da się ocenić i porównać 
każdy film. Trzymając się wywo-
łanej do tablicy komedii roman-
tycznej: tu patrzę, jak reżyser 
porusza się w ramach mocno 
skodyfikowanego gatunku i jak 
wydobywa życie i autentyzm ze 
swoich postaci. Porównywanie 
różnych filmów jest trudne, ale 
możliwe. Dodam, że każdy wer-
dykt jest też wyrazem gustów 
jury i oceną całego konkursu – 
wskazaniem mocnych elemen-
tów poszczególnych tytułów. 
W tym roku jestem niesłycha-
nie ciekaw decyzji składu juror-
skiego. Na festiwalu zobaczymy 
filmy twórców z różnych poko-
leń, które jednocześnie opo-
wiadają historię Polski z ostat-
nich dekad. Wołyń i Szczęście 
świata pokazują czasy drugiej 
wojny światowej, Zaćma – czasy 
stalinizmu; Jestem mordercą 
dzieje się w latach 70., a Zjed-
noczone Stany Miłości portre-
tują pierwsze lata po upadku 
komunizmu. Całość w pewnym 
sensie wieńczą Wszystkie nie-
przespane noce, rozgrywające 
się we współczesnej Warszawie. 
Jak zawsze jestem ciekaw, jak to 
podsumują polscy – i nie tylko 
polscy – krytycy filmowi.

Co ciekawego czeka branżę? 
Bo festiwal to filmy, ale też 
panele, wykłady, dyskusje.
W tym roku w ścisłej współ-
pracy z Polskim Instytutem 
Sztuki Filmowej organizujemy 
sekcję Gdynia Industry. Odbę-
dzie się w jej ramach kilka 
wydarzeń poświęconych tema-
towi koprodukcji polsko-nie-
mieckich oraz polsko-francu-
skich. Należy tutaj dodać, że 
członkiem honorowym Komi-
tetu Organizacyjnego jest 
w tym roku ambasador Francji. 
Zorganizowaliśmy też panele 
dyskusyjne poświęcone zmia-
nom w programach operacyj-
nych PISF. Jak co roku odbędą 
się warsztaty i wykłady Torino 

Film Lab. Najważniejszym 
tematem będzie dramatur-
giczna konstrukcja scenariusza, 
a przede wszystkim jego pointa. 
Razem z rzecznikiem SFP Grze-
gorzem Wojtowiczem wymy-
śliliśmy ten temat podczas 
poprzedniej edycji festiwalu – 
„This Is the End, czyli sztuka 
zakończenia filmowego”.

Festiwal to także pokazy 
specjalne, sekcje tematyczne, 
które spełniają kinofilskie 
marzenia dyrektora 
artystycznego festiwalu, 
jak się kiedyś wyraziłeś. Co 
w tym roku znajdziemy pod 
dyrektorską choinką?
Mini-retrospektywę filmów 
Andrzeja Żuławskiego. Poka-
żemy jego wczesne polskie 
tytuły – Trzecią część nocy, Dia-
bła, Na srebrnym globie oraz 
jego najbardziej znany film 
zagraniczny – Opętanie. Wszyst-
kie projekcje odbędą się z odre-
staurowanych cyfrowo kopii. 
Szczególnie cieszy mnie pokaz 
odnowionego ledwie kilka mie-
sięcy temu Na srebrnym globie, 
który wiosną miał seanse w Lin-
coln Center w Nowym Jorku. 
Sam obejrzę go w zrekonstru-
owanej formie po raz pierwszy. 
Pokazom będą towarzyszyły: 
wystawa werków z planu Na 
srebrnym globie oraz spotka-
nia z gośćmi. Odbędzie się też 
warsztat Andrzeja Jaroszewi-
cza, czyli operatora Andrzeja 
Żuławskiego. Zaprezentuje on 
fragmenty filmów, które nakrę-
cili razem i opowie o stylu 
pracy Żuławskiego. To spotka-
nie poprowadzi Andrzej Buko-
wiecki.

W Gdyni będzie też można 
sobie pośpiewać. Czy masz 
ulubioną piosenkę z polskiego 
filmu?
Na szczyt mojej listy ście-
żek muzycznych wskoczyły 
w zeszłym roku Córki Dancingu. 
Ale pytasz o co innego – o sek-
cję „Zapomniane piosenki”, 
w której pokazujemy produkcje 
muzyczne. Zwrócę uwagę nie 
tyle na film mojego dzieciństwa, 
czyli Akademię Pana Kleksa, ale 
na krótkie formy. Przede wszyst-
kim na wideoklip czy raczej 

wizualny esej muzyczny, do pio-
senek zespołu SBB, który Piotr 
Szulkin zrealizował z Józefem 
Skrzekiem dla TVP w latach 70. 
O lata wyprzedza wideoklipy 
MTV. To perełka.

Festiwal w Gdyni przypomni 
też filmy przedwojenne.
W tym roku oprócz poka-
zów, odbędzie się ilustrowany 
wykład filmoznawcy Michała 
Pieńkowskiego poświęcony 
procesowi odrestaurowania 
i odnajdywania fragmentów 
filmu Halka. Sekcję „Skarby 
kina przedwojennego” wprowa-
dziłem dwa lata temu i cieszy 
się ona coraz większym powo-
dzeniem. Sam czuję niedosyt. 
W tym roku kończy się moja 
trzyletnia kadencja dyrektora 
artystycznego, ale jeśli będę 
miał okazję jeszcze dla festi-
walu w Gdyni pracować, to bar-
dzo bym chciał ów kinofilski 
aspekt poszerzyć. Kwestie orga-
nizacji i reorganizacji konkur-
sów wymagały ode mnie tyle 
skupienia, że nie udało mi się 
w pełni wykorzystać kinofilskiej 
pasji. Mam jeszcze kilka pomy-
słów dotyczących przypomi-
nania mniej znanych polskich 
filmów, które mam nadzieję uda 
się na festiwalu zrealizować. 

Koniec kadencji to czas 
podsumowań. Z czego jesteś 
najbardziej zadowolony?
Z utworzenia konkursu Inne 
Spojrzenie i wzmocnienia 
Konkursu Młodego Kina. Ale 
przede wszystkim cieszę się 
z obecności na festiwalu – 
zarówno w Konkursie Głów-
nym, jak i w Innym Spojrze-
niu – filmów, o które walczyłem, 
i które wspierałem. Oczywiście, 
nie mogę wymieniać tytułów, 
bo obrady Komitetu Organi-
zacyjnego są tajne. A z mojego 
już zupełnie prywatnego 
punktu widzenia cieszę się, że 
przez ostatnie trzy lata bardzo 
dużo się nauczyłem, poznałem 
mnóstwo interesujących osób 
i poznałem wybitnych twórców 
polskiego kina, których od lat 
podziwiałem. Ta praca to naj-
większy honor, jaki polski kino-
man, taki jak ja, mógł kiedykol-
wiek sobie wymarzyć. 

Trzy lata 
owocnej pracy
Z Michałem Oleszczykiem, dyrektorem artystycznym 
Festiwalu Filmowego w Gdyni, rozmawia Ola Salwa

Michał Oleszczyk 
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Wybór – to od zawsze sło-
wo klucz wrocławskiej 
imprezy. Miłe, choć nie 

zawsze łatwe dylematy zaczynają 
się już od samego początku, gdyż 
organizatorzy T-Mobile Nowe Ho-
ryzonty przyzwyczaili widzów do 
tego, że nie warto się spóźniać na 
festiwal. Tak było i w tym roku, 
a na uroczyste otwarcie przygoto-
wano trzy mocne filmowe propo-
zycje. Od klasyka, czyli Pedra Al-
modóvara z Julietą, przez enfant 
terrible współczesnego kina Nico-
lasa Windinga Refna z Neon De-
mon, po jednego z ważniejszych 
nowohoryzontowych reżyserów – 
Apichatponga Weerasethakula 
z Cmentarzem wspaniałości. War-
to wspomnieć, że tego wieczoru 
odbyła się też polska prapremie-
ra opery Zagubiona autostrada 
(w ramach programu Europejska 
Stolica Kultury 2016), opartej na 
filmie Davida Lyncha. Za jej re-
żyserię odpowiadała Natalia Kor-
czakowska. 

Wspólnym pierwiastkiem każ-
dego z trzech przygotowanych 
na inaugurację tytułów było to, 
że były one pokazywane wcze-
śniej na festiwalu w Cannes (dwa 
pierwsze w tegorocznym Konkur-
sie Głównym, trzeci – poza konkur-
sem rok wcześniej). Zresztą pre-
stiżowa impreza z Lazurowego 
Wybrzeża miała podczas tej edycji 
we Wrocławiu wyjątkowo mocną 
reprezentację. Polscy widzowie 
premierowo zobaczyli nowe 
filmy m.in. Asghara Farhadiego, 
Bruna Dumonta, Cristiego Puiu, 
Cristiana Mungiu, Park Chan- 
-wooka czy Alaina Guiraudie. 
Mało tego, pokazany został też 
zdobywca Złotej Palmy, czyli Ja, 
Daniel Blake Kena Loacha, oraz 
największy niedoceniony, a jed-
nocześnie ulubieniec między-
narodowej prasy Toni Erdmann 
Maren Ade. Nie ma co ukrywać, 
że to właśnie te filmy, przedsta-
wione przede wszystkim w sek-
cji Panorama Gala, cieszyły się 
największym zainteresowaniem 
widzów. Czego potwierdzeniem 
błyskawicznie znikające (nie-
rzadko w niespełna minutę) każ-
dego dnia rezerwacje. Warto wspo-
mnieć, że z tego grona na swoje 
filmy: Egzamin oraz Sieranevadę 
widzów osobiście zaprosili gosz-
czący we Wrocławiu Cristian Mun-
giu i Cristi Puiu. 

Niesłabnącą popularnością, do 
czego zresztą zdążyliśmy się przy-
zwyczaić, cieszyły się polskie pro-
dukcje, które znalazły się w pro-
gramie festiwalu. Dobrym tego 
przykładem mogą być znakomicie 
przyjęte, pokazywane w Panorama 
Gala Zjednoczone Stany Miłości 
Tomasza Wasilewskiego. Jedne 
z najgorętszych dyskusji wywołał 
z kolei nowy projekt Przemysława 
Wojcieszka Knives Out, o którym 
mówi się, że jest „pierwszym fil-
mem o dobrej zmianie”. „To rodzaj 
czarno-białego filmu politycznego. 
Jednym się to będzie podobało, 
innym nie. Miałem ochotę zrobić 
taką rzecz. Nie chciałem bawić się 
w psychologię bohaterów, a cho-
dziło mi o to, żeby reprezentowali 
określone typy. Pokoleniowe, ale 
i ogólnospołeczne” –  przekony-
wał w rozmowie reżyser. O tym, 
jak przychylnie widzowie we Wro-
cławiu nastawieni byli do pol-
skiego kina, niech świadczy fakt, 
że nagroda publiczności trafiła 
w ręce Michała Marczaka za wyróż-
nione wcześniej na Sundance Film 
Festival Wszystkie nieprzespane 
noce. To jeden z dwóch rodzimych 
tytułów zakwalifikowanych w tym 
roku do Międzynarodowego Kon-
kursu Nowe Horyzonty. Drugim 
był Ederly, zaskakujący projekt 
Piotra Dumały. Reżyser, koja-
rzony przede wszystkim z poważ-
nymi tematami, skupiony wokół 
twórczości Franza Kafki czy Fio-
dora Dostojewskiego, zrealizo-
wał opartą na absurdzie i surre-
alistycznym poczuciu humoru 
komedię. W konkursie znalazła 
się też interesująca koprodukcja 
Polski, Bośni i Hercegowiny oraz 
Norwegii Baba Vanga w reżyserii 

Aleksandry Niemczyk. Przyzna-
wane przez jurorów laury trafiły 
jednak w inne ręce. Grand Prix 
otrzymał Egipcjanin Tamer El Said 
za Ostatnie dni miasta, a nagrodę 
FIPRESCI Mroczne bestie Felipe 
Guerrero. Ciekawie było też w sto-
jącym na wysokim poziomie Mię-
dzynarodowym Konkursie Filmów 
o Sztuce. Główny laur jurorzy przy-
znali filmowi z Palestyny Mroczna 
substancja we mnie, którego reży-
serką jest Jumana Manna. Wyróż-
nienie trafiło do Melissy Dullius 
i Gustava Jahna za Bardzo roman-
tycznie. 

Cykl spotkań ze znakomi-
tymi gośćmi adresowany był 
do widzów, czego dowodem 
chociażby Mistrzowskie Lekcje 
Kina, ale nie zapomniano też 
o profesjonalistach. Przykładem 
inicjatywy stworzonej z myślą 
o młodych reżyserach i produ-
centach było odbywające się po 
raz kolejny Studio Nowe Hory-
zonty. Jego zalety wymienia jedna 
z uczestniczek Joanna Malicka: 
„Program Studia można przejść 
rozmaitymi ścieżkami. Organi-
zatorzy – zapraszając do udziału 
w warsztatach tutorów z różnych 
europejskich krajów, z różnym 
doświadczeniem i różnych spe-
cjalności – umożliwiają rozmowę 
o filmie w bardzo szerokim kon-
tekście, od produkcji, poprzez pro-
mocję, aż po dystrybucję. Oczy-
wiście wszystko w perspektywie 
międzynarodowej, co uważam za 
największy atut samych zajęć”. 
I dodaje: „Nie do przecenienia 
jest drugi, mniej formalny, wymiar 
nowohoryzontowych spotkań. 
Liczne konsultacje, prywatne roz-
mowy, wspólne posiłki powodują, 

że w naturalny sposób rodzi się 
sieć powiązań – przyjaźni, ale też 
czysto zawodowych relacji. Sam 
pitching projektów – dla niektó-
rych z nas dość łatwy, dla innych 
pierwszy w życiu – powoduje, że 
w naturalny sposób zaczynamy 
inaczej rozmawiać o scenariuszu 
i planach jego realizacji. A to już 
prosta droga do przyszłej pracy 
w mniej »laboratoryjnych« warun-
kach”.

Najważniejszym wydarzeniem 
branżowym festiwalu T-Mobile 
Nowe Horyzonty niezmiennie 
pozostają Polish Days. Zamknięte 
pokazy filmowe, prezentacje oraz 
liczne spotkania i tym razem były 
doskonałą okazją dla polskich 
twórców do tego, by dać dowód 
jakości oraz różnorodności rodzi-
mej kinematografii, a tym samym 
znaleźć zagranicznych partnerów. 
Podczas tegorocznej edycji bli-
sko 250 przedstawicieli branży 
zagranicznej (selekcjonerzy naj-
ważniejszych festiwali, dystrybu-
torzy, agenci sprzedaży) miało oka-
zję zobaczyć sześć ukończonych 
produkcji (wśród nich zakwalifi-
kowaną do Konkursu Głównego 
w Locarno Ostatnią Rodzinę Jana 
P. Matuszyńskiego) oraz posłuchać 
o projektach filmów znajdujących 
się na etapie developmentu czy 
postprodukcji. Wśród prelegen-
tów znaleźli się m.in. Agnieszka 
Holland, Maciej Pieprzyca, Bodo 
Kox czy Adrian Panek. Staranna 
selekcja i ciągły rozwój – tak naj-
krócej można by chyba scharak-
teryzować Polish Days, które są 
czymś w rodzaju papierka lak-
musowego całego festiwalu. Bo 
te określenia zdają się do niego 
idealnie pasować. 

Zakończyła się kolejna, 16. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego T-Mobile 
Nowe Horyzonty. I choć impreza sygnowana przez Romana Gutka przyzwyczaiła do 
tego, że nie schodzi poniżej stałego, wysokiego poziomu, odnoszę wrażenie, że była to 
najlepsza odsłona od dobrych kilku lat. Nie tylko pod względem filmów, ale i wyjątkowych 
gości. Carlos Saura, Nanni Moretti, Claire Denis, Agnieszka Holland, Andriej Konczałowski. 
To tylko niektórzy ze znakomitych twórców, którzy odwiedzili tego roku stolicę Dolnego 
Śląska. Co tu dużo mówić, Wrocław na niespełna dwa tygodnie ponownie stał się stolicą 
światowej kinematografii, ale również, jak widać, europejskich mistrzów kina. 

Europa
w roli głównej

Kuba Armata

Laureaci 16. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego T-Mobile 
Nowe Horyzonty

Ostatnie dni miasta, 
reż. Tamer El Said
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wiadał z przekąsem. Na planie 
filmowym najnowszego filmu 
Wajdy chodził cały czas w zielo-
nych rajtuzach i zielonym dresie. 
Wszystko po to, żeby już w post-
produkcji za pomocą efektów spe-
cjalnych komputerowo usunięto 
Strzemińskiemu lewą rękę i prawą 
nogę. Kinowa premiera Powido-
ków planowana jest na początek 
marca 2017 roku.

Pierwszym filmem, w którym 
Bogusław Linda dał się poznać 
jako tzw. macho, nie były wcale 
Psy Władysława Pasikowskiego, 
ale zrealizowany pod koniec lat 
80. Zabij mnie, glino. „Wówczas 
nie robiło się filmów z udziałem 
Milicji Obywatelskiej, ale trudno 
zrealizować kryminał bez policjan-
tów i złodziei. W związku z tym 
od początku mrugałem w stronę 
widza, sugerując mu, że rzeczywi-
stość, jaką widzi na ekranie jest 
niby polska, ale tak naprawdę jest 
to rzeczywistość wykreowana na 
potrzeby tego filmu” – tłumaczył 
podczas spotkania z kazimierską 
publicznością Jacek Bromski, reży-
ser i scenarzysta tego filmu. Stąd 
m.in. w Zabij mnie, glino milicjanci 
siedzieli w specjalnie wybudowa-
nych, wzorowanych na amerykań-

skich, boksach. Jedli burgery, któ-
rych w ówczesnej Polsce jeszcze 
nie było. W telewizji nadawano trzy 
programy, a w PRL-u były przecież 
tylko dwa. Pojawiły się też reklamy 
telewizyjne, których u nas wtedy 
w ogóle jeszcze nie było.

Do zupełnie innej krainy 
wyobraźni zabrał kazimierską 
publiczność Piotr Dumała, twórca 
m.in. takich obrazów, jak: Doktor 
Charakter przedstawia, Łagodna 
czy Hipopotamy. Dzięki różnym 
technikom animacji już od ponad 
trzech dekad wymyśla, kreuje 
i przenosi na ekran swoje opo-
wieści o różnych światach. Jego 
twórczość to dowód na to, że jedy-
nym ograniczeniem dla twórcy 
animacji jest jego wyobraźnia. 
„We mnie zawsze tkwiła potrzeba 
i pisania, i rysowania. To się nie 
zmieniło do dziś. Już jako dziecko 
o wiele częściej oglądałem anima-
cje niż jakiekolwiek inne filmy” – 
przyznał Dumała. I zaraz dodał: 
„Genialny jazzman Chet Baker na 
pytanie swojego syna, co ma zro-
bić, żeby być szczęśliwym, odpo-
wiedział mu: »Poczuj to, co naj-
bardziej chciałbyś w życiu robić. 
I rób to najlepiej jak potrafisz«. Ja 
to poczułem, kiedy jeszcze jako 

bardzo młody człowiek ogląda-
łem w telewizorze marki Wisła 
pierwsze animacje. Do dziś speł-
niam swoje dziecinne marzenia” – 
wyznał Dumała. Kiedyś obliczył, 
że retrospektywa wszystkich jego 
animacji trwa półtorej godziny.  
„To jest 30 lat mojej pracy. Uświa-
domiłem sobie wtedy, że chciał-
bym mieć trochę więcej tego 
czasu” – podkreślił reżyser. Zdał 
sobie wtedy też sprawę, że ze zwy-
czajnego braku czasu już nie zrobi 
kolejnych dziesięciu animacji. To 
był też jeden z powodów, dla któ-
rych postanowił kręcić filmy fabu-
larne. Dlatego najpierw w 2009 
roku zrealizował Las, a ostatnio 
Ederly.

Do Kazimierza zawitali również 
twórcy filmów, które powstały sto-
sunkowo niedawno. Wśród nich 
m.in. Marta Nieradkiewicz, Mag-
dalena Cielecka oraz Tomasz 
Wasilewski (Zjednoczone Stany 
Miłości); Kuba Czekaj, Sebastian 
Łach, Agnieszka Podsiadlik (Baby 
Bump), Wojciech Staroń i Małgo-
rzata Staroń (znakomity dokument 
biograficzny Bracia), Przemysław 
Wojcieszek (Knives Out), Łukasz 
Grzegorzek i Piotr Żurawski (Kam-
per) oraz Konrad Szołajski (Walka 

z szatanem). Nie zabrakło też spo-
tkań z filmowcami, którzy już od 
kilku dekad tworzą jakże różno-
rodny pejzaż polskiej kinema-
tografii. Z publicznością gorąco 
dyskutowali Janusz Głowacki oraz 
Bogdan Dziworski, o Magnacie 
opowiadał Filip Bajon, zaś o obcho-
dzącym w przyszłym roku 50-lecie 
swojego istnienia Studiu Filmo-
wym „Tor” jego szefowie – Irena 
Strzałkowska i Krzysztof Zanussi. 
Natomiast przy okazji zorganizo-
wanej na Dwóch Brzegach retro-
spektywy filmów zmarłego w tym 
roku Andrzeja Żuławskiego (1940- 
-2016) swoimi refleksjami na temat 
współpracy z tym tyleż utalentowa-
nym, co kontrowersyjnym twórcą 
podzieliła się Manuela Gretkow-
ska, scenarzystka Szamanki.

Czym zatem tegoroczna edycja 
festiwalu różniła się od poprzed-
nich? „Tym razem nie udało nam 
się zrobić konkursu filmów krót-
kometrażowych, ale obiecuję, że 
w przyszłym roku do niego powró-
cimy” – zapewniła Grażyna Tor-
bicka. Zabrakło też filmowców 
i muzyków z zagranicy, a i pro-
gram był nieco uboższy. Najważ-
niejsze jednak, że festiwal w ogóle 
się odbył, a publiczność dopisała. 

Były gorące rytmy, ale i sen-
tymentalne riffy. Było słoń-
ce i – od czasu do czasu – 

deszcz. Widzowie mogli obejrzeć 
namiętne pocałunki i dramatyczne 
rozstania. Znakomite thrillery, za-
bawne komedie, polskie premiery 
i poruszające dokumenty. Nie za-
brakło też przedwojennych hitów 
polskiego kina, jak również wło-
skiej klasyki reprezentowanej tym 
razem przez cztery, jakże różne, 
kreacje legendy światowej kinema-
tografii – Marcello Mastroianniego 
(Szczególny dzień, Rozwód po wło-
sku, Małżeństwo po włosku, Noc). 

Jeszcze trzy miesiące temu 
organizacja jubileuszowej edycji 
festiwalu stała pod dużym zna-
kiem zapytania. „Bardzo się cie-

szę, że mogę państwa zaprosić na 
10. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa 
Brzegi” – powiedziała dyrektor 
artystyczna Grażyna Torbicka, 
inaugurując jedną z najbardziej 
rozpoznawalnych imprez filmo-
wych w naszym kraju. W ostat-
niej chwili na szczęście pojawili 
się potrzebni sponsorzy. Marszałek 
Województwa Lubelskiego zwięk-
szył wsparcie finansowe, stacja 
TVN została nowym patronem 
medialnym. Nie zawiodło też 
Stowarzyszenie Filmowców Pol-
skich. „Chciałabym podziękować 
Jackowi Bromskiemu za to, że ist-
niejący od 2013 roku Dom Pracy 
Twórczej – Stara Łaźnia w Kazi-
mierzu, na czas trwania festiwalu, 
będzie domem nas wszystkich, któ-

Marcin Zawiśliński
10. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi była wyjątkowa 
pod wieloma względami. A mogła się w ogóle nie odbyć.

Małe Cannes
w Kazimierzu Dolnym

rzy tworzymy jedną wielką filmową 
rodzinę. To dzięki niemu to nie-
zwykłe miasteczko staje się coraz 
bardziej filmowe” – powiedziała 
Torbicka. „Takie małe Cannes” – 
dodał żartobliwie Andrzej Pisula, 
burmistrz Kazimierza Dolnego. 
I tak też było, również w dosłow-
nym wspomnianych słów zna-
czeniu. 

Zaczęło się bowiem od pokazu 
filmu Ja, Daniel Blake Kena 
Loacha, zdobywcy Złotej Palmy 
na tegorocznym Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym w Can-
nes. Opowieść o chorym na serce 
wdowcu, który decyduje się pomóc 
samotnej matce z dwójką dzieci 
stanąć na nogi, a sam stara się – 
bezskutecznie – o należną rentę, 

tak bardzo poruszyła widownię, 
że ta postanowiła mu przyznać 
nagrodę publiczności. 

Z kolei na zamknięcie widzowie 
obejrzeli Służącą, tyleż mroczny, co 
melodramatyczny thriller koreań-
skiego reżysera Park Chan-wooka. 
Akcja filmu toczy się w latach 30. 
ubiegłego wieku, w okupowanej 
przez Japończyków Korei. Przebie-
gły oszust skłania atrakcyjną poko-
jówkę, aby pomogła mu uwieść 
i poślubić bogatą arystokratkę, 
którą później zamierza umieścić 
w zakładzie dla obłąkanych. Mister-
nie utkany plan zaczyna się jednak 
komplikować, a atmosfera między 
dwiema głównymi bohaterkami 
coraz bardziej zagęszczać.  

Największą gwiazdą jubileuszo-
wej edycji Dwóch Brzegów był 
bezsprzecznie Bogusław Linda. 
Lekcja Kina, którą poprowadził, 
zgromadziła w kameralnej sali let-
niego kina Pod Srebrną Gwiazdą 
tłumy fanów. Dodatkowo, w ciągu 
ośmiu dni trwania festiwalu, odbył 
się mini-przegląd filmów z jego 
udziałem. Wśród nich były m.in. 
takie klasyki polskiego kina, jak: 
Przypadek Krzysztofa Kieślow-
skiego, Magnat Filipa Bajona 
czy Kobieta samotna Agnieszki 
Holland. Jest pewna analogia mię-
dzy rolą w ostatnim z wymienio-
nych dzieł oraz rolą w Powidokach 
Andrzeja Wajdy, gdzie Linda gra 
niepełnosprawnego malarza Wła-
dysława Strzemińskiego (1893- 
-1952). „Tym razem nie mam lewej 
ręki i prawej nogi. Fantastyczne 
doświadczenie, znowu dwa mie-
siące spędzone o kulach” – opo-

Grażyna Torbicka 
i Bogusław Linda

Spotkanie ze Studiem Munka
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Festiwale w Polsce: ZwierzyniecFestiwale w Polsce: Ińskie Lato Filmowe

Trwające przez dziewięć dni 
43. Ińskie Lato Filmowe do-
starczyło widzom i gościom 

mnóstwa wrażeń. Nieprzypadko-
wo Paweł Łoziński uznał spotkanie 
z publicznością tego festiwalu za 
najlepsze, w jakim brał udział po 
seansach swojego Nawet nie wiesz, 
jak bardzo cię kocham. Kilka dni 
potem jury złożone z publiczności 
festiwalu odwzajemniło reżysero-
wi swoją sympatię, uznając jego 
film za najlepszą polską produkcję 
pokazywaną w tym roku w Ińsku. 
Wydarzeń na festiwalu było zresz-
tą znacznie więcej. Nadkomple-
tem widzów cieszyło się spotkanie 
z Kingą Dębską i Marianem Dzię-
dzielem po seansie Moich córek 
krów. Wiele emocji towarzyszy-
ło spotkaniu z Michałem Marcza-
kiem po jego znakomitych Wszyst-
kich nieprzespanych nocach. Wi-
zyta Jurija Mokriszczewa, bohate-
ra dokumentu Dar Przemysława 
Kamińskiego, nadała festiwalowi 
aury niesamowitości, a widzowie 
którzy doświadczyli „hipno-show” 
jeszcze kilka dni po tym wydarze-
niu rozmawiali o tym, czego byli 
świadkami.

Bohaterem tegorocznej retro-
spektywy na Ińskim Lecie Filmo-
wym był dokumentalista Sławomir 
Grünberg i wybór ten okazał się 

pomysłem znakomitym. Widzo-
wie żywo reagowali podczas licz-
nych spotkań z reżyserem. Pra-
cujący pomiędzy Polską a USA 
twórca bardzo ciepło i z wielką 
klasą podejmował każdą dysku-
sję o swoim kinie, ale też o ota-
czającym nas świecie. Do Ińska 
zawitali także, m.in. Kuba Cze-
kaj, Maciej Drygas i Vita Żela-
keviciute, Agnieszka Żulewska, 
Ewa Kasprzyk, Marcin Biegański, 
Janusz Chabior, Mateusz Rako-
wicz, Zofia Kowalewska, Jaśmina 
Jasińska, a także znakomita ekipa 
objazdowego Kinobusa, która na 
swojej drodze zatrzymała się na 

kilka godzin właśnie w Ińsku, 
gdzie widzom zaprezentowała 
film, a sama odbyła spotkanie 
z legendą festiwalu, panem Boh-
danem Kowalskim.

Jednym z najważniejszych fil-
mów zaprezentowanych na festi-
walu był Knives Out Przemysława 
Wojcieszka. Nieprzypadkowo ocze-
kiwano go tutaj z taką niecierpli-
wością. Zdjęcia do filmu powstały 
bowiem w całości przed rokiem 
właśnie w Ińsku, w gościnnych 
progach mieszkańców tej małej 
społeczności. W filmie zaś Woj-
cieszek swoim charakterem pisma 
przyjrzał się Polsce i Polakom, nie 

szczędząc rodakom słów krytyki 
i wskazując na niebezpieczne 
tendencje wśród dzisiejszych 
młodych ludzi. Po seansie filmu 
odbyło się spotkanie, w trakcie któ-
rego publiczność nie szczędziła 
pochwał reżyserowi za tak mocne 
przedstawienie problemu, dzieląc 
się przy okazji swoimi doświadcze-
niami z podobnych zdarzeń. Z dru-
giej strony, już w kuluarach i po 
tym, jak opadły emocje, pojawiły 
się też liczne wątpliwości wzglę-
dem tak jednostronnego obrazu 
naszej współczesności. Na pewno 
będzie Knives Out filmem mocno 
dyskutowanym i zdecydowanie 
dzielącym publiczność. I może 
o to chodzi w kinie?

Kilkadziesiąt seansów w dwóch 
festiwalowych obiektach, fanta-
styczna atmosfera, ciekawe roz-
mowy i dyskusje, liczne koncerty 
i nocne Polaków rozmowy to cha-
rakter Ińskiego Lata Filmowego. 
Są tacy, którzy przyjeżdżają tutaj od 
wielu edycji imprezy i nie wyobra-
żają sobie lata bez Ińska. Tak jest 
w przypadku chociażby Macieja 
Drygasa, który gości tutaj od lat, 
jest wielkim przyjacielem festiwalu 
i otrzymał w tym roku od organi-
zatorów Honorową Złotą Rybkę.

Dość chyba przypadkowo, choć 
ku wielkiej radości dyrektora arty-
stycznego festiwalu Przemka 
Lewandowskiego, okazało się, 
że dokument zdominował tego-
roczne Ińskie Lato Filmowe. Dowo-
dem tego Złote Rybki, finałowe 
nagrody festiwalu. Najlepszy pol-
ski film to wspomniany Nawet nie 
wiesz, jak bardzo cię kocham Pawła 
Łozińskiego, najlepszy film zagra-
niczny to imponujący Człowiek 
Yanna Arthusa-Bertranda. I coś 
w tym jest, skoro to właśnie ludzie 
są największą siłą Ińskiego Lata 
Filmowego. 

Uhonorowane w zeszłym roku Nagrodą PISF dla najlepszego 
krajowego wydarzenia filmowego Ińskie Lato Filmowe 
potwierdziło swoje aspiracje stania się jedną z najważniejszych 
imprez filmowych w Polsce. W Ińsku, ukrytym pośród lasów 
Pojezierza Drawskiego i położonym nad pięknym jeziorem, czas 
biegnie nieco inaczej, a goście przybywający tutaj po raz pierwszy 
momentalnie zakochują się w tym miejscu.

Dokumentalne
preferencje

Krzysztof Spór
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omKrzysztof Spór i Paweł Łoziński

Letnia Akademia Filmowa 
trzyma się dobrych tradycji. 
Od wielu lat organizatorzy 

prezentują nieodkryte i niepozna-
ne dotąd w Polsce kinematografie 
Azji, ze szczególną sympatią dla 
kina z Bliskiego Wschodu (pod-
czas poprzednich edycji pokazy-
wano m.in. obrazy z Palestyny, 
Turcji, a także te zrobione przez 
Kurdów). W tym roku, podczas 17. 
edycji LAF, zdecydowano się po-
kazać dokonania filmowców z Sy-
rii, która z kinem nie kojarzy się 
w ogóle. Trudno się dziwić, skoro 
powstają tam zaledwie dwa-trzy 
filmy rocznie, z reguły propagan-
dowe. Całość produkcji i dystry-
bucji od lat trzyma w rękach Mi-
nisterstwo Kultury, które nie ma 
ochoty na to, by kino stawało się 
miejscem refleksji czy marzeń 
o innym życiu.

Jednak od 2011 roku, kiedy 
wybuchła w tym kraju arabska 
wiosna, w Syrii powstaje więcej 
filmów niż kiedykolwiek. Wynika 
to bezpośrednio z reakcji rewolu-
cyjnego tłumu, który przeczuwa-
jąc, że uczestniczy w dziejowym 
wydarzeniu, chwycił za kamery 
w telefonach komórkowych czy 
inne dostępne na podorędziu urzą-
dzenia i zaczął kręcić to, co dzieje 
się dookoła. Filmowcami zaczęli 
stawać się ludzie, którzy z kinem 
nie mieli wcześniej nic wspólnego, 
a ich filmy powstawały bez sce-
nariusza, bez konceptu. Nie sta-
nęło to jednak na przeszkodzie, 
by już zapisały się w historii X 
muzy. I właśnie te zapiski z wnę-
trza targanego konfliktami kraju 
mogliśmy oglądać w Zwierzyńcu. 

Tłumy na projekcjach i żywiołowe 
dyskusje po seansach są najlep-
szym dowodem na to, że kino, 
nawet jeśli nie zawsze dopra-
cowane, ale będące natychmia-
stową odpowiedzią na rzeczywi-
stość, robione na gorąco, czasami 
bez dystansu, jest z reguły jedyną 
możliwością wniknięcia w głąb 
danego problemu, wytłumacze-
nia go sobie.

Prezentowane w Zwierzyńcu 
filmy z Syrii nie mają nic wspól-
nego z przekazami medialnymi 
na temat tego kraju. W odróżnie-
niu od nich mają jednostkowego 
bohatera, nie szukają sensacji 
w opowiadanej historii, docie-
rają do niefilmowej codzienno-
ści. Projekcjom takich obrazów, 
jak: Powrót do Homs (2013) Talala 
Derkiego, kręcony przez trzy lata 

w tytułowym mieście, czy Syryjska 
Love Story (2015), którą zrobił pro-
fesjonalny dokumentalista Sean 
McAllister, towarzyszył wstrzy-
many oddech i zupełna cisza na 
widowni. A przecież obok dra-
matycznych momentów obfitują 
one w sceny rodzajowe, w których 
bohaterowie zwierzają się przed 
kamerą ze swoich dylematów, 
uczuć, pragnień. Rejestrują też 
to, czego w dokumentach zazwy-
czaj nie doświadczamy, a więc jak 
dokumentalista wpływa na życie 
swojego bohatera. Rodzina z Syryj-
skiej Love Story musiała uciekać 
z Syrii, bo za udział w filmie gro-
ziła im surowa kara. Taśma fil-
mowa to bardzo niebezpieczna 
sprawa. Wie o tym Mohammad 
Malas, który w swojej twórczości 
zwykł rejestrować to, co zapamię-
tał. W Nocy (1992) sportretował 
Al-Kunajtirę, zanim została kom-
pletnie zniszczona podczas wojny 
sześciodniowej. W Snach o mieście 
(1985) przywołał krótki epizod swo-
jej ojczyzny z demokracją w latach 
50. W ostatnim filmie, Drabinie do 
Damaszku (2013), przypomniał, że 
sztuka przetrwa największą nawet 
wojenną zawieruchę. 

Zwierzyniecki przegląd udo-
wodnił, że nawet jeśli termin „kino 
syryjskie” z niczym się widzom nie 
kojarzy, to selekcjonerzy festiwalu 
mają na tyle duży kredyt zaufa-
nia, że praktycznie każdy z sean-
sów w tej sekcji przyciągał liczną 
widownię. W dostarczaniu moż-
liwości poznania i zrozumienia 
innych, Letnia Akademia Filmowa 
zajmuje dziś wśród polskich festi-
wali pozycję lidera. 

„Nie wyobrażam sobie, żebym ostatnie 
lata życia miał spędzić poza moją 
ojczyzną. Nie opuściłem Syrii i nie 

zamierzam tego zrobić. Podjąłem już 
decyzję. Nawet, jeśli miałbym już nigdy 
nie zrealizować żadnego filmu” – mówił 

w Zwierzyńcu Mohammad Malas, 
uważany za jedynego przedstawiciela 

syryjskiego kina autorskiego.

Syria
na celowniku (kamer)

Artur Zaborski

Syryjska Love Story, 
reż. Sean McAllister



32 MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016

Festiwale w Polsce: Solanin

Wubiegłym roku Marta 
Prus, w czasie gali za-
mknięcia Solanin Film 

Festiwal, wychodziła na scenę kil-
kakrotnie. Jej Mów do mnie, w któ-
rym – zupełnie niespodziewanie 
dla siebie – pokazała, jaki wpływ 
ma dokumentalista na swojego bo-
hatera, rozbiło bank. Kiedy kręciła 
film w ośrodku dla uzależnionych, 
21-letni Krzysiek, którego historię 
portretowała, zakochał się w niej. 
Chociaż twórczyni miała etyczne 
dylematy, czy powinna dalej kręcić, 
to właśnie Krzysiek utwierdził ją 
w przekonaniu, że nie powinna wy-
łączać kamery. Wziął za siebie i za 
efekt jej filmu odpowiedzialność. 

Tegorocznego zwycięzcę  – 
fabularne Ciepło-zimno – rów-

nież wyczytywano ze sceny kil-
kakrotnie (poza Grand Prix film 
zdobył trzy nominacje do nagród 
im. Jana Machulskiego), ale tym 
razem twórczyni do Nowej Soli nie 
dotarła, gdyż w trakcie festiwalu 
znajdowała się na planie doku-
mentu w Rio, na olimpiadzie, skąd 
przysłała wyemitowane w czasie 
gali wideo. 

Punkt wyjścia nagrodzonego 
obrazu jest równie frapujący jak 
w przypadku wcześniejszego 
dokumentu Marty Prus. Losy 
dwóch kobiet nieoczekiwanie się 
splatają, kiedy młodsza próbuje 
ukraść torebkę starszej. Na miej-
sce zdarzenia nie przyjedzie poli-
cja. Panie wolą rozwiązać sprawę 
na własną rękę. Film wyróżnia się 

świetną grą aktorską Magdaleny 
Berus, zdjęciami Adama Suzina 
i formą – został nakręcony w jed-
nym tylko ujęciu. Prus świadomie 
posługuje się gramatyką filmu, 
tworząc oryginalną i zapadającą 
w pamięć wypowiedź. Jej karierę 
po prostu trzeba śledzić.

Dobrze rokują też pozostali 
nagrodzeni w Nowej Soli twórcy. 
Jury w składzie: Kuba Czekaj, 
Szymon Bobrowski, Gabriela 
Muskała, Łukasz Simlat i Michał 
Wiraszko, statuetki przyznało 
także Marcinowi Podolcowi za 
Dokument (najlepsza animacja 
offowa), Monice Pawluczuk za 
Koniec świata (najlepszy doku-
ment offowy), Damianowi Kocu-
rowi za To, czego chcę (najlepsza 

fabuła offowa) i Bartkowi Tryznie 
za Wojtka (najlepszy film nieza-
leżny). Jurorzy zwracali uwagę 
na harmonijny przebieg obrad – 
laureatów wyłoniono niemal 
jednogłośnie. Nie oznacza to, 
że pozostałe tytuły konkursowe 
nie zasługiwały na to, by stawać 
z nagrodzonymi w szranki, choć 
nie ulega wątpliwości, że poziom 
tegorocznego konkursu kina nie-
zależnego był niższy, niż choćby 
na poprzedniej, siódmej edycji. To 
powód, dla którego jurorzy posta-
nowili przyznać w nim tylko jedną 
nagrodę, a nie trzy, jak robiono 
dotychczas.

Poziom samego Solanina trzyma 
się jednak mocno pewnej ustalonej 
normy. Edycja A.D. 2016 odbyła się 
w wyremontowanym Nowosolskim 
Domu Kultury, który obfituje w sale 
projekcyjne dobrej jakości. Festiwa-
lowe seanse to dla mieszkańców 
miasta często jedyna okazja do 
oglądania filmów na dużym ekra-
nie, odkąd utracili kilka lat temu 
miejscowe kino Odra. Teraz naj-
bliższy jest dla nich oddalony o kil-
kanaście kilometrów multipleks 
w Zielonej Górze. Solanin poza kil-
koma dniami wypełnionymi kinem 
niezależnym i offowym oferuje im 
także filmy z regularnej dystrybucji, 
wybierane przez zaproszonych na 
imprezę gości, z którymi po seansie 
można porozmawiać. Z tegorocz-
nej edycji warto odnotować spo-
tkanie z Szymonem Bobrowskim. 
Aktor zaprezentował publiczności 
Boksera Tomasza Blachnickiego, 
inspirowany historią Przemysława 
Salety dramat, w którym Bobrow-
skiemu partnerowała nieodżało-
wana Anna Przybylska. Spora 
część rozmowy poświęcona była 
wspomnieniom o tej zmarłej przed 
dwoma laty, utalentowanej aktorce. 
Nowa Sól nie zapomina.

Drugi rok z rzędu z Grand Prix zdobytym w Nowej Soli wyjechała 
Marta Prus. Utalentowana reżyserka radzi sobie tak samo dobrze 
w dokumencie, jak i w fabule. Uwodzi jury złożone z poszukiwaczy 
formy i emocji, jak i tych, którzy w kinie szukają ciekawych, 
zajmująco opowiedzianych historii.

Mów do mnie
ciepło-zimno

Artur Zaborski

Laureaci 8. Solanin Film Festiwal 
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Jerzy Skolimowski, jak An-
drzej Żuławski, Grzegorz 
Królikiewicz, Piotr Szulkin, 

ale też Wojciech Jerzy Has czy 
przede wszystkim Roman Po-
lański (z którym współtwórca 
scenariusza do Noża w wodzie 
właściwie zaczynał swoją przy-
godę z kinem), odkąd samodziel-
nie zaczął realizować filmy, na-
znaczał swą twórczość głęboko 
osobistym piętnem. Życiopisa-
nie –„słowo-klucz” do otwarcia 
filmowych dokonań polskich 
reżyserów-outsiderów – pasuje 
najbardziej do Skolimowskiego 
i jego dzieł. To, że bohaterowie 
jego pierwszych filmów: Rysopi-
su (1964) Walkowera (1965), Rąk 
do góry (1967) grani byli przez 
samego Skolimowskiego, a ich 
ekranowa egzystencja „szyta” 
była doświadczeniami reżysera, 
świadczyło dobitnie o jego au-
torskim genomie, wpisywanym 
w filmowe wizje. Ale w tą głębo-
ką, autorską, ekshibicjonistyczną 
wręcz wizję kinematografu, jaką 
Skolimowski wniósł do polskie-
go kina, wpisana jest wartość, 
której twórca Walkowera wierny 
był całe swoje filmowe życie – 
właśnie twórcza (egzystencjal-
na) „niedojrzałość”. 

Skolimowski, którego wszyst-
kie, a zwłaszcza polskie filmy, na-
znaczone były piętnem Gombo-
rowicza, z owej „niedojrzałości” 
zrobił swój ideowy program. 
Można zaryzykować stwierdze-
nie, że swymi filmami – nie tylko 
polskimi, ale też tymi zrealizowa-
nymi na emigracji – dokonał naj-
pełniejszego przepisania Gom-
browiczowskich idei na taśmę 
filmową, z przesłania Ferdydurke 
czyniąc swój intelektualny (a po 
części i formalny) azymut (pa-
radoksalnie jednak bezpośred-
nia adaptacja Ferdydurke, jakiej 
Skolimowski dokonał w 1991, nie 
jest filmem do końca udanym). 
Niedojrzałość – programowa, sta-
jąca się bronią przeciwko światu 
zakłamania, obłudy, brutalności. 
Być „niedojrzałym”, w stanie cią-
głego przepracowywania same-
go siebie, zdejmowania masek, 
które jeszcze nie zdążyły okrzep-
nąć na twarzy – oto powołanie 
bohaterów autobiograficznego 
kina Jerzego Skolimowskiego. 

niem się w zbiorowość, poddaną 
nadrzędnym przeznaczeniom”.  

Czasy Gomułkowskiego PRL-u, 
jakie ukazywał reżyser, tworzą-
ce egzystencjalną próżnię, prze-
strzeń egzystencjalnego zawiesze-
nia, w którym komunistyczna ide-
ologia skutecznie wypleniła mo-
ralne, duchowe wzorce, zastępując 
je sztucznymi sloganami; rzeczy-
wistość – w której młody człowiek, 
by być wiernym sobie, zmuszony 
jest wciąż uciekać, przekraczać 
własne „ja”, działać wbrew sobie 
i światu – jako żywo przypomina 
współczesny świat, gdzie ideolo-
gię socjalistyczną zastąpił reifi-
kujący człowieka korporacyjny 
kapitalizm. Z tego też względu 
kino Skolimowskiego tak szybko 
„chwyciło” na Zachodzie, gdzie 
on sam od zawsze był traktowany 
jako „swój” – reżyser nowofalowy, 
bratnia dusza Godarda, Truffauta, 
brytyjskich młodych gniewnych – 
dzięki czemu później, na emigra-
cji, mógł swobodnie poruszać się 
w warunkach produkcyjnych Eu-
ropy Zachodniej i – w nieco bar-
dziej ograniczonym zakresie – 
w USA. Ale z tego też względu 
filmy Skolimowskiego są wciąż 
„świeże” i żywo odbierane przez 
współczesną widownię (nie ma, 
powtarzam NIE MA) bardziej „no-
woczesnych” filmów, niż te, które 
twórca Walkowera, zrealizował pół 
wieku temu w chałupniczych wa-
runkach PRL-owskiej kinemato-
grafii. Czego przykładem zawsze 
ich żywy odbiór w czasie wykła-
dów Akademii Polskiego Filmu, 
gdzie przyjmowane są w taki spo-
sób, jakby były zrealizowane wła-
śnie dziś.

W kinie Jerzego Skolimowskie-
go trzeba zatem wciąż podbijać 
stawkę, mierzyć się z wyzwania-
mi i rzucać wyzwania, nie przyj-
mować prostych rozwiązań, być 
„wiecznie głodnym” spełnienia, 
które może nadejdzie, a może 
nie (ale sama droga buntu jest 
już istotna). Bohaterowie pol-
skich, lecz nie tylko (czego przy-
kładem główna postać ze Startu 
z 1967, grana przez „twarz” fran-
cuskich nowofalowców Jean-Pier-
re’a Léauda, czy zagubiony, lecz 
wciąż ciekawy świata, poszukują-
cy sensu młodociany bohater Na 
dnie, 1970) to „wolne duchy”, wę-

drujący przez świat „flanerzy”, dla 
których egzystencjalna włóczęga 
nigdy się nie kończy. Ale bohate-
rowie filmów Skolimowskiego, jak 
zresztą sam ich twórca, są przede 
wszystkim poetami.

Spośród nieprzebranych ak-
tywności, którymi ima się Pan 
Jerzy, być może najważniejszą 
wcale nie jest reżyseria filmowa, 
ale poezja. Poetą Skolimowski był 
od zawsze, wydając tomiki po-
ezji, jak: „Siekiera i niebo” (1959) 
i „Gdzieś blisko siebie” (1958), 
doceniane przez krytyków i pu-
bliczność. Ale przede wszystkim 
był ( jest!) twórca Czterech nocy 
z Anną (2008) poetą kina, który – 
jak niewielu przed nim i po nim – 
zestroił język poezji z językiem 
filmu. Skolimowski jest być mo-
że, obok Witolda Leszczyńskiego 
i Stanisława Lenartowicza – naj-
większym poetą polskiego ki-
na. Lecz, w przeciwieństwie i do 
twórcy Żywotu Mateusza (1967), 
i do reżysera Zimowego zmierz-
chu (1956) – Skolimowskiemu nie 
wystarczało nadawanie swym ob-
razom jedynie poetyckiego wy-
miaru (poprzestając na wykorzy-
staniu odpowiednich, filmowych 
kadrów, posiadających poetycki 
walor). Tworzył (i wciąż tworzy) 
filmy-wiersze, gdzie każda se-
kwencja (bądź scena) odpowia-
da poetyckiej frazie, nie tworząc 
„podanej od razu” spójnej – tak 
pod względem formy, jak i tre-
ści – całości, lecz zmuszając wi-
dza do „złożenia” przewijających 
się na ekranie obrazów (wzbo-
gaconych o dźwięk), wydobycia 
z nich przekazu, często dodatko-
wo jeszcze ukrytego pod meta-
forą zbudowaną za pomocą in-
scenizacji, zdjęć, montażu. W Ry-
sopisie – filmie-wierszu, chyba 
najczystszej realizacji poetyckiej 
koncepcji kina Skolimowskie-
go, który właśnie przy tym ob-
razie zamienił pióro na kamerę 
(by wciąż, ale w innej, artystycz-
nej rzeczywistości „pisać” swą 
lirykę) – reżyser buduje wypo-
wiedź filmową z „rwanych”, czę-
sto improwizowanych, na pozór 
nieprzystających do siebie scen- 
-sekwencji. W genialny sposób 
pokrywają się one ze sposobem 
funkcjonowania w świecie bo-
hatera (który patrzy na świat jak 

Być „Leszczem” (Leszczyc – tak 
nazywa się główny bohater jego 
pierwszych filmów), czyli taką 
małą, niepozorną rybą, pływają-
cą w rzece pełnej drapieżników, 
prawdziwych rekinów – rybką 
niepozorną, ale nie dającą się 
schwytać, zjeść, poskromić, to 
powołanie „Hamlesiów” (taki ty-
tuł nosiła studencka etiuda reży-
sera, w 1960 roku) zaludniających 
świat filmów Skolimowskiego. 
Zwłaszcza (ale co ważne, nie tyl-
ko – bo nie zauważają tego apo-
logeci kina autora Rysopisu, sku-
piający się jedynie na jego pol-
skich dokonaniach) tworzonych 
jeszcze w Polsce, przed „wyrzuce-
niem” reżysera przez władzę lu-
dową kasującą jego Ręce do góry. 

Ta niezależność, niemożność 
wtłoczenia bohatera w ramy ist-
niejącego porządku egzysten-
cjalnego, społecznego, tak no-
śna w momencie powstawania 
Bariery czy Walkowera (filmy te 
były bowiem głosem pokolenia 
wchodzącego w życie w latach 
60., okresie „małej stabilizacji”, 
która – na krótko – uwolniła mło-
dych ludzi od myślenia ideowymi 
i historycznymi sztancami, przez 
co mogli oni próbować „żyć wła-
snym życiem”) czyni z obrazów 
Skolimowskiego dzieła ponad-
czasowe, żywe, mocne po dziś 
dzień. Jak trafnie ujął to Konrad 
Eberhardt, komentując „na świe-
żo”, na łamach „Kina” dokonania 
reżysera: „Jeżeli twórczość Sko-
limowskiego spełnia tak ważną 
rolę w kinematografii polskiej, 
to właśnie dlatego, że powołuje 
do istnienia bohatera niekonse-
kwentnego, bohatera składają-
cego się, czy raczej scalającego 
ze sprzecznych elementów. Ma 
to znaczenie ogromne, gdyż pol-
ska kinematografia powojenna 
rozumiała bohatera właściwie 
w jeden sposób: jako wypadko-
wą nadrzędnych procesów zbioro-
wości, procesów społecznych i hi-
storycznych (…) nieliczne są war-
tościowe filmy odwracające hie-
rarchię wartości, filmy, w których 
(…) szary, banalny bohater zmaga 
się ze światem, takim jakim on 
sam go widzi (…). Jest w tym ja-
kaś doza przekory, obawy o ura-
towanie własnej indywidualności, 
własnej twarzy, lęk przed wtopie-

czyli mistrzowska

Jerzy
Skolimowski,
niedojrzałość

34

„Chętnie bym z panem 
porozmawiał, ale jeszcze 
nie jestem do tej rozmowy 
gotowy” – powiedział Jerzy 
Skolimowski, kiedy prosiłem 
go (zresztą niejednokrotnie) 
o udzielenie wywiadu-rzeki. 
Książka, w której ten wybitny 
reżyser wyspowiadałby się 
ze swego życia, miała być – 
w moim zamierzeniu – „perłą 
w koronie” wywiadów-rzek 
z polskimi twórcami „osobnymi”, 
outsiderami, którzy stworzyli 
własną oryginalną 
wizję kina.

Piotr Kletowski
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na rozbite lustro, które próbuje – 
bezskutecznie, bo tak właśnie ma 
być – złożyć „do kupy”). Ale taka 
„rwana” struktura, która film ato-
mizuje na osobne sceny-sekwen-
cje, które widz musi złożyć sobie 
również „do kupy” – i nadać im 
odpowiednie znaczenie (czy ra-
czej wydobyć z niego myślowy 
przekaz) tworzy z całego dzieła 
audiowizualny poemat, którego 
struktura jest jeszcze bardziej „za-
gęszczona” przez poezje same-
go Skolimowskiego, pojawiające 
się w przestrzeni przedstawionej 
filmu. To tak, jakby cały film – 
w swej istocie – był wizualizowa-
nym wierszem, którego 29 ujęć 
(zrealizowanych przez reżysera 
jeszcze w czasie studiów w łódz-
kiej Szkole Filmowej), odpowia-
dało prawie dokładnie ilości słów 
w słynnym wierszu (Człowiek na 
dworcu / który mówi / nie wiem 

spodziewanie, czym jest miłość: 
do żony, do synów, do kina, które-
mu poświęcił życie. Ten film jest 
pozornie chaotyczny, „nie klei” 
się, pełen jest scen – na pierwszy 
rzut oka – niepotrzebnych, zbyt 
melodramatycznych, albo zbyt 
wystudiowanych. A jednak to film 
podobny do pierwszych obrazów 
Skolimowskiego, dzieło-szkic, film 
wolny, nieskrępowany w żadnym 
wymiarze wymogami producen-
tów (choć o ich „skrupulatności” 
jest tu mowa), ani rygorami gatun-
kowych czy artystycznych sztanc. 
Oglądamy jakby świat oczyma 
samego Skolimowskiego, znów – 
jak Leszczyc przed laty – próbu-
jącego złożyć „do kupy”, rozbite 
„lustro rzeczywistości”. Składa je 
sam reżyser – bohater filmu, skła-
damy go i my.

Twórcza niedojrzałość (konse-
kwentna, świadoma, a więc bę-
dąca wyznacznikiem stylu Skoli-
mowskiego), i także niedokończo-

po co tu przyszedłem / aż po wie-
lu latach / albo po czymś takim 
/ jak młodość albo miłość / z rę-
ką na gardle / chce wszystko na-
prawić / i poprawia krawat) po-
jawiającym się w filmie. Całość 
zaś zmierza do epickiego wprost 
(w formie poetyckiej) finału: wi-
zyty bohatera na uniwersytecie, 
gdzie studiował (i przerwał) ich-
tiologię. „Leszcz” – Leszczyc stu-
diował naukę o rybach, jak reży-
ser-Skolimowski „studiuje” życie 
człowieka, realizując swój film.

„Filmy-wiersze” Skolimowskie-
go, dzięki swej niezwykłej z jednej 
strony wolnej strukturze, z dru-
giej dzięki żelaznej konsekwencji 
reżyserskiej, potrafiły w sposób 
precyzyjny, zawrzeć egzystencjal-
ne doświadczenie. Nieważne, czy 
było to uwikłanie w ideologiczne 
pułapki systemu komunistyczne-
go (słynne ujęcia Stalina z dwoma 

ność bohaterów jego kina, prze-
kłada się więc na „niedokończo-
ną” formę jego filmów, które bar-
dzo często mają strukturę otwartą. 
To niedomknięcie wzmacnia wy-
miar dialogu z widzem, traktowa-
nym jako współtwórca ekrano-
wego przekazu. W pełni widać 
to w ostatnich filmach reżysera. 
Cztery noce z Anną – poruszają-
ca opowieść o niewypowiedzianej 
miłości; Essential Killing (2010), 
poetycki film akcji, i ostatni – nie-
doceniony, a być może najlepszy 
film Skolimowskiego od lat – 11 
minut (2015), dzieła te mają wy-
miar filmów-wierszy, w których 
polski reżyser wypracował osta-
tecznie własną, optymalną wizję 
kina. To kino czerpiące garściami 
z dokonań kina gatunkowego, ale 
na wskroś autorskie. To są „filmo- 
-wiersze Skolimowskiego”, w któ-
rych świat przedstawiony, choć 
przypomina ten realny, jest w peł-
ni światem artysty, w którym pol-

parami oczu, przed którym ucie-
ka Bogumił Kobiela w Rękach do 
góry), czy obraz dewastującego, 
miłosnego doświadczenia męż-
czyzny, bez pamięci zakochane-
go w kobiecie (niezwykłe, enig-
matyczne zakończenie Wiosen-
nych wód z 1989 roku, w których 
z odległej Rosji, nagle przenosimy 
się do Wenecji, w której Timothy 
Hutton widzi przedmiot swych 
westchnień – Nastassję Kinski, 
ukrywającą swoją twarz w koro-
wodzie masek). 

Niezbywalną wartością wol-
nego kina Skolimowskiego było 
to, że nigdy, nawet w warunkach 
produkcyjnych kinematografii za-
chodniej (jak mawiał inny twórca 
kina poetyckiego Jean Cocteau 
„zabijającej poezję z celuloidowe-
go pistoletu strzelającego dolara-
mi”), potrafił dochować wierności 
swej lirycznej strategii. Czyż nie-

ski reżyser przygląda się z uwagą 
najważniejszym dla współczesne-
go człowieka kwestiom. Dokład-
nie według zasady wygłoszonej 
kiedyś przez Roberta Bressona, 
„że nie dojdziemy do prawdy po-
przez prawdę”. Świat okrutnej ba-
śni o miłości, która realizuje się 
w swym niespełnieniu w Czterech 
nocach z Anną; kino akcji, jakby 
pisane ręką Rimbauda, gdzie ob-
raz samotnego konia, staje się me-
taforą ludzkiej duszy uwolnionej 
przez śmierć w Essential Killing; 
czy też odhumanizowana rze-
czywistość ludzkiego rojowiska 
współczesnej Warszawy, gdzie 
na ułamek sekundy belka niesio-
na przez robotnika zamienia się 
w krzyż Chrystusa w 11 minutach. 
Przemieniają się w sceny-wersy 
filmowego poematu, w którym 
Skolimowski „Leszcz” Leszczyc 
współczesnego polskiego i świa-
towego kina, pragnie odnaleźć 
jego najgłębiej ukrytą wartość. 

zwykły, tak ceniony przez kryty-
ków, nagrodzony Złotym Niedź-
wiedziem angielski Krzyk (1978), 
adaptacja powieści Roberta Gra-
vesa, z przejmującą rolą Alana 
Batesa jako pacjenta szpitala dla 
umysłowo chorych, nie jest filmo-
wym poematem, w którym głów-
ny bohater staje się alter ego sa-
mego reżysera – artysty, którego 
filmy mają wymiar krzyku, pro-
testu człowieka ograniczonego 
artystycznymi kompromisami, 
zmuszonego do tworzenia poza 
własnym krajem? 

Nawet w takich filmach, któ-
re (za Pierem Paolem Pasolinim, 
który również – na polu kina wło-
skiego, tworzył z powodzeniem 
„kino poezji”) można nazwać „ki-
nem prozy”, jak sensacyjny Latar-
niowiec (1985) – w którym Klaus- 
-Maria Brandauer musi walczyć 
z gangsterami opanowującymi 
jego statek (a przy okazji zmagać 
się z nieposłuszeństwem swego 
syna), czy mająca wymiar gorzkiej 
komedii Fucha (1982) – opowieść 
o polskich emigrantach w Londy-
nie remontujących dom, których 
w Wielkiej Brytanii zastaje stan 
wojenny – wypełnione są scena-
mi jakby „niedopasowanymi” do 
przebiegu fabuły, pozornie „zwal-
niającymi” akcję, ale w szerszym, 
poetyckim planie nadającymi tym 
filmom kształt metafory (jak zdję-
cia nocnego morza, w którym nie-
bo zlewa się z wodą w Latarniow-
cu, czy scena w Fusze, w której 
Jeremy Irons wraca się do miesz-
kania, by zabrać zostawioną na 
podłodze przez robotników pusz-
kę po lakierze, ale w końcu osten-
tacyjnie ją pozostawia…).

Osobisty, autorski ton filmów 
twórcy Krzyku, połączony z po-
etyckim wymiarem, powraca 
w całej pełni w jego być może 
najlepszym, lecz stojącym w cie-
niu innych filmów obrazie Suk-
ces jest najlepszą zemstą (1984), 
zrealizowanym w Anglii, w któ-
rym Skolimowski, „oddając” swo-
ją osobowość Michaelowi Yorko-
wi, dokonuje osobistej spowie-
dzi polskiego reżysera rzucone-
go na obczyznę, który jest wciąż 
„Leszczycem” – „Leszczem” wśród 
„rekinów”, tym razem filmowego 
przemysłu, ale także człowiekiem 
zmagającym się wciąż ze swą nie-
dojrzałością, odkrywającym nie-

Ten nieruchomy piksel w mozaice 
rozkrzyczanych obrazów, których 
ujęcie kończy ostatni film mistrza.

„Jurek dużo wam powie” – 
mówił nam o Skolimowskim je-
go przyjaciel Andrzej Żuławski, 
kiedy prosiliśmy go, by „załatwił” 
nam rozmowę z twórcą Krzyku – 
„Ale nigdy nie powie wam praw-
dy. Prawda jest tylko w jego fil-
mach. On cały tam jest”.

Jerzy Skolimowski, który 
w tych dniach odbierać będzie 
honorowego Złotego Lwa na fe-
stiwalu w Wenecji, trofeum, któ-
re wcześniej przypadło tak wy-
bitnym twórcom światowego ki-
na, jak Michelangelo Antonioni 
czy Orson Welles, jest wciąż nie-
skończony, otwarty jak jego nie-
zwykłe, stanowiące ewenement 
w skali kina światowego, filmy. 
To po prostu kino Jerzego Sko-
limowskiego. Wybitnego, „nie-
dojrzałego” w swej dojrzałości, 
poety – filmowca. 
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Dawid Ogrodnik w filmie 11 minut, 
reż. Jerzy Skolimowski 

Bogumił Kobiela, Joanna Szczerbic, 
Tadeusz Łomnicki, Adam Hanuszkiewicz 

i Jerzy Skolimowski w filmie Ręce do góry, 
reż. Jerzy Skolimowski 
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Wystawy: Sienkiewicz sfilmowany
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Wystawa w łódzkim Muzeum Kinematografii przygotowana z okazji 170. rocznicy urodzin 
Henryka Sienkiewicza przypomina o wielkiej popularności jego prozy w Europie i na świecie. 

Utwory polskiego pisarza kochano za barwny język, wyrazistych bohaterów, epickie tło 
i wartką akcję. Nic dziwnego, że niemal od początku istnienia kina filmowcy sięgali po 

powieści, opowiadania i nowele Sienkiewicza. Od 1896 roku zekranizowano jego 16 dzieł, 
realizując 40 różnych wersji ekranowych, od kinowych filmów fabularnych przez produkcje 
dla telewizji po etiudy szkolne i krótkie metraże. Sama powieść „Quo vadis” była inspiracją 

dla 14 filmów, w tym siedmiu nakręconych we wczesnych latach kina niemego.

Anna Michalska

Ekranizacje prozy Henryka 
Sienkiewicza zawsze były 
wydarzeniami – budżety 

kilkukrotnie przekraczały kosz-
ty realizacji przeciętnego filmu, 
realizatorzy mieli specjalną po-
moc różnych instytucji i organów 
państwowych, a zdjęcia kręcono 
z użyciem najnowszej technolo-
gii. I nic w tym dziwnego, były 
to prestiżowe widowiska batali-
styczne, z dziesiątkami odtwór-
ców ról pierwszo- i drugoplano-
wych, z setkami statystów, tysią-
cami kostiumów i rekwizytów, 
licznymi lokacjami, także zagra-
nicznymi. Quo vadis w adapta-
cji Jerzego Kawalerowicza było 
najdroższą produkcją w histo-
rii polskiej kinematografii – bu-
dżet wyniósł ponad 76 mln zł. 
Na potrzeby filmu uszyto ręcz-

że seriale telewizyjne, realizowane 
równocześnie z filmami kinowymi 
(Przygody Pana Michała, W pusty-
ni i w puszczy, Ogniem i mieczem, 
Quo vadis), filmy telewizyjne (La-
tarnik, Hania), Skrzypki – jedna 
z pierwszych etiud, jakie nakrę-
cono w Szkole Filmowej w Łodzi, 
a nawet niezmiernie interesująca 
animacja Jana Lenicy Nowy Jan-
ko Muzykant.

Od lipca do połowy listopada 
2016 roku można oglądać wysta-
wę „Sienkiewicz sfilmowany”, 
pierwszą tak obszerną ekspozy-
cję prezentującą filmowe adapta-
cje twórczości laureata literackiej 
Nagrody Nobla. 

Barbara Kurowska, kurator 
wystawy, mówi: „»Sienkiewicz 
sfilmowany« to kolejna po wielu 
prezentowanych przez Muzeum 
Kinematografii w Łodzi w latach 
minionych ekspozycjach, poświę-
conych w całości lub części adap-
tacjom jego prozy (»Kino według 
Sienkiewicza«, »Krzyżacy w 40. 
rocznicę premiery filmu Aleksan-
dra Forda«, »Ogniem i mieczem – 
kulisy filmu«, »Ogniem i mieczem 
na wesoło«, »Quo vadis – kulisy 
filmu«, »Quo vadis – obrazy z fil-
mu« – wystawa fotografii i prac 
plastycznych w technice tzw. gu-
my na podstawie fotosów z planu 
Quo vadis, »W zatrzymanym ka-
drze« – fotografie Piotra Bujnowi-
cza z planu Quo vadis, »Powieść 
Henryka Sienkiewicza w obsza-
rze kultury masowej – Quo vadis 
na pocztówkach z początku XX 
wieku«, »Krzyżacy w Eastman-
colorze«, »Jerzy Hoffman – ki-
no z historią w tle«, »Jerzy Ka-
walerowicz – Malarz X Muzy«). 
Tym razem zilustrowane zostały 
wszystkie ekranowe wersje doko-
nań pierwszego polskiego nobli-
sty zarówno polskie, jak i zagra-
niczne. Natomiast wstępem do 
wystawy jest prezentacja sylwet-
ki pisarza i jego drukiem wyda-
nych utworów, po które nasi go-
ście mogą bez wysiłku sięgnąć 
na jedną z dwóch półek umiesz-
czonych w zasięgu ręki i wzro-
ku obok portretu pokrzepiciela 
serc, usiąść wygodnie przy prze-
pięknym stoliku z marmurowym 
blatem i delektować się do woli. 
Są tu też wątki blisko z Muzeum 
związane. Otóż na jednym z ekra-
nów obejrzeć można fragment 

Potop był pierwszym polskim fil-
mem z dźwiękiem stereo. W Quo 
vadis wykorzystano efekty kom-
puterowe do wykreowania Rzy-
mu z czasów Nerona. 

Już sam zamiar nakręcenia fil-

Można oglądać werki z planów 
filmowych, projekty scenograficz-
ne, kostiumów, dekoracji i wnętrz, 
fotosy oraz plakaty. Wśród tych 
ostatnich warto wyróżnić kilka 
wielkoformatowych unikatów, 
m.in. francuski do Krzyżaków ze 
sceną bitwy pod Grunwaldem, 
zrobiony dla Gaumonta czy in-
teresującą kolekcję plakatów do 
Potopu. Dopełniają je liczne ko-
stiumy i rekwizyty z planów fil-
mowych. Można oglądać purpuro-
wą szatę i tron Nerona, na którym 
można sobie zrobić selfie, stroje 
krzyżackich rycerzy, zbroję hu-
sarza ze skrzydłami, broń z „Try-
logii”, suknię z Maryni, nakrycia 
głowy, broń, naczynia. Jednym 
z eksponatów jest kolczuga, jaką 
nosił Kmicic w filmie i można so-
bie w niej zrobić zdjęcie, odwiedza-
jąc łódzką wystawę. Jest też fotel 
Jerzego Hoffmana, reżysera „Try-
logii”. Do rarytasów należą m.in. 
certyfikat watykańskiej kopii fil-
mu Jerzego Kawalerowicza Quo 
vadis (z premierowego pokazu 
w Watykanie, w którym uczestni-
czył Jan Paweł II), projekty postaci 
do niezrealizowanej animowanej 
wersji Quo vadis, fajka reżysera 
Aleksandra Forda, którą palił na 
planie Krzyżaków czy archiwalny 
jugosłowiański plakat do włosko- 
-francusko-jugosłowiańskiej ekra-
nizacji Ogniem i mieczem Fernan-
da Cerchio, gdzie Jana Skrzetu-
skiego zagrał Pierre Brice (aktor 
sławny z roli Winnetou).

Na wystawie podjęto także wą-
tek filmów, które nie zostały na-

nie 1200 kostiumów. Sam Ne-
ron miał dziesięć różnych szat. 
Krzyżacy, pierwsza polska su-
perprodukcja, byli zarejestrowani 
w formacie panoramicznym na 
specjalnej taśmie Eastmancolor, 

piątego odcinka serialu Rodzina 
Połanieckich, realizowanego w pa-
łacu Scheiblera, czyli w siedzibie 
Muzeum. Na innym natomiast 
prezentujemy piosenki promu-
jące Quo vadis Jerzego Kawale-
rowicza (w tym roku mija 15 lat 
od premiery filmu) – »Dove vai« 
w wykonaniu Małgorzaty Wa-
lewskiej i »Quo vadis, domine« 
śpiewane przez Michała Bajora, 
do których część zdjęć powstała 
w naszych wnętrzach, w których 
prezentowaliśmy wystawę »Quo 
vadis Jerzego Kawalerowicza – ku-
lisy filmu«, i z udziałem jednego 
z naszych kolegów”.

Wystawa jest nie tylko hołdem 
złożonym pisarzowi, opowiada tak-
że o bardzo wąskim, ale niezmier-
nie interesującym wycinku histo-
rii kina, niemal od początku jego 
istnienia aż do czasów obecnych. 
Wspomniane są wszystkie sfilmo-
wane utwory, adaptacje, ekrani-
zacji i produkcje, które powstały 
z inspiracji prozą Sienkiewicza, po-
czynając od trwającego kilkadzie-
siąt sekund francuskiego obrazu 
Neron wypróbowujący truciznę na 
niewolnikach, który powstał w wy-
twórni braci Lumière w 1896 roku 
i kilku Quo vadis, przez niemy film 
Edwarda Puchalskiego Bartek zwy-
cięzca, Krzyżaków – pierwszego 
polskiego supergiganta historycz-
nego i entuzjastycznie przyjętą 
przez widownię „Trylogię”, dwie 
ekranizacje W pustyni i w puszczy, 
aż po najnowszą cyfrową wersję 
obrazu Jerzego Hoffmana Potop 
Redivivus.

mu w oparciu o „Trylogię”, „Krzy-
żaków” czy „W pustyni i w pusz-
czy” wywoływał wielkie poru-
szenie zarówno w gronie czytel-
ników, jak i wśród kinomanów. 
Ich oczekiwania i wyobrażenia 
zderzały się z wizjami twórców 
adaptacji. Sprawą narodową był 
wybór odtwórców głównych ról. 
Wielkie emocje budziło obsadze-
nie Małgorzaty Braunek w roli 
Oleńki Billewiczówny w Potopie 
czy Daniela Olbrychskiego (który 
wcześniej grał już Azję Tuhajbe-
jowicza w Panu Wołodyjowskim) 
w roli Kmicica. Premierę filmu 
poprzedzały zapalczywe dysku-
sje, liczne artykuły w prasie, re-
lacje z planu w Polskiej Kronice 
Filmowej. 

Ale Sienkiewicz na ekranie to 
nie tylko superprodukcje. To tak-

kręcone lub ukończone. Wspo-
mniane są przymiarki Edwar-
da Puchalskiego do ekranizacji 
Potopu jeszcze przed pierwszą 
wojną światową, próby nakręce-
nia Ogniem i mieczem w latach 
30. w słynnej wytwórni filmowej 
Sfinks, dramatyczne losy realiza-
cji Hani w 1939 roku, czy przygo-
towania do adaptacji Krzyżaków 
na początku lat 90. Niemal rów-
nocześnie reżyserzy – Bogusław 
Linda i Jarosław Żamojda zaczęli 
zbierać ekipy i gromadzić środki. 
Mimo zapowiedzi, sił nie połączy-
li i żaden film nie powstał.

Specjalne miejsce zajmują „mu-
zyczne portrety” wybranych bo-
haterów „Trylogii”, czyli ilustro-
wane fragmentami filmów pio-
senki w wykonaniu Jacka Kacz-
marskiego: „Pan Wołodyjowski”, 
„Pan Kmicic”, „Pan Podbipięta”, 
„Kniazia Jaremy nawrócenie” 
i Jacka Kowalskiego „Skrzetuski 
Wielkopolanin”.

Na monitorach wyświetlane 
są zwiastuny, fragmenty, a na-
wet obszerne fragmenty oma-
wianych filmów. Jest nawet sta-
nowisko komputerowe ze stra-
tegiczną grą „Krzyżacy”. Pod-
czas gry zwiedzający mogą być 
stroną polsko-litewską lub krzy-
żacką, mogą nawet zmienić losy 
bitwy pod Grunwaldem. Zbiory 
z kolekcji Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi zostały uzupeł-
nione rekwizytami z Łódzkiego 
Centrum Filmowego. Wystawie 
towarzyszą działania i zabawy 
edukacyjne. 

na światowych
ekranach
Noblista

Wystawy: Sienkiewicz sfilmowany
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Ogniem i mieczem, 
reż. Jerzy Hoffman 
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zyjnej, próbuje dowiedzieć się, jakie 
były powody katastrofy. Tropy prowa-
dzą między innymi do dramatycznej 
wyprawy Lecha Kaczyńskiego do ogar-
niętej wojną Gruzji, której celem było 
powstrzymanie inwazji wojsk rosyjskich 
na Tbilisi w sierpniu 2008 roku. Z każdą 
kolejną godziną dziennikarskiego śledz-
twa Nina przekonuje się, że prawda jest 
o wiele bardziej złożona, niż mogłoby 
się na pierwszy rzut oka wydawać.

Sługi boże
film fabularny
premiera: 16 września
reżyseria: Mariusz Gawryś
scenariusz: Mariusz Gawryś, Maciej Strzembosz
zdjęcia: Mikołaj Łebkowski
muzyka: Maciej Zieliński
scenografia: Janusz Sosnowski
montaż: Milenia Fiedler
dźwięk: Wojciech Mielimąka, Radosław Ochnio
obsada: Bartłomiej Topa, Małgorzata 
Foremniak, Julia Kijowska, Henryk Talar, Andrzej 
Konopka, Zbigniew Stryj, Krzysztof Stelmaszyk, 
Adam Woronowicz
producent: Maciej Strzembosz, Ewa Borguńska, 
Dorota Hawliczek
produkcja: Prasa i Film
czas projekcji: 101 min
dystrybucja: NEXT FILM

Z wieży wrocławskiego kościoła rzuca 
się młoda Niemka. Śledztwo prowa-
dzi doświadczony komisarz Warski. Ku 
jego niezadowoleniu do sprawy zostaje 
przydzielona także Ana Wittesch – nie-
miecka policjantka o polskich korze-
niach. Warski nie wie, że Ana przyje-
chała do Wrocławia prowadzić jeszcze 
inne, tajne dochodzenie. Wkrótce oka-
zuje się, że do Wrocławia przybywa 
także wysłannik Watykańskiego Banku 

dr Kuntz. Co łączy samobójstwo nie-
mieckiej studentki, tajne śledztwo Any 
Wittesch i przyjazd wysłannika z Waty-
kanu? Zanim zagadka zostanie rozwią-
zana, komisarz Warski i Ana Wittesch 
muszą nauczyć się współpracować 
i wzajemnie sobie zaufać. Tymczasem 
z wieży wrocławskiego kościoła rzuca 
się kolejna dziewczyna...

Nawet nie wiesz,  
jak bardzo cię kocham

film dokumentalny
premiera: 23 września
reżyseria: Paweł Łoziński
scenariusz: Paweł Łoziński
zdjęcia: Kacper Lisowski
montaż: Dorota Wardęszkiewicz
dźwięk: Zofia Moruś, Justyna Musialska
producent: Paweł Łoziński, Agnieszka 
Mankiewicz
produkcja: Łoziński Production
czas projekcji: 80 min
dystrybucja: Against Gravity

Film jest zapisem niełatwego procesu 
uzdrawiania relacji matki i córki. Co kryje 
się pod słowem „miłość”? Dwie kobiety 
spotykają się w gabinecie psychotera-
peuty. W intymnym dialogu trzech osób 

dawne urazy i głęboko ukryte emocje 
powoli wychodzą na powierzchnię. Tera-
peuta zabiera bohaterki w trudną podróż 
ku polepszeniu ich relacji.

Ostatnia Rodzina
film fabularny
premiera: 30 września
reżyseria: Jan P. Matuszyński
scenariusz: Robert Bolesto
zdjęcia: Kacper Fertacz
scenografia: Jagna Janicka
montaż: Przemysław Chruścielewski
dźwięk: Jarosław Bajdowski, Kacper Habisiak, 
Marcin Kasiński
obsada: Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, 
Aleksandra Konieczna, Andrzej Chyra, Zofia 
Perczyńska, Danuta Nagórna, Alicja Karluk, 
Magdalena Boczarska, Agnieszka Michalska
producent: Leszek Bodzak, Aneta Hickinbotham
produkcja: Aurum Film
czas projekcji: 123 min
dystrybucja: Kino Świat

Akcja filmu zaczyna się w 1977 roku, gdy 
Tomasz Beksiński wprowadza się do swo-
jego mieszkania. Jego rodzice mieszkają 
tuż obok, na tym samym osiedlu, przez 
co ich kontakty pozostają bardzo inten-
sywne. Nadwrażliwa i niepokojąca osobo-
wość Tomka powoduje, że matka – Zofia, 
wciąż martwi się o syna. W tym samym 
czasie Zdzisław Beksiński próbuje całko-
wicie poświęcić się sztuce. Po pierwszej 
nieudanej próbie samobójczej Tomka, 
Zdzisław i Zofia muszą podjąć walkę nie 
tylko o syna, ale także o przywrócenie 
kontroli nad swoim życiem. Gdy Zdzisław 
podpisuje umowę z mieszkającym we 
Francji marszandem Piotrem Dmochow-
skim, a Tomek rozpoczyna pracę w Pol-
skim Radiu, wydaje się, że rodzina najgor-
sze kłopoty ma już za sobą. Jednak seria 
dziwnych, naznaczonych fatum wydarzeń, 
dopiero nadejdzie…
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Egipt i Izrael. Odbyli podróż przez kul-
tury, państwa, metropolie i ulice. Przy-
glądali się hipnotycznemu tańcowi reli-
gii świata. Wrócili z filmem. THX GOD 
to zaproszenie do wspólnej podróży. 

Smoleńsk 

film fabularny
premiera: 9 września
reżyseria: Antoni Krauze
scenariusz: Tomasz Łysiak, Antoni Krauze, 
Maciej Pawlicki, Marcin Wolski
zdjęcia: Michał Pakulski
muzyka: Michał Lorenc
scenografia: Michał Sulkiewicz
montaż: Miłosz Janiec
dźwięk: Michał Muzyka
obsada: Beata Fido, Maciej Półtorak, Aldona 
Struzik, Lech Łotocki, Ewa Dałkowska, Redbad 
Klijnstra, Jerzy Zelnik, Halina Łabonarska, 
Dominika Figurska
producent: Maciej Pawlicki
produkcja: Fundacja Smoleńsk 2010
czas projekcji: 120 min
dystrybucja: Kino Świat

10 kwietnia 2010 roku rządowy samolot 
Tupolew 154 z Prezydentem RP Lechem 
Kaczyńskim i towarzyszącymi mu 95 
osobami, członkami oficjalnej delegacji 
zmierzającej do Katynia, ulega katastro-
fie w Smoleńsku. Wszyscy pasażero-
wie giną na miejscu. Tragedia wywo-
łuje ogromne poruszenie w Polsce i na 
świecie. Nina, dziennikarka pracująca 
dla dużej komercyjnej stacji telewi-

cować dziesięć godzin dziennie, by kupo-
wać rzeczy, których tak naprawdę nie 
potrzebuje. Danna zyskała wolność, ale 
codziennie okazywało się, jak trudno ją 
zachować. Tam, na wybrzeżu Atlantyku, 
w spektakularnie pięknym miejscu, odna-
lazła ją reżyserka Kamila Józefowicz.

THX GOD
film dokumentalny
premiera: 9 września
reżyseria: Michał Kopaniszyn, Szymon Padoł
scenariusz: Michał Kopaniszyn, Szymon Padoł
zdjęcia: Michał Kopaniszyn
muzyka: Szymon Padoł
montaż: Michał Kopaniszyn, Szymon Padoł
montaż dźwięku: Szymon Padoł
producent: Michał Kopaniszyn, Szymon Padoł
produkcja: Kopaniszyn Studio
czas projekcji: 41 min
dystrybucja: Żółty Szalik

Impresja z podróży dookoła świata 
dwóch przyjaciół, którzy wyruszyli bez 
planu i bez budżetu, a w drodze spę-
dzili ze sobą prawie pół roku. Z Katowic 
poprzez Kijów dotarli do Delhi. Oprócz 
Indii, odwiedzili m.in. Nepal, Tajlandię, 
Malezję, Kambodżę, Birmę, Bangladesz, 
Peru, Meksyk, USA, Singapur, Etiopię, 

Galumphing

film dokumentalny
premiera: 9 września
reżyseria: Kamila Józefowicz
scenariusz: Kamila Józefowicz
zdjęcia: Kamila Józefowicz 
muzyka: Jakub Józefowicz
montaż: Kamila Józefowicz 
montaż dźwięku: Andrzej Andrzejewski
producent: Kamila Józefowicz
produkcja: Kamila Józefowicz
czas projekcji: 41 min
dystrybucja: Żółty Szalik

Danna tworzyła od zawsze. Skończyła 
najlepsze uczelnie malarstwa w Buenos 
Aires. Gdy przeprowadziła się do Brazy-
lii, „zamieszkała w zieleni”. Bez bieżącej 
wody, elektryczności, tylko wśród natury. 
Wypisała się z systemu. Nie chciała pra-

Kalendarz premier
wrzesień 2016
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Bieg
w podskokach

Trwaj chwilo, 
bywasz piękna

Anna Bielak: Co można 
znaleźć na krańcu świata?
Kamila Józefowicz: Siebie. 
Pobyt w małej wiosce w stanie 
Bahia w Brazylii był dla mnie 
formą medytacji. Wychowałam 
się w Warszawie i mieszkałam 
trochę w Londynie, więc przed 
wyjazdem do Ameryki Połu-
dniowej nie miałam bliskiego 
kontaktu z naturą. A ona daje 
człowiekowi mnóstwo energii, 
pozwala uspokoić myśli i wsłu-
chać się w swój wewnętrzny 
głos. I na pewno zmienić 
nieco perspektywę, z jakiej 
patrzy się na świat; pozwala 
na nowo ustawić sobie priory-
tety. „Dobrze w końcu spotkać 
samego siebie” – mówi często 
Danna Arahabiana, bohaterka 
Galumphing.

Tytuł filmu to słowo 
wymyślone przez Lewisa 
Carrolla. Danna nie 
przypomina Alicji, ale jej dom 
to osobliwa Kraina Czarów.

Anna Bielak: THX GOD 
jest dokumentem bardzo 
ciekawym formalnie. 
Używacie rytmu i muzyki, 
żeby opowiedzieć o człowieku 
i jego doświadczaniu Boga. 
Michał Kopaniszyn: Forma 
filmu powstała w wyniku fuzji 
naszych charakterów. Ja mam 
doświadczenie multimedialne, 
Szymon – muzyczne, więc doku-
mentalny materiał, który przy-
wieźliśmy z podróży, zmontowa-
liśmy, łącząc efekty dźwiękowe 
z wizualnymi w imię opowie-
dzenia historii o tym, co zoba-
czyliśmy po drodze.
Szymon Padoł: Komponuję, 
produkuję muzykę i jestem 
DJ-em, więc myśląc 
o komponowaniu muzyki 
i ścieżki dźwiękowej do THX 
GOD, inspirowałem się takimi 
filmami, jak Baraka, Międzyna-
rodowe Centrum Szczęśliwych 
Ludzi czy Nadprodukcja, w któ-
rych świat pokazany jest w pul-
sującym rytmie i estetyce przy-
pominającej wideoklipy.

W THX GOD słowny 
komentarz na temat rzeczy-
wistości praktycznie się nie 
pojawia. Czysta obserwacja 
jest lepsza niż typowy dialog?
M.K.: Powiedziałbym raczej, 
że nie chcieliśmy ingerować 
w świat, skłaniać ludzi do myśle-
nia o rzeczach, nad którymi 
w danej chwili nie mieli ochoty 
się zastanawiać. Ale łapaliśmy 
słowa. Urywki zdań wykorzysta-
liśmy w filmie w formie osobli-

wychowałyśmy się na tym 
samym podwórku – czytałyśmy 
te same książki i przeżywały-
śmy te same rozterki. Kiedy 
między nami pojawiła się 
kamera, Danna miała do mnie 
zaufanie. Poza tym jej domu 
nie najechała wielka ekipa ze 
sprzętem, krążyłam po nim 
sama z aparatem Canon EOS 
5D. Kiedy Danna przyzwy-
czaiła się do jego obecności, 
zaczęłyśmy rozmawiać przed 
kamerą. Wszystko toczyło się 
bez pośpiechu. Potem wyjecha-
łam do Polski i wróciłam do 
Brazylii po roku, żeby poka-
zać Dannie film. Powiedziała, 
że ją zrozumiałam. Bardzo mi 
na tym zależało. Zwłaszcza, że 
robiąc film o niej, opowiadałam 
też o tym, co życie w izolacji od 
miejskiego zgiełku dało mnie.

„Galumphujemy”, kiedy 
biegniemy w podskokach, 
zamiast iść. Kiedy wybieramy 
piękną drogę, zamiast tej 
bardziej wydajnej. Kiedy 
bardziej interesuje nas sam 
proces, niż zakończenie. 
Mnie ciekawi, jak przebiegał 
proces montażu twojego 
dokumentu?
Kiedy zaczynam pracę nad 
dokumentem, nigdy nie wiem, 
co odkryję, badając temat, więc 
historia powstaje dopiero na 
stole montażowym. I chociaż 

wych idei. Wiele rzeczy ule-
gło przewartościowaniu. Były 
chwile, w których skłanialiśmy 
się nawet ku temu, żeby nie 
robić filmu i zatrzymać te prze-
życia dla siebie. One były zbyt 
intymne, a ja niegotowy, żeby 
opowiadać o nich i historiach 
spotkanych w podróży ludzi. 

Ale w końcu udało się wam się 
zatrzymać chwile w czasie ich 
trwania.
M.K.: Wpisaliśmy historię 
w sześć rozdziałów symbolizują-
cych cykl rozwoju świadomości 
człowieka, choć na starcie nie 
mieliśmy scenariusza. Intere-
sowały nas po prostu sprawy 
duchowe. Wszystkie sytuacje 
i ludzi rejestrowaliśmy sponta-
nicznie. I wycofywaliśmy się, 
kiedy czuliśmy, że w danych 
chwilach kamera nie powinna 
im towarzyszyć. Nie mając 
odgórnych założeń, uprawia-
liśmy typowy rodzaj filmowej 

Trochę tak! Dzięki spotkaniu 
z Danną odkryłam, że natura 
ma w sobie coś magicznego. 
We wsi, w której mieszkałam, 
krążyły często nielegalnie 
kopiowane płyty DVD. Cokol-
wiek się pojawiało, wszyscy 
pożyczali sobie płyty i oglądali 
nagrane na nich filmy. Jed-
nym z nich był Avatar Jamesa 
Camerona. Obejrzałyśmy go 
z Danną zadziwione, bo prze-
cież naturę, którą widziały-
śmy na ekranie, miałyśmy też 
wokół siebie. Danna pokazała 
mi niesamowite gatunki kwia-
tów i roślin. Kiedy byłam mała, 
traktowałam kwiatki jak meble, 
które stoją w pokoju obok 
lampy. Dzięki Dannie zoba-
czyłam sieć powiązań między 
człowiekiem a przyrodą. I prze-
konałam się, że można wykre-
ować swój świat, żyć na wła-
snych zasadach i w otoczeniu 
fajnych ludzi, nie dostosowując 
się do rzeczywistości, która czę-
sto nam się nie podoba.

Jak na świat, który stworzyła 
dla siebie Danna, wpłynęła 
obecność kamery?
Zanim w domu pojawiła się 
kamera, zdążyłyśmy się zaprzy-
jaźnić. Rozmawiając z Danną 
przez dobre pół roku – czułam, 
że spotkałam bratnią duszę. 
Danna pochodzi z Buenos 
Aires, a miałam wrażenie, że 

wych bitów. A w Los Angeles 
spotkaliśmy bezdomnego, który 
zapytał mnie, czy umarłbym 
dla niego? Takie jedno zdanie 
ma mocniejszy wydźwięk niż 
dziesiątki wywiadów, prawda? 
Szczątki rozmów są jak bryłki 
złota, które znajdujesz, przesie-
wając piach.

Jakie pytania zadawaliście 
sobie?
S.P.: Dużo czytaliśmy i dyskuto-
waliśmy na temat wiary i ducho-
wości. Na tapecie przed długi 
czas była książka „Potęga teraź-
niejszości” Eckharta Tollego. 
M.K.: Nie zawsze jednak ubie-
raliśmy nasze pytania w słowa. 
Ale cały czas byliśmy otwarci 
na doświadczanie nowych rze-
czy. Każde spotkanie, historia 
i kultura sprawiały, że stawa-
łem się coraz bardziej przezro-
czysty. Dzięki temu przestałem 
się kurczowo trzymać swojego 
ego, konceptu na film i życio-

mam do dyspozycji setki pięk-
nych obrazów, na pierwszym 
miejscu stoi opowieść. Krę-
gosłupem filmu był monolog, 
w którym Danna mówi m.in. 
o swojej codzienności, przeszło-
ści, samotności i malarstwie. 
Dla mnie montowanie jest 
zresztą jak malowanie obrazu. 
Dlatego pracowałam sama, bez 
montażysty. Nie oddałabym 
komuś pędzla, sugerując, co 
powinien namalować, w którym 
rogu płótna (śmiech).

Jakie znaczenie Galumphing 
ma dla Danny?
To jej okno na świat. Może 
w nim stanąć i pokazać się 
innym. Przyznaje, że czasem 
brakuje jej wymiany myśli, 
energii i idei z innymi ludźmi. 
Samotność bywa trudna. Danna 
nieźle sobie z nią radzi, choć 
miewa momenty załamań. 
Kiedy jesteś w pięknym miej-
scu, ale nie możesz się z niego 
wydostać (bo np. brakuje ci na 
to pieniędzy), zaczynasz się 
czuć jak więzień. Można nim 
być nawet w raju. Danna dostała 
kiedyś od kogoś płytę z lek-
cjami języka polskiego. Czasem, 
kiedy czuje się samotna, pusz-
cza ją w domu bardzo głośno. 
Nic nie rozumie, ale ma poczu-
cie, że coś się wokół niej dzieje. 
I maluje, żeby na bieżąco dawać 
upust emocjom. 

guerrilli. Kręciliśmy głównie 
na ulicach i to, co zastaliśmy. 
Nic nie było zagrane, nic nie 
zostało uprzednio zainscenizo-
wane. Postawiliśmy na impresję. 
Podróż to życie w tranzycie. Nie 
ma czasu, żeby przyglądać się 
czemuś godzinami. Wszystko 
się zmienia, pędzi i wibruje. 
Mieliśmy godziny materiału, 
z którego w trakcie montażu 
wybieraliśmy fragmenty. Tak 
jak cytuje się frazy z przeczy-
tanej książki, którymi chce się 
podzielić z innymi, bo mają 
w sobie coś szczególnego.
S.P.: Staraliśmy się złapać 
chwile i nauczyć się je akcepto-
wać w takiej postaci, w jakiej ich 
doświadczaliśmy. Nie mieliśmy 
czasu na duble, więc trzeba było 
cieszyć się tym, co oferowała 
nam rzeczywistość. I iść dalej. 
Kiedyś moje życie opierało się 
na negacji – wierzyłem w punk 
rocka i bunt. Ta podróż i praca 
nad filmem nauczyły mnie 
wdzięczności. Co ciekawe, to za 
nią idzie zmiana samego siebie 
i świata wokół.

Czy jest coś, co łączy ludzi, 
którzy wierzą?
M.K.: Miłość. Kiedy masz ją 
w sobie i przepełnia cię wewnę-
trzy spokój – nie ma znaczenia, 
w jakim jesteś kraju i o czym 
śnisz. Chcielibyśmy wierzyć, 
że opowiadaliśmy o jednym 
człowieku, jednej religii i jed-
nym Bogu, który w różnych czę-
ściach świata nazywany jest po 
prostu innym imieniem. 

Z Kamilą Józefowicz, reżyserką filmu 
GalumphinG, rozmawia Anna Bielak

Z Michałem Kopaniszynem i Szymonem Padołem, 
twórcami filmu THX GOD, rozmawia Anna Bielak

Fo
t.

 Ż
ół

ty
 S

za
lik

Fo
t.

 Ż
ół

ty
 S

za
lik

Kamila Józefowicz

Michał Kopaniszyn i Szymon Padoł



44 45MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016

Polskie premiery: Sługi bożePolskie premiery: Sługi boże

by nieustająco podważać 
zaufanie widza do tego, 
co widzi na ekranie, gdzie 
nikt nie jest tym, za kogo 
się podaje, a kolejne tropy 
okazują się iluzją? Dlaczego? 
Co chciał pan przez to 
osiągnąć?
To, co najważniejsze – przy-
jemność, dwie godziny dobrej, 
kryminalnej rozrywki. Dramat, 
w tym kryminał, żyje z napię-
cia. Napięcie bierze się z kon-
fliktu. Trzeba zatem dobrze 
rozgrywać konflikt. Nie tylko 
grać postaciami opowiada-
nej historii, ale również grać 
z widzem, wodzić go za nos. 
W kinie, inaczej niż w życiu, 
widz bardzo to lubi. Wtedy 
odczuwa największą przyjem-
ność. 

Z jakich inspiracji filmowych 
pan czerpał? Kod da Vinci 
Rona Howarda i powieści 
Dana Browna mocno się 
narzucają, ale nie tylko one…
Nie czerpię inspiracji z innych 
filmów. Kod da Vinci oglądałem 
chyba do połowy. To, co Sługi 
boże mają wspólnego z filmem 
Howarda, to ambiente, obec-
ność na terenie kościelnym. 
Kod da Vinci to była fikcyjna 
rzeczywistość, my stąpamy po 
ziemi. Jest oczywiście element 
kreacyjny – samobójstwa dziew-
cząt, ale jest to jedynie drama-
turgiczna trampolina. Film, 
w tym film kryminalny, rządzi 
się zasadą „bigger than life”. 
Od tego nie uciekniemy. Jeśli 
na coś zwracałem uwagę, to na 

rodzaj solidności w odczuwa-
niu przestrzeni. Gdzie drewno 
jest prawdziwym drewnem, 
gotycka cegła prawdziwą, histo-
ryczną cegłą, a odniesione rany 
dotykają nas swym autenty-
zmem. Razem ze scenografem 
filmu Januszem Sosnowskim, 
dekoratorką wnętrz Wiesławą 
Chojkowską i autorem zdjęć 
Mikołajem Łebkowskim, praco-
waliśmy na planie w taki spo-
sób, aby przestrzeń była niemal 
fizycznie odczuwalna. Wtedy 
myślałem o takim klasyku jak 
Trzy dni Kondora czy choćby… 
serialu Mad Men. To były moje 
inspiracje.

Kiedy ogląda się film 
z tak wartką akcją, i co 
krok nieoczekiwanymi 
jej zwrotami, pełen 
niedopowiedzeń, tajemnic – 
to co jest największym 
wyzwaniem dla reżysera?
Matematyka. Praca nad fil-
mem i podczas fazy pisa-
nia scenariusza z Maciejem. 
Także podczas pracy na planie, 
matematyka przypominała 
mi rozwiązywanie „wielopię-
trowego” równania z wieloma 
niewiadomymi. Należy być 
niezwykle precyzyjnym, gdyż 
każdy błąd niszczy wiary-
godność. W filmie autorskim 
podejmuje się decyzje bardzo 
często intuicyjnie. Tutaj jest to 
niemożliwe. Konstrukcja musi 
być podporządkowana for-
malno-logicznym kryteriom. 
To inny rodzaj wyzwania. Dla 
mnie szalenie frapujący. 

Bardzo trudne zadania 
postawił pan przed aktorami. 
Nie tylko dlatego, że muszą 
być niesamowicie precyzyjni, 
bo nie ma tu czasu na niuanse 
psychologiczne, a grają 
postaci wielowarstwowe, 
ale także z powodów 
czysto fizycznych. Jak się 
ta współpraca układała? 
Myślę przede wszystkim 
o Małgorzacie Foremniak, 
Julii Kijowskiej, Adamie 
Woronowiczu, Henryku 
Talarze.
Myślę, że to bardziej pytanie do 
aktorów, niż do mnie. Wydaje 
mi się jednak, że wszystko 
odbyło się bardzo naturalnie. 
Na planie nie było na tym tle 
napięć. Określiliśmy sobie 
zadania, a potem staraliśmy 
się je zrealizować. Mam może 
o tyle łatwość podczas krę-
cenia, że dysponuję dużym 
doświadczeniem w pracy 
z aktorem. W pewnym sensie 
czytam aktora. Wiem, co się 
z nim dzieje i czego potrzebuje. 
Kiedy jest zagubiony i staje 
się wręcz agresywny, a kiedy 
pewnie prowadzi postać i nie 
należy mu w tym przeszkadzać. 
Poza tym zwracam uwagę na 
to, co wielu reżyserów igno-
ruje, zajmując się interpreta-
cją tekstu. Tym kluczem jest 
tworzenie u aktora/postaci 
relacji do siebie i do świata 
zewnętrznego, do innych boha-
terów. Jeśli zdefiniowana jest 
relacja, tekst napisany sam się 
interpretuje. I ma to zawsze 
większą energię oddziaływa-
nia, niż wtedy, gdy postępu-
jemy odwrotnie, czyli wtedy, 
gdy zaczynamy od interpre-
tacji. Aktor nie ma wrażenia 
wtłaczania do foremki wydu-
manej przez reżysera, ale sam 
tworzy, współkreuje graną 
przez siebie postać. Jeśli ten 
proces zostanie przypilnowany, 
to widz odczuwa przyjemność 
w obcowaniu z postaciami. 
Widz bowiem, bez względu na 
poziom wykształcenia, ulega 
temu samemu procesowi; iden-
tyfikuje się z postacią. Pod 
warunkiem, że jest wiarygodna, 
prawdziwa, autentyczna. Wtedy 
kroczy za każdym kadrem, za 
każdą sceną. 

Podobno nie myślał pan 
o Bartłomieju Topie jako 
o komisarzu Warskim. 
Dopiero po obejrzeniu 
Watahy zdecydował się pan 
na niego. 
To prawda, nie myślałem 
o Bartku Topie. Ale to było 
poniekąd „z jego winy”. Byłem 
więźniem kreacji, jaką stwo-
rzył postacią Zenka w Złotopol-
skich. To było tak sugestywne, 
że nie potrafiłem zobaczyć go 
inaczej. Żywia Kosińska, odpo-
wiedzialna za casting, zwróciła 
jednak moją uwagę na Watahę. 
Wtedy zobaczyłem, że jest to 
aktor z wielkim potencjałem. 
Inteligentny, wrażliwy, a jedno-
cześnie dotknięty przez życie, 
niepokojący, podskórnie per-
manentnie napięty. Czujemy, 
że jeszcze trochę, a mógłby zna-
leźć się po drugiej stronie bary-
kady. Wybór Bartka Topy do 
roli komisarza Warskiego stał 
się oczywisty. 

Czy powracające sceny 
z Warskim, izolującym się od 
świata w basenie, to jego azyl, 
rodzaj kozetki u psychologa?
On potrzebuje psychologa, ale 
jak każdy normalny facet, nigdy 
się do tego nie przyzna. Dopóki 
potrafi wentylować wewnętrzne 
napięcie w inny sposób, nigdy 
nie położy się na kozetkę. Dla-
tego regularnie kładzie się na 
dnie basenu. Przebywanie na 
dnie basenu to refugium, miej-
sce odosobnienia, które wręcz 
fizycznie wymusza na nas spo-
wolnienie wszystkich procesów. 

Od pana nagrodzonego 
w Gdyni debiutu 
pełnometrażowego Sztuka 
masażu minęło 10 lat. 
Dlaczego tak długo zwlekał 
pan z drugim filmem?
O to warto zapytać tych, którzy 
mieli wpływ na decyzje o przy-
znaniu środków budżetowych. 
Jedna komisja przyznaje środki, 
a druga ten sam projekt niszczy. 
Projekt zyskał uznanie i w Pra-
dze, i w Berlinie, i w Paryżu, 
ale nie w Warszawie. Nie chcę 
wspominać, o jaki projekt cho-
dziło. Mam bowiem nadzieję, 
że uda mi się go jeszcze kiedyś 
zrealizować. 

Mariola Wiktor: Sługi boże 
to kto? Jak należy rozumieć 
ten tytuł? Ironicznie, 
prowokacyjnie…?
Mariusz Gawryś: Sługi boże 
to duchowni, to także – sze-
rzej – wszyscy ci, którzy przyj-
mują na siebie rolę nadzorców 
porządku w naszym świecie. 
Kluczowe jest pytanie, jakiego 
lub czyjego porządku oni tutaj 
pilnują… Mam nadzieję, że 
każda z pojawiających się w fil-
mie postaci jest inna. Mamy 
zatem do czynienia z ludźmi 
prawymi, z karierowiczami, 
z zagubionymi żarliwcami, 
wreszcie z szubrawcami. Za 
każdym więc razem to kon-
tekst, czyli postać i jej dzia-
łanie, tworzy znaczenie tego 
tytułu. Raz będzie to ironia, raz 
prowokacja, a raz wyraz afir-
macji… 

Powiedział pan, że 
scenariusz filmu powstał 
na bazie wielu wydarzeń, 
które na przestrzeni lat 
poruszały opinię publiczną 
w Polsce. O jakie konkretnie 
wydarzenia chodzi?
Ponad dekadę temu prze-
czytałem informację, że we 
Wrocławiu powstała żeńska 
szkoła gregoriańska. Było to 
novum, a jednocześnie złama-

raliśmy się być w naszej robo-
cie rzetelni i mam nadzieję, że 
jest to na ekranie widoczne. 
Myślę, że więcej na ten temat 
mogliby powiedzieć produ-
cenci filmu: Ewa Borguńska, 
Dorota Hawliczek i Maciej 
Strzembosz. Osobiście do 
tej pory nie doświadczyłem 
niczego negatywnego. Być 
może wszystko jeszcze przede 
mną. Dotychczasowe reakcje 
na film były pozytywne, wręcz 
przyjazne. 

Dystrybutor zapowiada 
film jako mroczne, pełne 
zagadek kino gatunkowe. 
Jednak taki rodzaj kina to 
mariaż dwóch przeciwieństw: 
zaskoczenia i konwencji, 
a więc przewidywalności. 
Tymczasem w Sługach 
bożych o przewidywalności 
nie ma mowy do samego 
końca filmu. 

nie kościelnego tabu. Schole 
gregoriańskie były do tej pory 
męskie. To był punkt zapalny; 
zacząłem szukać wydarzeń 
i okoliczności, które mogłyby 
z tym dramaturgicznie kore-
spondować. Tylko tyle mogę 
zdradzić, resztę musi odkryć 
komisarz Warski.

Myślę, że nie zdradzimy 
tajemnic Warskiego, 
dopowiadając, że film jest 
nie tylko krytyką przekrętów 
finansowych Kościoła i jego 
hipokryzji, ale także systemu, 
w którym w służbach 
specjalnych nadal pracują 
niezweryfikowani ludzie. Czy 
ciężko było zdobyć pieniądze 
na taki film i w ogóle go 
zrealizować? Nie obawia się 
pan, a może już doświadczył 
nieprzychylności ze strony 
niektórych środowisk 
w Polsce?
Zdobycie finansowania nie 
wiązało się z żadnymi innymi 
perturbacjami, niż tymi, które 
standardowo towarzyszą reali-
zacji filmów o wyższych budże-
tach. Projekt wymagał współ-
pracy z wieloma inwestorami. 
Od nikogo nie usłyszeliśmy, 
że odczuwa dyskomfort ze 
względu na swój światopogląd. 
Podczas pacy nad filmem sta-

Kino gatunkowe nie musi 
być przewidywalne, należy je 
tylko dobrze skonstruować. 
Nie wystarczy opowiedzieć 
pewną historię. Należy to zro-
bić w taki sposób, aby widz był 
przez zwroty akcji zaskakiwany. 
Oczywiście nie może to być 
sztuka dla sztuki; zwroty akcji 
muszą być wiarygodne i orga-
nicznie wyrastać z opowiada-
nej historii. Starzy, dobrzy fil-
mowcy powtarzają: „W dobrym 
kinie musi być »aż tu nagle«. 
Jak nie ma »aż tu nagle«, to 
nie ma dobrego kina”. Razem 
z Maciejem Strzemboszem, 
współautorem scenariusza, sta-
raliśmy się o tej starej, dobrej 
recepcie pamiętać. 

Paradoksalnie to 
nieoczywistość staje się 
jedyną przewidywalną 
dominantą filmu. Czy 
zależało panu na tym, 

Z Mariuszem Gawrysiem, 
reżyserem filmu SłuGi boże, 
rozmawia Mariola Wiktor

Gra
z widzem
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Mariusz Gawryś

Bartłomiej Topa i Małgorzata 
Foremniak w filmie

Sługi boże, reż. Mariusz Gawryś
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weszły po raz pierwszy do gabi-
netu, nie wiedziały, co je czeka. 
Kiedy wychodzą po sesjach, 
pod koniec filmu, widać, że są 
już innymi ludźmi, w innej rela-
cji ze sobą.  

Problemem, który często 
powraca przy okazji 
dokumentów, jest kwestia 
odpowiedzialności. Czułeś, że 
rozkłada się ona tutaj między 
ciebie a terapeutę Bogdana de 
Barbaro?
Miałem nawet poczucie, że 
de Barbaro zupełnie zdjął mi 
ją z głowy. Byliśmy wszyscy 
w dobrych rękach. Po raz pierw-
szy było tak, że to nie ja otwiera-
łem bohatera i nie musiałem się 
o niego martwić. Co więcej, tera-
peuta wiedział, jak potem go 
domknąć. Siedziałem za jedną 
z kamer i po prostu patrzyłem, 
co się dzieje. Z poczuciem, że 
nie narażamy bohaterów na nic 
złego. Przeciwnie, w końcu dla 
części z nich to było pierwsze 
spotkanie z terapeutą. Być może 
zachęci ich do tego, by w ten 
sposób szukać pomocy.

Jak ci ludzie reagowali na 
kamerę?
Jeżeli rozmowa jest gęsta, są 
prawdziwe emocje, kamera 
staje się dla bohatera niewi-
doczna. My mieliśmy aż trzy 
w małym pomieszczeniu i nadal 
nie przeszkadzały. Spotkania 
z terapeutami, sesje, były tak 
intensywne, że ekipa była tylko 
dodatkiem do tego spotkania. 
Jeżeli bohaterowie się krępo-
wali, to był to element sesji, 
nie było tak z powodu ekipy. 
Zresztą terapeuci mówili, że 
wszystko odbywa się dokład-
nie tak, jak u nich w gabinecie. 
Nie czuli żadnej różnicy. Cza-
sem, kiedy robię film, emocje są 
tak wysokie, że ciężko mi trzy-
mać kamerę i przez nią patrzeć. 
Wolałbym podejść do bohatera 
i go przytulić. Tu był terapeuta, 
który wiedział, kiedy i jak może 
zakręcić ten kurek ze łzami. Ci 
ludzie byli w dobrych rękach. 
W słusznej sprawie, w dobrych 
rękach.

Twój film jest przede 
wszystkim o tym, jak trudno 

się ze sobą porozumieć. To 
znak czasu czy uniwersalny 
problem?
Rodzina i dom to takie pola, 
gdzie uczymy się ze sobą komu-
nikować, mówić wprost o swo-
ich emocjach, albo je chować. 
Rodzina jest czymś, co nas two-
rzy, czym bezwiednie nasią-
kamy. Nasi rodzice są z pokole-
nia, kiedy o psychologii u nas 
w Polsce nie było jeszcze sły-
chać, choć ona rzecz jasna funk-
cjonowała gdzie indziej i miała 
się dobrze. Inne było podejście 
do wychowania dzieci, dużo 
mniej świadome, ale też świat 
wokół był inny, dużo mniej przy-
jazny. Dziś mamy ten luksus, że 
niektórzy z nas mogą się trochę 
pozajmować duszą, bo już byt 
mają w miarę zabezpieczony. 

W tej materii temu 
dokumentowi blisko do 
twojego wcześniejszego filmu 
Ojciec i syn.
To była taka naiwna próba auto-
terapii. W podwójnym tego 
słowa znaczeniu, bo nie dość, że 
robiliśmy ją sobie sami, to jesz-
cze w aucie (śmiech). Mrugnę-
liśmy do siebie okiem, jacy to 
jesteśmy sprytni, że wszystko 
zrobimy sami, innych nie 
potrzebujemy. To nie mogło 
się udać, nie jesteśmy omni-
potentni, nie daliśmy rady. 
Trudna rozmowa, którą odbyli-
śmy z ojcem, pokazała istnienie 
pewnego konfliktu. Ten film był 
jak gdyby pierwszą sesją, taką 

konsultacyjną. Gdyby jechał 
z nami terapeuta, powiedziałby 
pewnie, że fajnie zaczęliśmy, ale 
dopiero teraz przystępujemy do 
pracy. My tego nie zrobiliśmy, 
w zamian za to każdy zrealizo-
wał swoją wersję filmu. Czyli 
uparcie trwał przy swoim. Czę-
sto bywa tak, że sami nie dajemy 
rady przejść przez rodzinne kon-
flikty. Wtedy być może przyda 
się ktoś trzeci, obcy – jak mówi 
o sobie i figurze terapeuty de 
Barbaro. W międzyczasie sam 
skorzystałem z terapii i uzna-
łem, że to bardzo filmowo inte-
resujące. Pomyślałem, że można 
by zrobić film o tym, do czego 
może prowadzić prawdziwie 
dobra rozmowa. Przy okazji 
chciałem się też przyjrzeć temu, 
co może zawierać się w popu-
larnym i czasem nadużywanym 
słowie „miłość”. Ile tam praw-
dziwej bliskości i wolności, a ile 
niechęci, złości, naszego rozcza-
rowania kimś bliskim.

Była pokusa, żeby wziąć 
którąś ze stron konfliktu 
matki z córką?
Pewnie i widz też to czuje, oglą-
dając film. Ale byłem w łatwiej-
szej sytuacji niż terapeuta. On 
ma trudno, jest po to, żeby 
pomóc obojgu. Nie ma prawa 
mieć niesymetrycznych sym-
patii czy faworyzować jednej ze 
stron. Jak sam mówił de Bar-
baro, oznaczałoby to koniec 
jego działalności terapeutycz-
nej. Przestałby być przydatny. 

Po tym filmie miałem poczucie, 
że jako ludzie jesteśmy do sie-
bie bardzo w środku podobni. 
Z naszymi potrzebami, lękami, 
samotnością. Może dlatego 
potrafimy wiązać się z innymi, 
tworzyć rodziny, wspólnoty, 
narody. Bo się nawzajem czu-
jemy i potrzebujemy.

Ostatnio jednak tego u nas 
brakuje.
Dzisiaj w Polsce jesteśmy 
jedną, wielką, bardzo skłóconą 
rodziną. Podziały nie są oczy-
wiste, często przebiegają przez 
sam środek rodzin. Przydałby 
się taki naczelny psychotera-
peuta kraju, który pomógłby 
nam się ze sobą dogadać. Żeby 
każda ze stron powiedziała, co 
jej ciąży, o swoich frustracjach, 
problemach, ale w sposób kon-
trolowany. I żeby to szło ku 
wyciszeniu. Ale niestety polity-
kom to nie na rękę. Rządzą ci, 
którzy potrafili najlepiej zarzą-
dzać naszym lękiem, frustra-
cją. A jeśli ich brak, to je two-
rzą i pokazują się nam w stroju 
wybawcy. I słupki rosną. To jest 
gra na podział, a nie na scala-
nie. W stronę narastania złości, 
agresji, wzajemnej niechęci. 
Czegoś, co nam jako społeczeń-
stwu jest kompletnie nieprzy-
datne. Nie możemy dać się 
podzielić, a próba dogadania się 
to jedyna szansa. Może warto 
próbować zacząć od własnej 
rodziny?  Zapraszam na film 
(śmiech). 

Kuba Armata: Zrobiłeś 
ten film także po to, żeby 
ośmielić ludzi do rozmawiania 
na trudne tematy? Choć to 
się zmienia, uczęszczanie 
na psychoterapię wciąż 
postrzegane jest jako słabość.
Paweł Łoziński: Chciałem 
pokazać psychoterapię w działa-
niu. Tego jeszcze nie było w fil-
mie dokumentalnym. Zrobiłem 
film, w którym trójka bohate-
rów spotyka się, żeby wspól-
nie porozmawiać i coś mię-
dzy sobą załatwić. Mój filmowy 
terapeuta profesor Bogdan de 
Barbaro mówi słusznie, że spo-
tkanie terapeutyczne może być 
często ciekawsze od filmu psy-
chologicznego. A tu mamy film 
i terapię, dwa w jednym. Nasze 
patrzenie na psychologię powoli 
się zmienia, ale rzeczywiście jest 
taki stereotyp, że jeżeli ktoś nie 
radzi sobie sam ze sobą, to jest 
słaby. A jeżeli potrzebuje poga-
dać z kimś obcym, do tego mu 
za to płaci, to w ogóle jest waria-
tem. A mnie się raczej wydaje, 
że trzeba być normalnym, świa-
domym swoich potrzeb i przede 
wszystkim odważnym człowie-

peutów, z Bogdanem de Barbaro 
na czele, którzy odbywali z nimi 
prawdziwe terapeutyczne sesje. 

A co na to sam de Barbaro?
Od początku mi zaufał. Wcze-
śniej się nie znaliśmy, więc 
najpierw pokazałem mu swoje 
filmy. Później zaprosił mnie do 
Laboratorium Psychoedukacji 
na superwizje i szkolenia psy-
choterapeutów, które prowa-
dził. Bez kamery, żebym mógł 
zobaczyć, jak to wygląda. To 
bardzo miły i skromny czło-
wiek. Ma  ogromne doświadcze-
nie i wielką otwartość na ludzi. 
Jego warsztat to teoretycznie 
„tylko” słowa i empatia, ale on 
potrafi ich używać w niepowta-
rzalny sposób. Zafascynowała 
mnie praca psychoterapeuty. 
Przypomina sapera rozmino-
wującego kolejne pola uczuć. 
To często spektakl jak partia 
szachów. Jeżeli zrobi jakiś ruch 
przedwcześnie, pacjent może 
się zasłonić, zamknąć. Z dru-
giej strony, gdy przegapi okazję, 
drugiej może już nie mieć.

Czy w takim filmie da się 
cokolwiek przewidzieć?
Niewiele, jak w prawdziwym 
dokumencie. Takiej klasycznie, 
fabularnie rozumianej reżyse-
rii nie było. Na własne czucie 
dobierałem pary do kolejnych 
terapeutów. Nakręciliśmy ich 

kiem, żeby pójść do terapeuty. 
To akt odwagi, troski o sie-
bie, zaufania drugiemu czło-
wiekowi. Terapia to też kawał 
ciężkiej pracy. Każdy z nas ma 
za sobą jakieś doświadcze-
nia, sporo przeżył, więc prze-
kopanie się przez to wszystko 
nawet z pomocą empatycznego 
terapeuty wymaga siły i musi 
potrwać. 

Jak wyglądał casting?
Był trudny. Zaczęło się od ogło-
szenia na Facebooku, że zapra-
szamy bohaterów do ekspery-
mentu, który polega na filmowej 
terapii. Zgłosiło się mnóstwo 
chętnych. Dziennie miałem kil-
kanaście spotkań. Zobaczyłem, 
jak ogromne jest zapotrzebowa-
nie na poważną rozmowę i bycie 
wysłuchanym. Wysłucha-
łem wielu naprawdę trudnych 
historii. To było obciążające. 
Wybrane pary sadzaliśmy przed 
terapeutami i kamerą, za którą 
był Kacper Lisowski. 

Jak na to reagowali?
Jak to w życiu, różnie (śmiech). 
Miałem bardzo dobrych tera-

ponad dwadzieścia. To były cza-
sem wstrząsające sesje, byliśmy 
wielokrotnie poruszeni, przypa-
trując się im przez kamery. Sie-
dzieliśmy w pokoju terapeuty 
i nie wiedzieliśmy, co za chwilę 
się wydarzy. To kino dokumen-
talne, które najbardziej lubię, 
przypomina życie. Drugą czę-
ścią reżyserii był montaż. Robi-
łem go ze wspaniałą, bardzo 
doświadczoną montażystką 
Dorotą Wardęszkiewicz. Bar-
dzo mi twórczo pomogła. Przej-
rzeliśmy nagrane materiały 
z udziałem wszystkich par i oka-
zało się, że jest tam ogromna 
paleta barw i emocji. Byli ludzie 
mówiący o rozstaniu, zdra-
dzie, alkoholu, utracie kogoś 
bliskiego. Kiedy zaczęliśmy 
myśleć o złożeniu tego w jedną 
całość, okazało się, że to się nie 
dodaje. Nie było dobrze widać 
postępu terapeutycznego, a to 
była dla mnie sprawa kluczowa. 
To było emocjonujące, porusza-
jące, trudne, bo były tam wszyst-
kie uczucia świata. Ale brako-
wało tego, co widać podczas 
spotkań matki z córką, które 
ostatecznie stały się bohater-
kami filmu. One dopuściły tera-
peutę i nas naprawdę głęboko 
do swoich wnętrz. Szło dobrze, 
więc nagraliśmy z nimi pięć 
kolejnych sesji. Żadna nie była 
reżyserowana czy przerywana. 
Tylko rejestrowaliśmy. Kiedy 

W słusznej sprawie, 
w dobrych rękach

Z Pawłem łozińskim, 
reżyserem filmu 
naweT nie wieSz, 
jak bardzo cię kocham, 
rozmawia Kuba Armata
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Paweł Łoziński 

Nawet nie wiesz, 
jak bardzo cię kocham, 

reż. Paweł Łoziński
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jakie wyniosłeś z dokumentu, 
sposób portretowania boha-
tera były przydatne?
Dla mnie to nie jest biografia, 
a film o rodzinie. W takim rozu-
mieniu, jak mój dokument Deep 
Love traktował o miłości. Zresztą 
w pewnych aspektach Ostatnia 
Rodzina stanowi jego rewers. 
Deep Love robiony był i opowia-
dany jak fabuła. Poznałem boha-
tera przed jego „misją”, śledzi-
łem każdy jego krok, znając plan 
działań. Mogłem przewidzieć 
warianty narracyjne, choć jak 
się okazało nie do końca. Mam 
tu na myśli finał filmu. Tutaj 
było odwrotnie. Chodziło o to, 

żeby zrobić fabułę, która w jak 
największym stopniu przypo-
mina film dokumentalny. Wią-
zało się to też z ogromem mate-
riałów archiwalnych. Bardzo 
ważne były dla mnie nagrania 
VHS Zdzisława. Praca z akto-
rami jeszcze przed zdjęciami 
przypominała tę z dokumentu. 
Zależało mi na wiarygodności 
postaci, zwłaszcza w wielu trud-
nych, niewyobrażalnych wręcz 
sytuacjach, które naprawdę im 
się przydarzyły. 

Interesujący jest dokumenta-
lizm u Beksińskiego, motyw 

rejestrowania własnego 
życia. Czy ten audiowizu-
alny pamiętnik dużo ci o nim 
powiedział?
To były drzwi do wejścia do 
środka tej rodziny, ale także do 
głowy Zdzisława. Te godziny 
materiałów, które nagry-
wał, miały sens. Widać, na co 
zwracał uwagę i co było dla 
niego ważne. Rejestrował m.in. 
postępy w powstawaniu obra-
zów, już od szkiców. Widać, jak 
się zmieniały, jak kombinował 
i zmieniał zdanie. Kręcił też 
różne rodzinne sytuacje – od sie-
lanki po rzeczy bardziej nieprzy-
jemne. Trzeba też pamiętać, że 
część materiałów zniszczył.

Wiele w tym cię zaskoczyło?
Zdecydowanie. Z takich nagrań 
wiele można się o kimś dowie-
dzieć. Na jednym z nich Zosia 
kręci Zdzisława tuż po operacji. 
Ten bardzo szczegółowo poka-
zuje dreny. Każe robić na nie 
„straszne zbliżenie” i żałuje, że 
nie namówił lekarza, by nakrę-
cił operację. Trzeba pamiętać, że 
był to przełom lat 80. i 90. Zdzi-
sław swoim myśleniem wyprze-
dzał epokę reality show, Insta-
grama i innych narzędzi, które 
przybliżają naszą prywatność, 
a my im na to z dumą pozwa-
lamy.

Kiedy słuchałem i oglądałem 
materiały z Tomkiem Beksiń-
skim, czułem dużą ambiwalen-
cję. Z jednej strony opowiadał 
o swoich próbach samobój-
czych oraz trudnych doświad-
czeniach, z drugiej sprawiał 
wrażenie osoby towarzyskiej, 
pogodnej.
Dla mnie Tomek był najbar-
dziej niejednoznaczną postacią 
z całej rodziny. Jego problemem 
było ciągłe porównywanie się 
do ojca, który był mocną figurą. 
Podobnie jak Zdzisław, Tomek 
był bardzo pracowity i przera-
żająco precyzyjny. Miał piękny 
głos, dzięki czemu potrafił 
budować niesamowitą atmos-
ferę w radiu czy przy tłumacze-
niach. Właśnie tak zapamiętali 
go ludzie. Niewielu wiedziało, 
jak zachowuje się w domu. 
Tomek nie znał granic, bo nie 
stawiali mu ich rodzice. Czasami 

szalał i potwornie się miotał. To 
był taki archetyp dzisiejszego 
nastolatka, który od zawsze 
miał wszystko i wciąż myśli, 
że mu się to należy. Nigdy nie 
musiał się starać, wszystko miał 
podane na tacy. Więc w pew-
nym momencie pojawił się pro-
blem. Dla mnie Tomek jest sza-
lenie aktualną postacią. Takich 
Tomków mijamy codziennie na 
ulicy wielu. 

Beksiński opowiadał o tym, jak 
wychowywał syna jak kum-
pla, ale przyznawał też, że 
skrajny pesymizm przejął od 
niego. Tyle że on nauczył się 
żyć z depresją, a syn nie. Jak 
z twojej perspektywy wyglą-
dała ta relacja?
Największym dramatem Tomka 
było to, że nie miał wentyla, 
jakim dla Zdzisława było malar-
stwo, żeby mrok, który ma 
w sobie, przez coś się przele-
wał. Choć się starał, nie znalazł 
drogi na skuteczne spuszczenie 
powietrza. Zdzisław, podobnie 
jak Zosia byli tego świadomi. 
Cała ich wieloletnie walka pole-
gała na tym, żeby okiełznać ten 
mrok.

Mrok to jedno, ale między nimi 
było specyficzne, duże poczu-
cie humoru. To była płaszczy-
zna porozumienia?
Było ich wiele, cała rodzina 
naprawdę się kochała. Właśnie 
od Zdzisława Tomek przejął 
zamiłowanie do muzyki i fil-
mów. Mieli wiele wspólnych 
tematów. Fascynujące jest także 
to, że niczego przed sobą nie 
ukrywali. O wszystkim rozma-
wiali wprost. Byli nieprawdopo-
dobnie świadomi rzeczy, które 
ich otaczają. Także śmierci.

Czy wybory aktorskie od 
początku były dla ciebie jasne?
Nie, podeszliśmy do castingu 
z otwartą głową. Trwało to bar-
dzo długo, aż osiem miesięcy. 
Było kilka kandydatur do roli 
Zdzisława, ale żadna nas nie 
przekonywała. Pewnego dnia 
pomyślałem o Andrzeju Sewe-
rynie. Natychmiast pojawiło się 
wiele pytań. Kiedy się spotkali-
śmy, powiedziałem mu o wszyst-
kich swoich wątpliwościach. 

Zaczęliśmy rozmawiać bardzo 
szczerze i myślę, że udało nam 
się zbudować wyjątkową relację. 
Seweryn nigdy wcześniej nie 
pracował w taki sposób jak przy 
Ostatniej Rodzinie, a to zaowo-
cowało fantastyczną rolą, która 
odbiega od jego wcześniejszych 
dokonań. Wiem, że to odważne 
słowa, a ja jestem jeszcze gów-
niarzem, ale jestem przeko-
nany, że stało się coś niezwy-
kłego. Dawid był oczywistym 
kandydatem do roli Tomka, ale 
tę decyzję podjąłem na zasadzie 
negacji. Przekornie zrobiłem 
wszystko, żeby to nie był on. 
Urządziłem casting, sprawdzi-
łem wszystkich kandydatów 
i wygrał go… Dawid. Jednak bez 
tego nie byłbym pewny, a nie 
chciałem iść na skróty. To był 
początek świetnej współpracy 
przy roli, która z pewnością jest 
dość kontrowersyjna. 

Kiedy rozmawialiśmy o Deep 
Love, wspomniałeś, że ludzie 
pytali cię, dlaczego chcesz zro-
bić film o „spektakularnym 
samobójstwie”. Nie masz wra-
żenia, że tamto pytanie w jakiś 
sposób dopełniło się tym fil-
mem? 
Te filmy do pewnego stopnia 
są do siebie podobne. Wycho-
dzą poza pozorne tematy, o któ-
rych opowiadają. W obu nie ma 
jednego, głównego bohatera, 
przez co każdy utożsamić się 
może z kimś innym. Wynika 
to z tego, że nie staram się oce-
niać postaw, a chcę dać widzowi 
wolność wyboru. Kino z tezą to 
nie moja bajka. Chodzi mi o coś 
dokładnie przeciwnego. Jednym 
z powodów, dla których chcia-
łem zrobić Ostatnią Rodzinę, 
było poczucie niezgody na to, 
jak łatwo przykleja się Beksiń-
skim łatkę „fatum”. Pamiętam 
pierwsze strony tabloidów po 
śmierci Zdzisława. Wszyscy 
wyciągnęli na tapetę Szatana. 
To dość ignoranckie podejście 
wobec złożoności świata. Ten 
film powstał po to, żeby poka-
zać, że nie ocenia się książki po 
okładce. W kinie chodzi o to, 
żeby burzyć spokój i dawać 
impuls do spojrzenia na pewne 
rzeczy z innej, mniej oczywistej 
strony. 

Kuba Armata: Co zaintere-
sowało cię w historii Bek-
sińskich? Jest ona na tyle 
fascynująca, ale i złożona, że 
dla każdego może to być coś 
innego.
Jan P. Matuszyński: Trafiłeś 
w sedno. Zafascynowała mnie 
nieoczywistość, dzięki której 
każdy może przejrzeć się w tej 
historii i znaleźć w niej coś dla 
siebie. Chciałem wykorzystać 
historię Beksińskich, żeby sze-
rzej spojrzeć na „podstawową 
komórkę socjalistycznego spo-
łeczeństwa”, jak definiuje to 
Zdzisław w filmie. Rodzina Bek-
sińskich jest świetnie zdoku-
mentowana, dzięki czemu mieli-
śmy mnóstwo źródeł. Wszystkie 
nagrania, listy, dzienniki czy 
materiały nakręcone przez nich 
na VHS to kopalnia wiedzy, od 
której mogliśmy się odbić. 

Beksiński to artysta orygi-
nalny, ale i wzbudzający sporo 
kontrowersji. Interesowała cię 
jego twórczość?
Fascynował mnie w dzieciń-
stwie. Jego obrazy widziałem po 
raz pierwszy, kiedy miałem dzie-
sięć lat. To jeden z malarzy, do 
których wracałem, ale nie było 

odczarowała atmosferę wokół 
Beksińskich. Na koniec 2014 
roku przypadała też piętnasta 
rocznica śmierci Tomka, a zaraz 
po niej dziesiąta Zdzisława. 
Początki nie były jednak łatwe. 
Spotkaliśmy się z nieufnością 
ze strony osób bliskich rodzinie 
i musiało minąć trochę czasu, 
żeby nam zaufali. Gdy to już 
się stało, współpraca układała 
się bardzo dobrze. Scenariusz 
Roberta powstał dużo wcześniej 
niż książka, o której wspomi-
nasz. Unikaliśmy jej jak ognia, 
bo nie chcieliśmy być posą-
dzeni o to, że robimy adaptację. 

tak, że zrobienie o nim filmu 
było dla mnie nadrzędnym 
celem. Stało się nim dopiero 
w chwili, gdy okazało się, że 
mam do czynienia ze świetnym 
scenariuszem.

Myślisz, że twórczość Beksiń-
skiego mocno oddziałała na 
syna?
Nie mnie to oceniać, daleki 
jestem od stawiania jakichkol-
wiek tez. Chciałem zrobić film, 
który przedstawiałby ich histo-
rię z różnych stron. Jednym 
z aspektów, które mnie intereso-
wały, było to, jak żyje się wśród 
tych obrazów. One były wszę-
dzie. W mieszkaniu Zdzisława 
i Zosi, ale i u Tomka, bo przecież 
on miał własną kolekcję.

Ostatnimi czasy temat Beksiń-
skich powrócił, wyszła m.in. 
świetna biograficzna książka 
Magdaleny Grzebałkowskiej. 
Jak wyglądały przygotowania 
do filmu?
To był długi proces. Na scena-
riusz Roberta Bolesty trafiłem 
przed dwoma laty. To był dobry 
czas na to, by zrealizować taki 
film. Zbiegło się to z wydaniem 
książki Grzebałkowskiej, która 

Cieszy mnie jednak, że ostat-
nio pojawiło się coraz więcej 
wydawnictw związanych z Bek-
sińskimi. Wyszły bardzo inte-
resujące „Opowiadania” Zdzi-
sława, pojawiły się fragmenty 
„Dzienników”, a niedługo ukaże 
się książka o Tomku. Każda 
z nich przedstawia Beksińskich 
z różnych stron. Zupełnie jakby 
każdy z nas mógł wybrać, który 
kawałek ich życia chce poznać 
i z jakiej strony.

Twój debiut fabularny to także 
do pewnego stopnia film bio-
graficzny. Doświadczenie, 

Z Janem P. Matuszyńskim, 
reżyserem filmu 
oSTaTnia rodzina, 
rozmawia Kuba Armata

W kinie
żeby burzyć spokój
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filmu Ostatnia Rodzina 
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Pełnometrażowe 
filmy fabularne

W produkcji

oprac. A.R. 

Tarapaty
etap produkcji: okres zdjęciowy
reżyseria: Marta Karwowska
scenariusz: Marta Karwowska
zdjęcia: Kacper Fertacz
scenografia: Julia Junosza-Szaniawska
montaż: Ola Gowin
dźwięk: Bartłomiej Bogacki
obsada: Hanna Hryniewicka, Jakub Janota-Bzowski, Joanna 
Szczepkowska, Krzysztof Stroiński, Roma Gąsiorowska, Maria Maj, 
Jadwiga Jankowska-Cieślak, Piotr Głowacki
producent: Agnieszka Dziedzic
produkcja: Koi Studio
czas projekcji: 100 minut
planowane zakończenie produkcji: wiosna 2017
dystrybutor: NEXT FILM
premiera: 15 września 2017

Opowieść o dziecięcych przygodach, które mogą 
wydarzyć się tuż za rogiem, o samotności z powodu 
nieobecnych rodziców i o przyjaźni, której nic tak nie 
cementuje jak wspólne kłopoty. Kiedy ma się dziesięć lat, 
wakacje w mieście to najnudniejsza sprawa na świecie. 
Ale gdy okazuje się, że w opuszczonym domu za płotem 
złodziejska szajka urządziła sobie kryjówkę, a w ręce 
wpada stara mapa prowadząca do skarbu, nuda zamienia 
się w przygodę. Na drodze do rozwiązania zagadki 
Olkowi i Julce stają złośliwa ciotka, niania – nałogowa 
palaczka i tajemniczy pożeracz cukierków, a stawką jest 
życie ukochanego psa Pulpeta.

Dywizjon 303
etap produkcji: okres zdjęciowy
reżyseria: Wiesław Saniewski
scenariusz: Krzysztof Burdza, Zdzisław Samojłowicz
zdjęcia: Waldemar Szmidt
scenografia: Katarzyna Boczek, Marian Zawaliński
montaż: Marcin Kot Bastkowski
obsada: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Marianna Januszewicz
producent: Jacek Samojłowicz
produkcja: Film Media S.A.
planowane zakończenie produkcji: sierpień/wrzesień 2017
dystrybutor: Kino Świat
premiera: 2017

Film na podstawie książki Arkadego Fiedlera. Lato 1940 
roku, trwa niemiecka inwazja na Europę. Pokonane zostały 
już: Polska, Francja, Norwegia i Belgia. Ostatnim bastionem 
aliantów pozostaje Anglia. Wobec oporu przeciwnika, Hitler 
planuje wielką ofensywę lotniczą, mającą zakończyć się 
rozbiciem Imperium Brytyjskiego. Rozpoczyna się bitwa 
o Anglię – zmasowany atak Luftwaffe. W akcji uczestniczy 
6000 samolotów bojowych. W trakcie bitwy, naprzeciw 
agresora, staje słynny Dywizjon 303 – jedna z najlepszych 
i najskuteczniejszych jednostek myśliwskich w czasie 
drugiej wojny światowej. Jego pilotami są m.in. Witold 
Urbanowicz, Jan Zumbach, Witold Łokuciewski, Mirosław 
Ferić, Zdzisław Krasnodębski oraz Czech – Josef Frantisek. 

Fo
t.

 K
am

ila
 S

zu
ba

/K
oi

 S
tu

di
o

Fo
t.

 P
io

tr
 F

ot
ek

/F
ilm

 M
ed

ia
 S

.A
.



52 53MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016

Film ze zdjęciami 
Piotra Niemyjskiego 
w Wenecji
Na tegorocznym, 73. Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym 
w Wenecji (31 sierpnia – 10 
września), oprócz zaszczytne-
go Złotego Lwa za całokształt 
twórczości dla Jerzego Sko-
limowskiego, doszedł jeszcze 
jeden polski akcent. Do pre-
stiżowej sekcji Orizonti za-
kwalifikował się japoński film 
Gukoroku – Traces of Sin, ze 
zdjęciami polskiego operatora – 
Piotra Niemyjskiego. Jest to 
debiut reżysera Kei Ishikawy 
wyprodukowany przez Office 
Kitano i Warner Bros Japan. 
Co warte odnotowania, korek-
cja barwna została wykonana 
w warszawskiej firmie DI Facto-
ry przez Michała Hermana.

 

Dawno temu na Śląsku 
wygrywa we Włoszech
Krótkometrażowa fabuła w re-
żyserii Tomasza Protokowicza 
zwyciężyła w kategorii najlep-
szego filmu szkolnego na 4. 
Międzynarodowym Festiwalu 
Filmowym Ariano (1-6 sierp-
nia), który odbywał się w miej-
scowości Ariano Irpino we 
Włoszech. Celem tego wyda-

rzenia jest promowanie kultury 
filmowej, stworzenie okazji do 
spotkań i wzajemnego wsparcia 
różnych podmiotów w branży 
filmowej, wkładu do lepszego 
zrozumienia historii kina wło-
skiego i międzynarodowego. 
Tegoroczną edycję uświetniła 
obecność osobistości włoskie-
go filmu, m.in. aktorów Enri-
co Montesano oraz Enrico Lo 
Verso. Nagrodzony polski film 
opowiada o braciach bliźnia-
kach, Ryśku i Stefanie, którzy 
żyją w prowadzonym przez za-
konnice sierocińcu. Znajduje 
się on w małym, śląskim mia-
steczku, gdzie obok siebie żyją 
Polacy i Niemcy. Mają pecha 
dorastać w jednym z najpodlej-
szych okresów w historii tego 
miejsca – w okresie III Rzeszy. 
Wkrótce ich drogi rozejdą się, 
by skrzyżować się za kilkana-
ście lat, w niezwykle nieprzy-
jemnych okolicznościach. 
Producentem filmu jest Wro-
cławska Szkoła Filmowa Ma-
stershot.

 

Płoty nagrodzone na 
Giffoni Experience
Etiuda Natalii Krawczuk z łódz-
kiej Szkoły Filmowej otrzymała 
Amnesty International Award 

na 46. Festiwalu Filmowym Gif-
foni (15-24 lipiec). Ta włoska 
impreza odbywa się od 1971 
roku w miejscowości Giffoni 
Valle Piana. Jej celem jest pro-
mocja wartościowego kina dla 
dzieci i młodzieży. Animacja 
Płoty opowiada kilka historyjek, 
dla których wspólny mianow-
nik stanowią płoty zarówno te 
rzeczywiste, jak i te, których nie 
ma. Natalia Krawczuk jest absol-
wentką etnologii i antropologii 
kultury na Uniwersytecie War-
szawskim. Po studiach pracowa-
ła w agencji PR-owej i w pań-
stwowych instytucjach kultury. 
Obecnie studiuje animację 
w Szkole Filmowej w Łodzi.

 

Łaźnia z nagrodą 
w USA
Film Tomka Duckiego został 
wyróżniony prestiżową nagro-
dą w konkursie 59. CINE Gol-
den Eagle Awards w Waszyng-
tonie. Konkurs CINE odbywa 
się od 1957 roku i od tego czasu 
honoruje twórców za wybitne 
osiągnięcia filmowe. W tym ro-
ku ilość zgłoszeń do wszystkich 
kategorii konkursowych była 
wyjątkowo imponująca. Łaźnia 
zdobyła nagrodę w kategorii 
krótkometrażowych filmów ani-

mowanych. Do finału tego kon-
kursu dostały się też animacje: 
We Can’t Live Without Cosmos 
Konstantina Bronzita z Rosji, 
The Oceanmaker Lucasa Mar-
tella z USA i The Present Jacoba 
Freya z Niemiec. Producentem 
nagrodzonej Łaźni jest warszaw-
skie Studio Miniatur Filmowych 
oraz angielskie studio Peek 
and Boo. Film Tomka Duckie-
go zdobył już bardzo wiele na-
gród w Polsce i za granicą – za 
styl plastyczny, muzykę, scena-
riusz, za podejmowanie tematu 
związanego ze starszymi osoba-
mi. Był uznany za najciekawszą 
animację m.in. na festiwalach 
w Nowym Jorku, Meksyku, Bel-
gradzie czy Berlinie. 

 

Polacy triumfują na 
studenckich Oscarach
Amerykańska Akademia Filmo-
wa ogłosiła zwycięzców studenc-
kich Oscarów. Etiuda dyplomowa 
Lokatorki w reżyserii Klary Ko-
chańskiej, ze zdjęciami Zuzan-
ny Pydy i z Julią Kijowską w roli 
głównej, wyprodukowana w Szko-
le Filmowej w Łodzi (opieka ar-
tystyczna Wojciecha Marczew-
skiego, Roberta Glińskiego oraz 
Jerzego Zielińskiego) zwyciężyła 
w kategorii zagranicznego filmu 
fabularnego, obraz Once Upon 
a Line autorstwa Alicji Jasiny 
ze Szczecina, tegorocznej absol-
wentki USC School of Cinematic 
Arts w Los Angeles wygrał w ka-
tegorii filmu animowanego, a All 
These Voices Davida H. Gersona 
z American Film Institute z Beatą 
Poźniak w roli głównej zwycię-
żył jako film alternatywny. W tym 
roku zgłoszono do nagród rekor-
dową liczbę 1 749 tytułów. Stu-
dent Academy Award powołano 
w 1972 roku. Corocznie Akade-
mia przyznaje nagrody w sied-
miu kategoriach, dla studentów 
szkół ze Stanów Zjednoczonych: 
film animowany, dokumental-
ny, fabularny i alternatywny; oraz 
dla młodych filmowców spoza 
USA: zagraniczny film fabular-
ny, dokumentalny i animowany. 

doceniony na wielu festiwalach, 
m.in. w Austin i Hajfie. Z ko-
lei polsko-szwedzko-francuski 
Intruz był już wyświetlany w ki-
nach: Szwecji, Norwegii, Wielkiej 
Brytanii i Francji. Film von Hor-
na zdobył również liczne nagro-
dy, m.in. na Festiwalu Filmowym 
w Gdyni, festiwalach: „Młodzi 
i Film” w Koszalinie, Off Camera 
w Krakowie, w Tarnowie, a tak-
że zdobył nagrody Gudbagge – 
Szwedzkiej Akademii Filmowej 
oraz Paszport „Polityki”. 

 

Polacy na festiwalu 
w San Sebastian
Plac zabaw – debiut Bartosza M. 
Kowalskiego oraz Park greckiej 
reżyserki Sofii Exarchou będą 
miały swoje światowe premie-
ry na tegorocznym Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym 
w San Sebastian. Obraz Kowal-
skiego został zakwalifikowany 
do Konkursu Głównego, co dla 
debiutanta jest ogromnym suk-
cesem. Natomiast grecko-pol-
ski Park (stronę polską repre-
zentują Klaudia Śmieja i Beata 
Rzeźniczek), do którego zdjęcia 
zrealizowała Monika Lenczew-

ska, znalazł się wśród czternastu 
obrazów, które powalczą o New 
Directors Award. Rywalizujący 
o Złotą Muszlę Plac zabaw sta-
wia pytanie o przyczyny zbrodni 
popełnianych przez dzieci i po-
daje w wątpliwość, czy w ogóle 
istnieje na nie odpowiedź. Park 
z kolei opowiada historię w dzie-
sięć lat od zakończenia igrzysk, 
gdy olimpijska wioska w Ate-
nach coraz bardziej niszczeje. 
Wśród opuszczonych obiektów 
sportowych i nowoczesnych ku-
rortów Dimitris, Anna, emery-
towany atleta i ich przyjaciele 
przemierzają chwalebną grecką 
przeszłość, tworząc przy okazji 
portret współczesnego społe-
czeństwa, nieprzygotowanego na 
brutalny upadek. 64. edycja MFF 
w San Sebastian odbędzie się 
w dniach 16-24 września.

 

Polskie filmy na 65. 
MFF w Melbourne
Filmy polskich twórców pokaza-
no w dwóch sekcjach 65. Między-
narodowego Festiwalu Filmo-
wego w Melbourne w Australii 
(28 lipca – 14 sierpnia). W sekcji 
International Panorama widzo-
wie obejrzeli 11 minut Jerzego 

Skolimowskiego i czesko-słowac-
ko-polską koprodukcję Já, Olga 
Hepnarová w reżyserii Petra Kaz-
dy i Tomáša Weinreba z Micha-
liną Olszańską w roli tytułowej. 
W tej sekcji pokazano również 
ostatni film Andrzeja Żuławskie-
go – Kosmos – będący kopro-
dukcją francusko-portugalską. 
W sekcji Night Shift swój pokaz 
miały Córki Dancingu Agnieszki 
Smoczyńskiej. Festiwal w Mel-
bourne istnieje od 1952 roku, co 
czyni go jednym z najstarszych 
festiwali na świecie. Program 
jego obejmuje prezentację do-
robku australijskiej i światowej 
kinematografii. Najlepsze filmy 
krótkometrażowe wybierane są 
przez profesjonalne jury. Z kolei 
swoją nagrodę dla najpopular-
niejszego filmu pełnometrażowe-
go i dokumentalnego przyznaje 
publiczność. W corocznym pro-
gramie festiwalu nie brakuje też 
wielu interesujących wydarzeń 
branżowych i spotkań. 

 

11 minut w kinach 
w Japonii
20 sierpnia na ekrany kin 
w Japonii wszedł najnowszy 

W pięciu kategoriach spośród 
nominowanych etiud wybrano 
po trzech zwycięzców. W dwóch 
kategoriach zwycięzca jest je-
den. Laureaci w fabule mają 
prawo ubiegać się o nomina-
cję do Oscara regulaminowego 
w kategorii: krótkometrażowy 
film aktorski. Lokatorki Klary Ko-
chańskiej wygrały jako fabular-
ny film zagraniczny, obok dwóch 
niemieckich tytułów: Invention 
of Trust ( reż. Alex Schaad, prod. 
University of Television and Film 
Munich) oraz Where the Woods 
End (reż. Felix Ahrens, prod. Film 
University Babelsberg KONRAD 
WOLF). Nakręcony w języku pol-
skim i niemieckim All These Vo-
ices Davida H. Gersona, z polską 
aktorką Beatą Poźniak, zwycię-
żył w kategorii filmu alternatyw-
nego, obok Cloud Kumo (reż. 
Yvonne Ng, prod. City College 
of New York) oraz The Swan Girl 
(reż. Johnny Coffeen, prod. Ma-
harishi University of Manage-
ment). Once Upon a Line Alicji 
Jasiny wygrał w kategorii filmu 
animowanego, w której Aka-
demia nagrodziła jeszcze dwie 
animacje: Die Flucht (reż. Carter 
Boyce, prod. DePaul University) 
oraz The Wishgranter (reż. Echo 
Wu, prod. Ringling College of 
Art and Design). Statuetki stu-
denckich Oscarów zostaną wrę-
czone na uroczystej gali 22 wrze-
śnia w Samuel Goldwyn Theater 
w Beverly Hills.

Demon w kinach 
w Niemczech, Intruz 
w Holandii
28 lipca na niemieckie srebrne 
ekrany wszedł Demon Marci-
na Wrony, a do kin w Holandii 
Intruz Magnusa von Horna. To 
kolejne kraje, w których wyświe-
tlane są oba polskie filmy. De-
mon, polsko-izraelska koproduk-
cja, miał swoją polską premierę 
16 października 2015 roku. Film 
Wrony wszedł, do tej pory, na 
ekrany kin w Szwecji i Brazy-
lii. Jesienią tego roku pojawi się 
w kinach w USA. Obraz został 
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Polscy filmowcy    na świecie
Płoty, reż. Natalia Krawczuk

Wojciech Mecwaldowski 
w filmie 11 minut, 
reż. Jerzy Skolimowski 
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film, nagrodzonego w tym ro-
ku weneckim Złotym Lwem za 
całokształt twórczości, Jerze-
go Skolimowskiego – 11 minut. 
Dystrybutorem obrazu jest 
firma Copiapoa Film. Wcze-
śniej, w kwietniu, dzieło Jerze-
go Skolimowskiego pojawiło 
się na ekranach wybranych kin 
oraz w dystrybucji internetowej 
(iTunes) w Stanach Zjednoczo-
nych. Polska kinowa premiera 
filmu odbyła się 23 października 
2015 roku, a światowa podczas 
zeszłorocznego, 72. MFF w We-
necji. Obraz Jerzego Skolimow-
skiego był również prezentowa-
ny m.in. na MFF w Toronto, BFI 
London Film Festival, Festiwalu 
Filmowym w Gdyni i Lisbon & 
Estoril Film Festival. Obraz był 
polskim kandydatem do Oscara 
w kategorii: najlepszy film nie-
anglojęzyczny.

 

Andrzej Seweryn 
triumfuje w Locarno
Na 69. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmowym w Locarno 
(3-13 sierpnia) Andrzej Sewe-
ryn zdobył Nagrodę Lamparta 
dla Najlepszego Aktora za rolę 
Zdzisława Beksińskiego w fil-
mie Ostatnia Rodzina w reżyse-
rii debiutującego w fabule Jana 
P. Matuszyńskiego. W Kon-
kursie Głównym tegoroczne-
go festiwalu rywalizowało aż 17 
obrazów z całego świata. Oce-
niało je jury w składzie: Arturo 
Ripstein, Kate Moran, Rafi Pitts, 
Rodrigo Teixeira oraz Wang 
Bing. Kreację Seweryna jurorzy 
podsumowali słowami: „Jest 
nie tylko bohaterem filmu, ale 
też bosmanem na statku w cza-
sie burzy, demiurgiem, który 
skrywa horror i przekuwa go 
w swoje malarskie arcydzieła”. 
Andrzej Seweryn to jeden z naj-
wybitniejszych polskich akto-
rów, od ponad 45 lat obecny na 
scenie i na srebrnym ekranie. 
W filmie pracował m.in. z An-
drzejem Wajdą, Andrzejem 
Żuławskim, Régisem Wargnie-
rem, Stevenem Spielbergiem, 
Agnieszką Holland. Jest rów-
nież reżyserem i pedagogiem. 
W 1993 roku otrzymał angaż – 
jako trzeci cudzoziemiec w hi-

storii teatru francuskiego – do 
Comédie Française, jednego 
z najbardziej prestiżowych ze-
społów teatralnych na świecie. 
Jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień, m.in. Srebrnego 
Niedźwiedzia za rolę Adama 
w Dyrygencie Andrzeja Waj-
dy na MFF w Berlinie, Orderu 
Sztuk Pięknych i Nauk Huma-
nistycznych Republiki Francu-
skiej. Jest odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotym Medalem 
Zasłużony Kulturze – Gloria Ar-
tis, Legią Honorową Republiki 
Francuskiej. Od 2011 roku jest 
dyrektorem naczelnym Teatru 
Polskiego im. Arnolda Szyfma-
na w Warszawie. Krajowa pre-
miera Ostatniej Rodziny odbę-
dzie się podczas 41. Festiwalu 
Filmowego w Gdyni. Obraz trafi 
do polskich kin 30 września.

 

Komunia wygrywa 
Tydzień Krytyki 
w Locarno
Już trzeci rok z rzędu polski film 
wygrywa sekcję Tydzień Krytyki 
Filmowej (La Semaine de la Cri-
tique) na MFF w Locarno. Tym 
razem, podczas 69. edycji, młoda 
reżyserka Anna Zamecka swoim 
obrazem Komunia pokonała po-

zostałych rywali. Film opowiada 
historię 14-letniej Oli, która mając 
nieodpowiedzialnych rodziców, 
zwłaszcza beztroską, zajętą sobą 
matkę, nie tylko opiekuje się nie-
wydolnym ojcem i autystycznym 
bratem, ale przede wszystkim 
stara się złożyć rodzinę w całość. 
Żyje nadzieją, że uda się jej na 
powrót ściągnąć do domu miesz-
kającą z dala od nich matkę. 
„Komunia odkrywa piękno w od-
rzuconych, siłę w najsłabszych, 
potrzebę zmiany tam, gdzie nic 
jej nie rokuje. To przyspieszo-
na lekcja dojrzewania” – można 
przeczytać w pierwszych recen-
zjach filmu. Polska reżyserka 
rywalizowała z siedmioma inny-
mi tytułami wyselekcjonowany-
mi spośród propozycji nadesła-
nych z całego świata (w selekcji 
znalazł się również polski Mnich 
z morza Rafała Skalskiego). 
Przed dwoma laty w Tygodniu 
Krytyki zwyciężył dokument 15 
stron świata Zuzanny Solakie-
wicz, a przed rokiem wygrali Bra-
cia Wojciecha Staronia. 

 

Nagrody First Look 
2016 dla polskich 
filmów
W tym roku First Look – sekcja 
works in progress MFF w Lo-

carno, prezentująca projekty 
filmowe w fazie postprodukcji, 
była poświęcona kinu polskie-
mu. Jury w składzie: Came-
ron Bailey (dyrektor artystycz-
ny Toronto International Film 
Festival), Bero Beyer (dyrektor 
Rotterdam International Film 
Festival) i Kerem Ayan (dyrek-
tor artystyczny Istanbul Inter-
national Film Festival) przyzna-
ło nagrodę First Look obrazowi 
Ptaki śpiewają w Kigali w re-
żyserii Joanny Kos-Krauze 
i Krzysztofa Krauzego. Zwycię-
ski projekt otrzymał wsparcie 
finansowe w wysokości 65 tys. 
euro na postprodukcję. Spon-
sorem nagrody jest Cinelab 
Romania. Drugą nagrodę w wy-
sokości 5,5 tys. euro ufundowa-
ną przez Le Film Français, na 
reklamę, otrzymał film Zgoda 
Macieja Sobieszczańskiego. 
Program First Look istnieje już 
pięć lat. W poprzednich edy-
cjach sekcja była poświęcona 
takim krajom, jak Izrael (2015), 
Brazylia (2014), Chile (2013), 
Meksyk (2012) i Kolumbia 
(2011). Partnerami tegorocznej 
sekcji First Look w Locarno byli 
Polski Instytut Sztuki Filmowej 
oraz Fundacja Polskie Centrum 
Audiowizualne.

Polscy filmowcy na świecie
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Rynek filmowy: Rozmowa z Wojciechem HoflikiemRynek filmowy: Rozmowa z Wojciechem Hoflikiem

się, że na początku roku było 
w obiegu 165 projektów, a wśród 
nich były takie, które od daty 
złożenia do 18 stycznia bieżą-
cego roku przebywały w tej bli-
żej nieokreślonej przestrzeni 95 
miesięcy! Z drugiej strony, co 
ciekawe, były projekty, których 
data skierowania do produkcji 
była wcześniejsza niż data zło-
żenia...

Jak procedura będzie 
wyglądała po złożeniu 
dokumentów w systemie 
NOS? Co będzie się potem 
działo i w jakich terminach?
Widać to dobrze na przykładzie 
aktualnej, pierwszej edycji NOS. 
12 lipca zakończyliśmy Nabór, 
przeprowadzony z jasno określo-
nymi wymaganiami formalnymi 
i merytorycznymi. Następnie 
wykonaliśmy analizę i weryfika-
cję formalną. Ze 143 złożonych 
projektów 19 zostało odrzuco-
nych z powodów nie spełnie-
nia wymogów formalnych lub 
potencjalnego konfliktu intere-
sów. 124 projekty zostały przy-
jęte do pierwszego etapu Oceny 
i przyporządkowane ekspertom, 
których listę upubliczniliśmy. 
Każdy projekt jest oceniany 
przez minimum dwóch eksper-
tów. Ten etap zostanie zakoń-
czony najpóźniej do 24 sierp-
nia. Wówczas przyjrzymy się 
recenzjom i punktacji, a najlep-
sze projekty skierujemy do dru-
giego etapu, którym będzie zor-
ganizowany przez nas pitching. 
Będzie on polegał na serii 
spotkań autorów i producen-
tów z komisją. W trakcie tych 
spotkań odbędą się prezentacje 
i rozmowy. Pierwszą, serialową 
edycję zakończymy Selekcją, 
wybierając w zaproponowanych 
kategoriach absolutnie najlep-
sze propozycje, które następ-
nie zostaną przedstawione 
Zarządowi TVP. Po wszyst-
kich etapach NOS pozostanie 
pełna dokumentacja w postaci 
protokołów i innych zapisów. 
Wybrane projekty zostaną jesz-
cze tej jesieni skierowane do 
developmentu. Po jego zakoń-
czeniu ocenimy projekty kolejny 
raz i przedstawimy rekomenda-
cje Zarządowi, który będzie osta-
tecznie decydował o skierowa-

niu do produkcji. Development 
będzie się odbywał pod naszym 
nadzorem. Chciałbym, żebyśmy 
rozwijając projekt, działali nie 
tylko na materiale literackim, 
ale także produkcyjnie w zakre-
sie organizacji przedsięwzię-
cia i producencko, poszukując 
koproducentów i dodatkowych 
źródeł finansowania, również za 
granicą. Mam oczywiście świa-
domość, że żaden system nie 
jest idealny i także ten będziemy 
jeszcze modyfikować, między 
innymi urządzając konsultacje 
i wsłuchując się w głos środo-
wiska.

Jak pan sobie takie 
konsultacje wyobraża i gdzie 
widziałby pan dogodne dla 
nich forum?
Moim marzeniem jest, aby po 
przeprowadzeniu pierwszej 
edycji serialowej w ramach sys-
temu NOS doszło do spotka-
nia ze środowiskiem przy okazji 
Festiwalu Filmowego w Gdyni. 
Mam nadzieję, że będziemy 
mogli wspólnie poświęcić sobie 
te kilka godzin i porozmawiać 
o tym, jak nowy system działa 
i jakie opinie mają na jego 
temat zainteresowani. Ponadto 
chcę opublikować broszurę 
pokazującą nie tylko założenia 
nowego systemu, ale de facto 
rejestrującą przebieg procesu 
Oceny oraz będącą kompen-
dium wiedzy na temat aktual-
nego kształtu NOS.

Większa transparentność 
nowego systemu jest 
niekwestionowana. Czy 
NOS ma w pana ocenie inne 
jeszcze zalety?
Nowy system daje też moż-
liwość oceny porównawczej. 
Bardzo ważne jest, żeby rzetel-
nie ocenić projekt. Ale równie 
ważne dla emitenta jest to, aby 
porównywać w konkretnym 
gatunku wszystkie projekty, 
które aktualnie mamy na stole. 
Wtedy może się okazać, że coś, 
co wygląda zupełnie przyzwo-
icie jest czwartym czy piątym 
dopiero projektem w danej 
kategorii, bo są tam projekty 
dużo lepsze. To jest niezmiernie 
istotne, bo dzięki temu wiemy, 
że osiągamy najwyższą możliwą 

w danym rozdaniu jakość. NOS 
ma także dać twórcom i produ-
centom czas. Wyniki z września 
2016 dotyczyć będą projek-
tów, które ukażą się na ekra-
nie jesienią 2017 i wiosną 2018 
roku. To pozwoli produkować 
w odpowiednim tempie, czyli 
starannie. Ponadto ważne jest 
to, że już na etapie projektów 
możemy formatować i cywilizo-
wać rynek produkcji telewizyj-
nych. Istotnym punktem odnie-
sienia jest dla mnie dyrektywa 
European Broadcasting Union, 
gdzie mamy dokładnie zdefinio-
wane formaty i ponad 600 ska-
tegoryzowanych typów audy-
cji. My to mamy teraz w naszej 
bazie danych, gdzie przypisu-
jemy projektom kategorie z tej 
listy. Twórca poza oceną dosta-
nie coś na kształt metryki pro-
jektu, ujednoliconej zgodnie ze 
standardami europejskimi, co 
bardzo ułatwi potem prezento-
wanie projektu i np. szukanie 
partnerów międzynarodowych. 

Oceny ekspertów będą do 
wglądu?
Jak najbardziej, z zastrzeże-
niem, że tylko dla autorów oce-
nianych projektów. Gdyby ktoś 
chciał je opublikować, musiałby 
wcześniej uzyskać zgodę telewi-
zji oraz recenzentów.

Dokumenty składne w NOS 
mają charakter literacki. Czy 
budżetowanie jest w całości 
po stronie Agencji?
Rzeczywiście, nie oczekujemy 
dokumentów natury produk-
cyjnej i budżetowej w trakcie 
samego naboru. Doszedłem do 
wniosku, że na tym etapie jest 
to nam niepotrzebne. Po pierw-
sze, mamy duże doświadcze-
nie produkcyjne, stąd jesteśmy 
w stanie bez budżetu, po samej 
literaturze oszacować, czy jakiś 
projekt finansowo przekracza 
nasze możliwości. Po drugie, 
zależało mi bardzo na tym, żeby 
system ten był otwarty także dla 
twórców, którzy nie są powią-
zani z producentami, a takim 
jest bardzo trudno stworzyć na 
podstawie scenariusza nawet 
wstępny budżet projektu – bo 
się na tym po prostu nie znają. 
Budżet powinien być jednym 

z elementów dodanych do 
developmentu, skorelowanych 
już z ostatecznym kształtem 
tekstu. To nie oznacza bynaj-
mniej, że my chcemy za wszelką 
cenę wszystko sami  produko-
wać. Chcę podkreślić, że telewi-
zja nie ma żadnego problemu 
z tym, żeby projekt przynie-
siony do nas był realizowany 
wspólnie z partnerem – produ-
centem zewnętrznym. Telewizja 
nie będzie natomiast tolerować 
produkcji nieracjonalnych lub 
realizowanych z użyciem środ-
ków zewnętrznych, jeśli takowe 
są w jej wnętrzu i „się kurzą”. 

Czy telewizja wróci 
do mocniejszego 
zaangażowania w produkcję 
kinowych filmów 
fabularnych?
Bardzo bym chciał, żeby w tele-
wizji jak najszybciej pojawiła się 
ponownie na stałe produkcja 
fabularna. Ona co prawda ist-
nieje w tej chwili, ale jest szcząt-
kowa i tylko w trybie koproduk-
cyjnym. Uważam, że telewizja 
powinna być także inicjatorem 
produkcji. Myślę o tym bardzo 
optymistycznie, ponieważ sądzę, 
że w dłuższej perspektywie to 
jest dla telewizji świetny interes. 
Szczególnie obiecujący z mojej 
perspektywy jest system, w któ-
rym powstaniu filmu fabular-
nego towarzyszyłby mini-se-
rial. Nie mam pewności, bo 
nie uzyskałem jeszcze zgody 
Zarządu, ale bardzo chciałbym 
już w drugiej edycji, ogłoszonej 
1 października, otworzyć kon-
kurs także na filmy fabularne 
w dwóch-trzech kategoriach. 

12 lipca zakończył się 
pierwszy nabór. Coś pana 
zaskoczyło?
Zaskoczył mnie i ogromnie 
ucieszył fakt, że ze 124 propo-
zycji przyjętych do pierwszej 
edycji NOS tylko mniej wię-
cej połowa to są rzeczy znane. 
Ponad 60 projektów to zupełne 
nowości, a przy tym wcale nie 
napisane w ostatniej chwili. 
Traktuję to jako dowód zaufania 
do TVP i myślę, że choćby tylko 
dlatego warto było wprowadzić 
nowy system Naboru, Oceny 
i Selekcji.  

Marcin Adamczak: Czym 
różni się nowy system od 
reguł panujących wcześniej?
Wojciech Hoflik: Dotych-
czas telewizja dysponowała 
systemem ROPAT (Rejestracji 
i Obsługi Propozycji Audycji 
Telewizyjnych – przyp. red.), ale 
ten system już od lat nie służył 
ocenie i wyborowi projektów, 
lecz był sukcesywnie ogranicza-
nym w swoim znaczeniu sys-
temem rejestracji propozycji. 
Ponadto był to system wtórny 
wobec całego mechanizmu 
podejmowania decyzji w telewi-
zji. Ten proces nie zaczynał się 
od ROPAT – projekty bywały 
rejestrowane, kiedy decyzja 
już była podjęta. System nie 
spełniał zatem podstawowych 
funkcji ani zadań, szczególnie 
w kwestii usystematyzowania 
oraz transparentności naboru 

i oceny projektów. Tymczasem 
uważam, że system oceny pro-
jektów w telewizji publicznej 
musi zapewniać przejrzystość, 
racjonalność i obiektywizm 
decyzji. Ustawa mówi o tym, że 
środowiska twórcze i produ-

cenckie mają nie tylko prawo 
oczekiwać traktowania „serio” 
i według sprawiedliwych kry-
teriów, ale że będą też w jakimś 
zakresie współwłaścicielami 
telewizji publicznej, a przynaj-
mniej będą traktowane po part-

nersku. Celem nowego systemu 
NOS, który za zgodą Zarządu 
uruchomiłem, jest osiągnię-
cie takiego poziomu przej-
rzystości, żeby twórcy i pro-
ducenci, mieli poczucie, że 
zostali potraktowani z należytą 
powagą i szacunkiem, że ktoś 
do tego powołany ocenił ich 
twórczość według jasnych kry-
teriów i procedur, oraz że zrobił 
to w konkretnym, ustalonym 
terminie. Dotychczas dla bar-
dzo wielu ludzi drzwi telewizji 
były zamknięte, a jeśli się otwie-
rały, to tylko po to, żeby przyjąć 
projekt i wpuścić go w bliżej 
nieokreśloną przestrzeń, w któ-
rej ten projekt ginął. Kiedy 
w styczniu tego roku przysze-
dłem ponownie do TVP, popro-
siłem o remanent wszystkich 
znajdujących się u nas propozy-
cji dotyczących seriali. Okazało 

Z Wojciechem Hoflikiem, dyrektorem Agencji 
Produkcji Telewizyjnej i Filmowej TVP, 

o nowym systemie oceny projektów w TVP, 
rozmawia Marcin Adamczak 

i po partnersku
Przejrzyście

Telewizja Polska wprowadziła nowy system pozyskiwania projektów filmów fabularnych, 
seriali i spektakli teatralnych dla TVP, nazwany NOS (Nabór, Ocena, Selekcja). Pierwsza 

edycja NOS rozpoczęła się 6 czerwca 2016 roku i dotyczy seriali telewizyjnych w dziesięciu 
kategoriach gatunkowych. Wymagane dokumenty to scenariusze dwóch odcinków, 

treatmenty sześciu odcinków oraz storyline, a także poświadczenie posiadania praw do 
dzieła. Nabór projektów zakończył się 12 lipca, obecnie trwa faza Oceny, podczas której 

opatrzone anonimowymi godłami projekty oceniane są przez zewnętrznych i wewnętrznych 
ekspertów w przejrzystej, dwuetapowej procedurze trwającej nie dłużej niż 90 dni. 

1 października zostanie ogłoszona kolejna edycja systemu NOS. 
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korzystanie replik, scenografii 
i kostiumów, a także pomysłowe 
wykorzystanie przestrzeni eks-
pozycji. Od kilku lat w polskich 
instytucjach zakłada się interak-
cję ze zwiedzającym, który może 
dotykać eksponatów, poznawać 
mechanizmy ich działania, uczyć 
się i bawić.

Spotkania dotyczące eduka-
cji filmowej były relacjonowane 
czeskiemu partnerowi na bieżą-
co, zaś opracowanie poświęcone 
muzealnictwu w Polsce zostało 
przekazane zespołowi NaFiLM 
w czerwcu tego roku. Obecnie 
Czesi przygotowują program in-
stytucji i poszukują stałej siedzi-
by, a równocześnie pracują nad 
kolejną wystawą czasową. Zosta-
nie ona otwarta w październiku 
w jednym z biurowców w Pradze.

Projekt ThinkFilm będzie kon-
tynuowany w kolejnym roku aka-
demickim, a wyniki badań łódz-
kich filmoznawców, szczególnie 
interesujące w kontekście two-
rzącego się w Łodzi Narodowe-
go Centrum Kultury Filmowej, 
zostaną opublikowane w języku 
angielskim w 2017 roku.  

w Polsce systemu kształcenia z za-
kresu edukacji filmowej, a właści-
wie dowodzą, że brakuje wielolet-
niej strategii edukacji filmowej. 
Nie podjęto działań ewaluacyj-
nych w stosunku do działających 
już programów, takich jak Filmo-
teka Szkolna. Edukacja filmowa 
w szkole nie posiada swojego sta-
łego miejsca, jej obecność zależ-
na jest od pasji i zaangażowania 
pedagogów chcących pracować 
z X muzą. Ponownego namysłu 
wymaga zatem miejsce edukacji 
filmowej – czy koniecznie mu-
si się ona znajdować w systemie 
oświaty szkolnej? Szczególnie, że 
coraz częściej edukacja ta trakto-
wana jest jako proces skierowany 
do wszystkich grup wiekowych. 
Istotnymi odbiorcami stają się 
w nim – zgodnie z ideą kształce-
nia ustawicznego – seniorzy oraz 
najmłodsze dzieci. 

W części badań poświęconych 
praktykom muzealnym zwróco-
no uwagę na nadużywanie multi-
mediów na ekspozycjach, niejed-
nokrotnie zwyczajnie zbędnych 
i – niezwykle atrakcyjne dla pu-
bliczności – coraz częstsze wy-

nika i w Europejskim Centrum 
Solidarności.

Dr Ewa Ciszewska, opiekun-
ka naukowa koła, podsumowuje 
roczne badania: „To jest projekt 
zespołowy. Nauczyliśmy się du-
żo zarówno w zespole lokalnym, 
jak i międzynarodowym, mimo 
że edukacja filmowa i muzeal-
nictwo jako główne tematy spo-
tkań na początku prac nad pro-
jektem nie wydawały się studen-
tom i doktorantom szczególnie 
interesujące. Jednak każde kolej-
ne spotkanie pozwalało dostrzec 
z jakimi skomplikowanymi i fa-
scynującymi materiami mamy 
do czynienia”.

Z badań wyłania się niejedno-
rodny i złożony obraz edukacji 
filmowej, obejmującej zarówno 
działania jednorazowe, jak i wie-
loletnie; od warsztatów realiza-
cyjnych, spotkań połączonych 
z analizą filmów, rozmów z twór-
cami i członkami ekipy po zajęcia 
Akademii Polskiego Filmu. Wyda-
rzenia są organizowane w bardzo 
różnych przestrzeniach i warun-
kach. Wyniki badań uwydatnia-
ją niedostatki funkcjonującego 

rzeszyna podsumował trzydzie-
stoletnią działalność Muzeum 
Kinematografii w Łodzi, dr Mał-
gorzata Kozubek przybliżyła rolę 
filmoterapii. Anna Równy skupi-
ła się możliwościach kształcenia 
i dokształcania nauczycieli pracu-
jących z filmem, a Agata Sotom-
ska z Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej przedstawiła działalność 
Filmoteki Szkolnej. Swoje prezen-
tacje i wystąpienia przygotowa-
li także członkowie koła, którzy 
skupili się na strategiach muze-
alnych i festiwalowych, edukacji 
filmowej w mniejszych miejsco-
wościach oraz obecności edukacji 
filmowej na uczelniach wyższych. 
Filmoznawcy przyglądali się tak-
że, istotnym dla czeskiego part-
nera, praktykom ekspozycyjnym 
i programom edukacyjnym pol-
skich instytucji muzealnych, nie 
tylko tych związanych z filmem. 
Gościli na wizytach studyjnych 
m.in. w Muzeum Kinematogra-
fii w Łodzi, Se-ma-for Muzeum 
Animacji, Centrum Nauki Koper-
nik, Muzeum Techniki, Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN 
czy Muzeum Toruńskiego Pier-

Rynek filmowy: ThinkFilmRynek filmowy: ThinkFilm

Na pomysł stworzenia 
pierwszej w Cze-
chach nowoczesnej 

placówki filmowo-edukacyjnej 
wpadły praskie studentki Tere-
zie Křížkovská i Adéla Mrázová, 
które współpracowały z członka-
mi Koła Naukowego Filmoznaw-
ców Uniwersytetu Łódzkiego już 
w 2012 roku. Wówczas tematem 
badań było polskie i czeskie ki-
no science fiction. Od tego czasu 
Czesi konsekwentnie zmierzają do 
stworzenia NaFilM. W 2015 roku 
zorganizowali w prywatnym Mu-
zeum Montanelli w Pradze wysta-
wę czasową, roboczo nazywaną 
zwiastunem, a będącą zapowie-

dzią ekspozycji stałej. Wystawie 
towarzyszyło duże zainteresowa-
nie publiczności, potwierdzające 
potrzebę powołania instytucji na-
rodowej, zajmującej się kinema-
tografią. 

Właśnie o pomoc i konsultacje 
przy tworzeniu koncepcji i pro-
gramu czeskiego muzeum zosta-
li poproszeni studenci i dokto-
ranci z Koła Naukowego Filmo-
znawców Uniwersytetu Łódzkie-
go, działającego przy Katedrze 
Mediów i Kultury Audiowizual-
nej na Wydziale Filologicznym 
UŁ. Efektem ich pracy był zre-
alizowany w roku akademickim 
2015/2016 projekt ThinkFilm, 

poruszający kwestie edukacji 
filmowej.

Podczas badań skupiono się 
przede wszystkim na tym, w ja-
ki sposób w Polsce szerzona jest 
wiedza na temat filmów, kultury 
filmowej oraz historii kina, a także 
jak poprzez filmy uczy się dzieci 
oraz młodzież. Zastanawiano się, 
czy istnieje narodowa strategia 
edukacji filmowej. Analizowano 
sposoby jej prowadzenia – zarów-
no przez instytucje państwowe, jak 
i NGO-sy. Rozważano, jak o filmie 
uczy się w szkołach, na uczelniach 
wyższych, w domach kultury, w ki-
nach, muzeach i na festiwalach fil-
mowych. Stawiano pytania o cele 

edukacji, oczekiwania wobec niej 
i spodziewane efekty.

Gośćmi zaproszonymi na spo-
tkania organizowane na Wydzia-
le Filologicznym Uniwersytetu 
Łódzkiego byli zarówno prakty-
cy, eksperci edukacji filmowej, jak 
i akademicy. Prof. Piotr Sitarski 
zaprezentował podręczniki szkol-
ne, w których pojawiają się zagad-
nienia związane z kinematografią. 
Dr Jadwiga Mostowska, autorka 
podręcznika „Elementarz młode-
go kinomana”, opowiadała o pra-
cy z dziećmi i młodzieżą. Dr Kon-
rad Klejsa mówił o koncepcjach 
i działaniu europejskich muzeów 
filmowych, dr Michał Pabiś-O-

Anna Michalska

doświadczenie
dla czeskiego
muzeum filmu

Polskie
Filmoznawcy z Uniwersytetu Łódzkiego wspólnie z czeskimi studentami Uniwersytetu 
Karola w Pradze stworzyli międzynarodowy projekt edukacyjny ThinkFilm. Zadaniem 
polskiego zespołu było przyjrzenie się metodom edukacji filmowej i strategiom 
wystawienniczym muzeów. Zebrane doświadczenia mają posłużyć przy tworzeniu 
koncepcji Narodowego Muzeum Filmowego (Národní Filmové Muzeum – NaFilM).
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Szkoła 
podstawowa

Fasadowość życia publiczne-
go wraz ze swoistym kultem 
wystawianej na pokaz fasady 

stanowi ważny wyróżnik charak-
terystyki ustroju PRL. Zabiegała 
o to propaganda, dla której liczy-
ła się tylko fasada. Utrzymaniu jej 
pozorów miało służyć między in-
nymi kino. Z tego względu doku-
ment wnikający głębiej w tkankę 
codziennej egzystencji milionów 
obywateli był czymś niebezpiecz-
nym i niepożądanym dla władz. 
Taki właśnie krytyczny dokument 
ukazujący świat dotąd nieprzed-
stawiony stał się idée fixe grupy 
młodych filmowców, do których 
należał m.in. 24-letni Tomasz Zy-
gadło.

Mikołaj Jazdon i Piotr Pławu-
szewski, autorzy rozdziału o „no-
wej zmianie” w polskim doku-
mencie w II tomie „Historii pol-
skiego filmu dokumentalnego” 
pod redakcją Małgorzaty Hen-
drykowskiej, słusznie nazywają 
Szkołę podstawową – arcydziełem. 
Wszystko, co się w niej znalazło: 
każdy obraz, jaki pojawia się na 
ekranie, stanowi wynik przemy-
ślanej w najdrobniejszych detalach 
autorskiej decyzji. Kamera Piotra 
Jaxy-Kwiatkowskiego ze zdumie-
niem godnym Kandyda odkrywa, 
co dzieje się w murach polskich 
szkół. A dzieją się tam rzeczy do-
prawdy niepokojące i dotąd przez 
nikogo nieopisane.

Który z filmów nakręconych 
po Grudniu ’70 najpełniej ukazał 
mechanizmy życia w PRL?  Kon-
kurentów do tego zaszczytnego 
miana mogłoby być wielu, ale 
żaden z nich odwagą podejścia 
i przenikliwością osądu nie może 
się mierzyć z debiutem Tomasza 

i właśnie w filmie. Barańczak, 
Zagajewski, Kornhauser, Raczak, 
Grzywacz, Sobocki, Duda-Gracz, 
Mleczko, Sawka, Wołyński, Kie-
ślowski, Wiszniewski, Zygadło 
i inni – wszyscy oni wydawali się 
wówczas mówić jednym tchem 
i jednym głosem. Nauka tańca 
towarzyskiego (instruktorowi gło-
su użyczył Krzysztof Kieślowski) 
zdaje się otwierać drogę do kolej-
nego chocholego tańca w Wodzi-
reju Feliksa Falka. Mechaniczna 
tresura bezwolnie poddającej się 
prowadzeniu masy uczniów nie-
odparcie przywodzi na myśl po-
rzekadło „tańcz, jak ci zagrają”.

„Takie będą rzeczpospolite, ja-
kie ich młodzieży chowanie” – ta 
światła myśl Jana Zamoyskiego 
odzywa się echem w tle opowie-
ści Tomasza Zygadły. Brzmi jak 
złowróżbne memento. Siedem lat 
później Marcel Łoziński nakręci 
Egzamin dojrzałości (1978), w któ-
rym pokaże porażające skutki pa-
czenia przez szkołę charakterów 
i „prania mózgów” młodych lu-
dzi wychodzących każdego roku 
z maturą w dorosły świat. 

W filmie Zygadły oprócz kon-
formistów, lizusów i donosicieli, 
pojawia się jednak znamienny wy-
jątek: młody chłopak, który nieza-
leżnie od zindoktrynowanej resz-
ty patrzy po swojemu i rozumuje 
własną głową. Jego wypowiedź 
przed kamerą stanowi wymow-
ny kontrapunkt i pointę całości. 
Nie wszystko stracone. Wystarczy 
policzyć: myślący nastolatek ze 
Szkoły podstawowej będzie miał 
dwadzieścia kilka lat w momen-
cie, gdy w Polsce pojawi się i prze-
mówi do milionów zniewolonych 
ludzi „Solidarność”. 

Zygadły. W doborowym gronie 
dokumentalistów swojej genera-
cji Zygadło wyróżniał się fenome-
nalnym socjologicznym słuchem 
na rzeczywistość. Dzięki temu wy-
czulonemu zmysłowi jego filmy 
z tamtego okresu stanowią dzi-
siaj niezastąpiony dokument cza-
su, w jakim zostały zrealizowane. 
Okrzyknięta rewelacją Festiwa-
lu Filmów Krótkometrażowych 
w Krakowie w 1971 roku Szkoła 
podstawowa w konkursie krajo-
wym zdobyła nagrodę Brązowego 
Lajkonika, a w konkursie między-
narodowym otrzymała Grand Prix, 
Złotego Smoka. Zachwycili się nią 
także krytycy filmowi.

Fenomen warsztatowego mi-
strzostwa Szkoły podstawowej 

tkwi w kondensacji tematu ka-
pitalnie łączącego w jedno treść 
i formę przedstawienia. W minia-
turowym formacie zaledwie 16 mi-
nut udało się autorowi pomieścić 
niezmiernie wiele materiału obser-
wacyjnego: wybranego i ujętego 
w przejmująco nośną strukturę 
montażową. Wprost nie do wiary, 
że dokument filmowy tej klasy na-
kręcił ktoś będący jeszcze wtedy 
studentem (opiekę artystyczną 
nad jego debiutem sprawowała 
Krystyna Gryczełowska). 

Wyraz „wprost” został przed 
chwilą użyty nieprzypadkowo. 
To słowo klucz w sztuce polskiej 
lat 70. Kojarzy się z ideami twór-
ców młodej kultury w poezji, pro-
zie, malarstwie, grafice, teatrze 

Marek Hendrykowski
Film o szkole? Zwiad socjologiczny? 

Sonda społeczna? Psychodrama? 
Dokumentalny pamflet na szkolnictwo 

PRL? A może przenikliwa analiza 
panującego systemu?

Krótkometrażowcy

         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
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Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski – filmy fabularneMistrzowie: Krzysztof Kieślowski – filmy fabularne

Jak wiadomo, Krzysztof Kieślowski zaczynał twórczość jako dokumentalista. I to 
dokumentalista zdeklarowany, nie tylko praktykujący, ale i wierzący – w posłannictwo tego 
filmowego rodzaju. Na przełomie lat 60. i 70., w okresie Zdjęcia i Robotników ’71, był liderem 
grupy rówieśników, przekonanych, że ich noga nigdy nie postanie w gronie fabularnych 
oszustów. Stąd przyjęte wyobrażenie o przyczynach, dla których już kilka lat później 
poświęcił się twórczości fabularnej. Zrezygnował z dokumentu, kiedy zrozumiał, że aby 
pokazać wystarczająco głęboko życie swoich bohaterów, musiałby zanadto ingerować w ich 
życie, a na to – ze względów etycznych – nie chciał sobie pozwalać.

Tadeusz Lubelski Trzy kolory. Czerwony, 
reż. Krzysztof Kieślowski

To oczywiście prawda, przez 
samego Kieślowskiego wie-
lokrotnie potwierdzana. Ale 

jednak niecała. Uwielbiam aneg-
dotę, którą opowiedział kiedyś 
Andrzej Titkow, dzielący przez 
pewien czas pokój z Kieślowskim 
w czasie studiów w Łodzi. Otóż 
Titkow wspominał, że jego współ-
lokator, zafascynowany Osiem 
i pół Federico Felliniego, kiedy 
znalazło się wiosną 1965 na pol-
skich ekranach – a byli wtedy obaj 

na pierwszym roku studiów reży-
serskich – powiesił na ścianie je-
go afisz i wygłosił nieoczekiwa-
ne zdanie: „Ja też kiedyś zrobię 
taki film”. Co w pewnym sensie 
sprawdziło się po czternastu la-
tach: Amator to – jak Osiem i pół –
film autotematyczny, którego fa-
buła ogranicza się do przedstawie-
nia fazy przygotowawczej; dopiero 
ostatnia scena pokazuje początek 
fazy zdjęciowej. Przypominam tę 
opowieść z innego względu: dla 

zdania sprawy z artystycznego 
maksymalizmu Kieślowskiego, 
który wcześnie się zorientował, 
że opowiadać o świecie prawdzi-
wie, to znaczy opowiadać o nim 
poprzez siebie.

Historie z innego 
świata
Na pierwszy rzut oka dziwić mo-
że niewspółmierność tego uwew-
nętrznionego młodzieńczego ma-
rzenia z tematami wczesnych fil-

mów, które wkrótce sam zaczął re-
alizować. Co może mieć wspólne-
go opowieść o egotycznym reży-
serze, przeżywającym w bogatym 
zachodnim uzdrowisku rozterki 
twórcze, z wizerunkami łódzkich 
tkaczek, urzędniczek zakładu po-
grzebowego albo dawnych przo-
downików pracy? Kieślowski ro-
zumiał, że może mieć dużo, bo te 
tkaczki i te urzędniczki to był jego 
świat. Jego rodzice należeli do nie-
zamożnej inteligencji. Ojciec był 

Kieślowski 

– poszerzanie
możliwości

fabularny 
tancki film telewizyjny Personel 
(1975), najmocniej autobiogra-
ficzny ze wszystkich jego utwo-
rów. To swoisty „portret artysty 
z czasów młodości”. (I to niemal 
dosłownie – wypróbowaliśmy to 
przed laty ze studentami na po-
święconym Kieślowskiemu se-
minarium. Okazało się, że film 
jest transpozycją głównych mo-
tywów powieści Joyce’a pod tym 
tytułem, poza jednym tylko moty-
wem wychowania religijnego. Nie 
chodziło o zapożyczenie; raczej 
o uniwersalność wzoru inicjacji 
artystycznej.) Znamienne, że dla 
opowiedzenia o tej inicjacji de-
biutant zdecydował się na rekon-
strukcję okresu swojego najwięk-
szego urzeczenia sztuką – kiedy, 
nie dostawszy się na reżyserię do 
Łodzi, zatrudnił się w pracowni 
krawieckiej stołecznego Teatru 
Współczesnego. W tym okresie 
maniakalnie chodził do teatru, po 
kilka razy w tygodniu; nie mówiąc 
o tym, że stale pochłaniał książki.

Świat skromnych ludzi z ma-
łych miasteczek z południa Pol-
ski, przedstawiany w jego wcze-
snych filmach (choć nie tylko 
we wczesnych, bo przecież po-
wraca w Podwójnym życiu We-
roniki i w Białym) to świat, któ-
ry Kieślowski znał najlepiej. To 
być może jedna z przyczyn dzi-
siejszego rozchodzenia się jego 
filmów z potrzebami nowej pu-
bliczności. Z pozoru wciąż się 
o nim pamięta, Polska Akade-
mia Filmowa ogłosiła rok 2016 
Rokiem Kieślowskiego, na ryn-
ku DVD ukazało się odnowione 
wydanie kompletu jego filmów 
zaopatrzone w angielskie napisy, 
telewizja wznowiła ostatnio cały 
Dekalog, we Francji i we Wło-
szech poświęcono mu dopiero 
co rocznicowe sesje. Jednak rzecz 
znamienna: kiedy przed paroma 
miesiącami zorganizowaliśmy na 
Uniwersytecie Jagiellońskim du-
żą międzynarodową konferencję 
na temat „Kino polskie jako ki-

no transnarodowe” wśród pra-
wie setki zgłoszonych wystąpień 
ani jedno nie zostało poświęcone 
Kieślowskiemu, choć – wydawa-
łoby się – jego twórczość znako-
micie do tematu konferencji przy-
stawała. W marcowym numerze 
miesięcznika „Kino”, poświęcony 
rocznicy śmierci okolicznościowy 
artykuł, młody krytyk Krzysztof 
Świrek zatytułował znamiennie – 
„Obcość Kieślowskiego” – tłu-
macząc ten tytuł: „Z jednej stro-
ny są to filmy, których forma się 
nie zestarzała. Z drugiej – moż-
na odnieść wrażenie, że są to hi-
storie z innego, nieistniejącego 
świata. (…) Dziś, choć są bardziej 
potrzebne niż kiedykolwiek, wy-
dają się wyciągnięte z kapsuły, 
w której mogłyby jeszcze długo 
czekać na moment  ponownego 
odkrycia”. 

O celach, które Kieślowski 
stawiał sobie jako artyście (za-
pewne tylko częściowo świado-
mie) najwięcej mówi jego debiu-

inżynierem, ale z powodu powo-
jennej gruźlicy musiał wcześnie 
zrezygnować z pracy zawodowej 
i leczyć się w sanatoriach. Matka – 
żeby rodzina była razem – jeździła 
z dwojgiem dzieci za nim. Toteż 
Krzysztof chodził do szkół w ma-
łych miasteczkach – siedzibach 
kolejnych sanatoriów. Kiedy oj-
ciec zmarł w 1960 roku, nie do-
żywszy pięćdziesiątki, syn prze-
żył tę śmierć nie tylko z powodu 
przedwczesnego osierocenia, ale 
ze względu na nieprzystawalność 
bilansu życia ojca do potencjału, 
jakim dysponował. Pewnie więc 
wcześnie poczuł, że – jeśli zostanie 
artystą – jego rolą będzie zdanie 
sprawy z tego potencjału, w imie-
niu wielu synów, którzy podobnie 
myślą o swoich ojcach. Rozmowa 
telefoniczna z Przypadku, w której 
Witek Długosz słyszy od ojca: „Nic 
nie musisz”, jest zapewne wywią-
zaniem się z tego zobowiązania. 

Ale to tylko przykład, choć 
zapewne jeden z istotniejszych. 
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pola możliwości, otwartego przez 
utwór debiutancki: pokazywania 
zwykłych ludzi, usiłujących prze-
kroczyć niemoc i bezwład, na któ-
re z pozoru skazuje ich zwykłość. 

„Wczesny 
Kieślowski” – jak 
gdyby dokumenty, 
a jednak fabuły
Najważniejszą decyzją, jaką Kie-
ślowski podjął na tej drodze, była 
rezygnacja – gdzieś pod koniec 
1975 roku, właśnie po sukcesie 

Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski – filmy fabularne

Docierający do odbiorcy zasad-
niczy sens Personelu (niezależnie 
od aktualnopolitycznego, który do 
dzisiejszego widza dociera słabiej) 
można by streścić tak oto: twórcy 
sztuki nie dosięgają poziomu two-
rzonych przez siebie dzieł; ten po-
ziom ich w jakiś tajemniczy spo-
sób przekracza. Mimo to, sztuka 
działa; wywołuje „takie uczucie, 
jakby się rosło”, jak mówi Romek 
(Juliusz Machulski) do kierownika 
technicznego (Włodzimierz Bo-
ruński). Jej szeregowi pomocni-

cy, a w istocie – najwrażliwsi od-
biorcy (tacy właśnie, jak sportre-
towani w filmie krawcy), przeno-
szą się pod jej wpływem na wyż-
szy poziom egzystencji; okazu-
ją się zdolni do autorefleksji, do 
przekraczania etycznej bezwład-
ności. Na łowieniu takich właśnie 
sytuacji powinien skupiać się fil-
mowiec. Drogę Kieślowskiego od 
Personelu do zamykającego jego 
twórczość filmu Trzy kolory: Czer-
wony (1994) można rozpatrywać 
jako konsekwentne poszerzanie 

Personelu – z zakrojonej na wie-
le lat realizacji dokumentu, któ-
ry miał być następstwem Pierw-
szej miłości (1974) i nosił roboczy 
tytuł Ewa, Ewunia (ewentualnie 
Dwadzieścia lat Ewy Moskal). 
Projekt wynikł z poczucia speł-
nienia dokumentalnej opowie-
ści o młodych małżonkach, któ-
rym rodzi się dziecko. Oficjal-
nym, wielokrotnie podawanym 
przez reżysera powodem prze-
rwania (po półtora roku mniej 
więcej) realizacji Ewy, Ewuni by-
ła nieuchronność ingerowania 
w życie realnych bohaterów, któ-
ra zaczęła reżyserowi przeszka-
dzać. Przyglądanie się spełnionej 
drodze twórczej Kieślowskiego 
podpowiada jednak inny powód, 
równie istotny. Dokumentalne 
opowieści o zwykłych ludziach 
układały się w banalny wzór, bo 
losy zwykłych ludzi – w takim 
kształcie, w jakim mogła je zare-
jestrować kamera dokumentali-
sty – przebiegały banalnie. A cho-
dziło przecież o to, żeby pokazać 
je od niezwykłej, niecodziennej 
strony. Personel przekonał Kie-
ślowskiego, że do tego niezbęd-
ny jest dobry scenariusz i aktor, 
choćby niezawodowy. 

Dwa pierwsze doświadczenia 
z fabułą nakręconą metodą do-
kumentalną, podjęte przez reży-
sera po Personelu, oba w tym sa-
mym 1976 roku, przyniosły mu 
tylko częściową satysfakcję. Naj-
pierw pierwszy pełnometrażo-
wy film kinowy, Blizna, wywołał 
wprawdzie spory rozgłos samą 
próbą przedstawienia trudnej 
relacji między władzą a społe-
czeństwem, nie ustrzegł się jed-
nak schematyzmu i sam reżyser 
uznał go za przykład niechciane-
go nawiązania do przebrzmiałej 
poetyki socrealizmu. Opowieść 
o socjalistycznym menedżerze 
(Franciszek Pieczka jako dyrek-
tor Bednarz nie wypadł tak prze-
konująco jak we wcześniejszych 
kreacjach ludowych bohaterów), 
niby kompetentnym i uczciwym, 
ale zrywającym stopniowo kontakt 
i z załogą, i z mieszkańcami regio-
nu, w którym objął dyrektorskie 
stanowisko, mimo niewątpliwe-
go autentyzmu kilku scen, raziła 
jakimś przedustawnym fałszem. 
Może zawiniła niewystarczająca 
filmowość pierwowzoru – repor-

Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski – filmy fabularne

steczka, który po wyjściu z więzie-
nia postanawia definitywnie się 
ustatkować, jednak boleśnie prze-
konuje się, jak trudno jest osiągać 
upragniony spokój w opartych na 
fałszu warunkach realnego so-
cjalizmu, została tak przekonują-
co sfilmowana i tak wyśmienicie 
zagrana przez Stuhra, że reżyser 
mógł ją traktować jak spełnienie. 
Scena kolacji w prowincjonalnym 
lokalu, stawianej przez Antka ko-
legom z wdzięczności, że przyjęli 
go na budowie jak swego, stanowi 
do dziś jeden z najbardziej wiary-
godnych wizerunków Polski cza-
sów Gierka. Tylko że tym razem, 

opis Kieślowskiego stał się tak 
wiarygodny, że aż niecenzural-
ny dla telewizyjnego decydenta. 
A chodziło przecież o to, żeby on 
działał na wyobraźnię i dawał do 
myślenia widzom.

Idealne wyważenie proporcji 
między autentyzmem a cenzuralną 
dopuszczalnością uzyskał reżyser 
dopiero w Amatorze (1979), który 
przyniósł mu największy w tym 
okresie sukces. Zarazem to wła-
śnie Amator potwierdził wartość 
zamiany dokumentu na fabułę. 

Rzuca się w oczy analogia między 
pomysłem Filipa Mosza, kupują-
cego kamerę, żeby filmować mie-
siąc po miesiącu życie urodzonej 
właśnie córeczki, a wcześniejszym 
projektem Kieślowskiego, który 
zamierzał przez dwadzieścia lat 
rejestrować rozwój córeczki swo-
ich bohaterów. Kieślowski z tego 
pomysłu zrezygnował, ale przecież 
także Filip Mosz praktycznie swój 
projekt porzucił, a w każdym razie 
przesunął na dalszy plan, zajęty 
bardziej go frapującymi tematami. 
Tyle że podobieństwo to zakłada 
zamianę bohatera dokumentu na 
osobę autora filmu fabularnego. 

Na tym zapewne polegało sedno 
odkrycia, jakiego dokonał reżyser, 
realizując Amatora: na porzuce-
niu bohatera dokumentalnego, 
ponieważ przedłużający się zwią-
zek z nim okazywał się wątpliwy 
etycznie, a kierunek jego rozwoju 
nadto przewidywalny, ale zarazem 
na wykreowaniu bohatera fikcyjne-
go, który byłby wyrazicielem wła-
snego doświadczenia twórczego 
autora filmu. 

Dla zdania sprawy ze swego 
ówczesnego doświadczenia nie-

przydatny był Kieślowskiemu bo-
hater, którego pierwowzorem był-
by Romek Moskal z Pierwszej mi-
łości. Potrzebny był mu taki świe-
żo upieczony ojciec, który miałby 
ochotę filmować swoją córeczkę, 
„co miesiąc kawałek, aż wyrośnie”, 
ale któremu by ten projekt wkrót-
ce przestał wystarczać. Skoro jed-
nak reżyser przygotowywał film 
fabularny, nie dokument, nie po-
trzebował jakiejś jednej konkretnej 
postaci do odwzorowania w ska-
li 1:1. Przyzwyczajony do metod 
pracy dokumentalisty, szukał róż-
nych pierwowzorów, żeby skleić 
z nich jedną postać, obarczyć ją 

własnymi problemami, a skoń-
czyć współpracą z aktorem, któ-
ry by taką syntezę zdołał wyrazić. 
To wszystko właśnie powiodło się 
w Amatorze. Cały szereg postaci 
prostych ludzi z kamerami spotkał 
Kieślowski w ruchu Amatorskich 
Klubów Filmowych, do którego 
wprowadzili go Krzysztof Zanus-
si i Andrzej Jurga. Postać Filipa 
Mosza była efektem starannej do-
kumentacji, wynikłej z poznania 
wielu amatorów, w tym zwłasz-
cza – z napisanej na zamówienie 

tażowej książki Romualda Karasia 
o dziejach powstania kombinatu 
azotowego w Puławach, może – 
ostrożna decyzja o umieszczeniu 
akcji pod koniec potępionej epoki 
Gomułki, w każdym razie Kieślow-
ski niechętnie ten film przypomi-
nał. I jeśli jakiś jego aspekt w przy-
szłości bezpośrednio wykorzystał, 
to poznanie Jerzego Stuhra, dla 
którego specjalnie wprowadził 
drugoplanową postać asystenta 
dyrektora Bednarza. Aktor wy-
wiązał się z zadania tak błysko-
tliwie, że na kilka następnych lat 
stał się wymarzonym wykonawcą 
projektów reżysera.

Najpierw w zrealizowanym jesz-
cze w tym samym 1976 roku tele-
wizyjnym Spokoju, którego scena-
riusz (też według wcześniejszego 
reportażu Lecha Borskiego, ale 
potraktowanego z większą swobo-
dą), Kieślowski napisał specjalnie 
dla Stuhra. Tym razem reżyser był 
zadowolony i miał po temu powo-
dy (operator Jacek Petrycki uwa-
ża Spokój za najbardziej udany 
ze wszystkich jego filmów). Hi-
storia Antka Gralaka, prostego 
chłopaka z podkrakowskiego mia-
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Krzysztof Kieślowski 
na planie Krótkiego filmu o zabijaniu

Iréne Jacob w filmie Podwójne życie 
Weroniki, reż. Krzysztof Kieślowski
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cydującego wyboru. Tak opisał go 
w autobiografii: „Spotkaliśmy się 
z Piesiewiczem na ulicy. Było zim-
no. Padał deszcz. Zgubiłem jedną 
rękawiczkę. Piesiewicz powiedział: 
»Trzeba sfilmować Dekalog, po-
winieneś to zrobić«. Oczywiście 
to jest okropny pomysł”. Kiedy 
jednak wprowadzili go w życie, 
pomysł okazał się genialny. I za-
początkował krótki, ale intensywny 
okres niewiarygodnej, i przez sa-
mego reżysera nieprzeczuwanej, 
światowej renomy. Powiedzieć, 
że późny okres jego twórczości, 
zwłaszcza sześć lat pomiędzy 

dwiema canneńskimi premiera-
mi – Krótkiego filmu o zabijaniu 
w 1988 i filmu Trzy kolory. Czer-
wony w 1994 roku – to był czas 
jego międzynarodowej sławy, to 
nic nie powiedzieć. Ta późna faza 
twórczości to był okres zbiorowe-
go olśnienia, oczarowania, zacza-
dzenia międzynarodowej widowni 
Kieślowskim. Z każdym kolejnym 
filmem otwierały się przed nim no-
we możliwości produkcyjne i tym 
samym nowe perspektywy oddzia-
ływania na widownię. 

Znamienne, że z największym 
dystansem przyjmowano cykl 

Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski – filmy fabularne

Kieślowskiego autobiograficznej 
relacji Franciszka Dzidy z Chybia 
pod Bielskiem. Przygotowana dla 
Filipa fabuła łączyła jednak bio-
grafie amatorów z problemami, 
z jakimi borykał się sam autor fil-
mu, dopiero co skonfrontowany 
z doświadczeniem zatrzymania 
przez cenzurę filmu Spokój. Wy-
marzonym wykonawcą takiej po-
staci był oczywiście Jerzy Stuhr. 

Konstruowanie różnych warian-
tów własnego życiorysu reżyser 
chętnie praktykował na zajęciach, 
jakie prowadził w tym okresie ze 
studentami reżyserii Wydziału Ra-
dia i Telewizji Uniwersytetu Ślą-
skiego (noszącego dziś jego imię). 
Wydało mu się to tak fascynujące, 
że uczynił je podstawą konstruk-
cyjną filmu Przypadek (1981, pre-
miera 1987), który okazał się naj-
bardziej produktywnym z jego po-
mysłów filmowych, wciąż inspi-
rując światowych reżyserów – od 
Niemca Toma Tykwera (Biegnij, 
Lola, biegnij, 1998), przez Meksy-
kanina Alejandra Gonzáleza Iňár-
ritu (Babel, 2006), po Belga Jaco 
van Dormaela (Mr Nobody, 2009). 
O tym, jak osobiście traktował Kie-
ślowski wcielanie w życie koncep-
tu, że – zależnie od przypadku – 
życie Witka Długosza (Bogusław 
Linda) mogło potoczyć się trze-
ma zupełnie odmiennymi torami, 
świadczy przydzielenie bohaterowi 
jego własnej daty urodzenia – 27 
czerwca (tylko przesuniętej o 15 
lat do przodu, z 1941 do 1956 ro-
ku). On sam odnosił się ze zro-
zumieniem do każdego z trzech 
wyborów, jakie podejmował jego 
bohater (a właściwie czynił to za 
niego los), choć zapewne ideolo-
gicznie najbliższy był mu wybór 
postawy opozycyjnej, za to emo-
cjonalnie – neutralnej. Swoją dro-
gą, dzięki świetnej dokumentacji 
każdego ze środowisk, Przypadek 
zawiera najpełniejszy w naszym 
kinie wizerunek politycznej róż-
norodności końcówki lat 70. Dziś 
jednak najmocniej działa ukryty 
w nim koncept ponadczasowy: nie-
zależnie od tego, jak określają nas 
geny, ułamek sekundy może zade-
cydować, jaki wykonujemy zawód, 
z którą kobietą żyjemy, w efekcie – 
kim jesteśmy.

Kontynuacją tych poszukiwań 
był film Bez końca (1984, premiera 
1985), powstały w trudnym okre-

sie, kiedy „Polacy opuścili głowy” 
(a już w najgorszym czasie toczyła 
się akcja – między wrześniem a li-
stopadem 1982, w samym środ-
ku stanu wojennego). Kontynu-
acją, a jednocześnie – wyrazem 
otwarcia na sferę duchowości, nie 
bez związku zapewne z nową, sta-
łą odtąd ekipą bliskich współpra-
cowników, ze współscenarzystą 
Krzysztofem Piesiewiczem i kom-
pozytorem Zbigniewem Preisne-
rem. To najbardziej wieloznaczny 
z dotychczasowych filmów reżyse-
ra. Już sam tytuł można rozumieć 
na co najmniej trzy różne, uzupeł-

niające się sposoby: nie kończy się 
prawdziwa miłość; nie skończyła 
się – wraz z wprowadzeniem sta-
nu wojennego – sprawa polska; 
śmierć nie oznacza, że kończy się 
człowiek. Jeśli jakiś definitywny 
koniec fabuła filmu zapowiada-
ła – to koniec poczucia wspólnoty 
Polaków. W każdym razie wyglą-
dało na to, że reżyser przestawał 
za nią tęsknić.

„Późny Kieślowski” – 
dokąd prowadzi guru
Na tym nowym etapie poszukiwań 
Kieślowski dokonał kolejnego de-

w katolickiej Polsce, gdzie po ty-
tule spodziewano się jednoznacz-
nego pouczenia (choć i u nas, na 
szczęście, powstało sporo jego 
ważnych odczytań; niedawno ks. 
Marek Lis opublikował tom zbio-
rowy „Kieślowski czyta Dekalog”, 
Opole 2014). W zlaicyzowanym 
świecie oczekiwano raczej tego, 
czym cykl był: zachęty do zasad-
niczej refleksji etycznej, potrzeb-
nej każdemu człowiekowi. Cykl 
dziesięciu filmów telewizyjnych 
(plus jeszcze dwa filmy kinowe, 
będące rozszerzonymi warian-
tami Dekalogu, pięć i Dekalogu, 

sześć), opowiadających historie 
mogące stanowić zaczyn pytań, 
wywoływanych przez kolejne przy-
kazania, doprowadzał w istocie 
do najdalszych granic skromny 
projekt zapowiedziany przez fil-
my „wczesnego Kieślowskiego”. 
Reżyser od lat mieszkał w War-
szawie, która też od zawsze była 
terenem działań jego współsce-
narzysty; było więc naturalne, że 
ludzie z małych miasteczek za-
stąpieni zostali – jako przedmiot 
obserwacji – przez mieszkańców 
bloku na Ursynowie. To oni stali 
się teraz „zwykłymi ludźmi”, któ-

Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski – filmy fabularne

Globisz), który jest głównym boha-
terem (widać to wyraźniej w wersji 
telewizyjnej, gdzie jest obecny od 
początku do końca). To Piotr miał 
okazję – gdyby był uważniejszy – 
wcześniej przeprowadzić z Jac-
kiem zasadniczą rozmowę, która 
mogła zapobiec zbrodni; był prze-
cież w tej samej kawiarni w chwili, 
gdy Jacek przygotowywał już fe-
ralny sznur. Każdy z nas – gdyby 
mniej zajmował się sobą, a bar-
dziej Innym (w rozumieniu Em-
manuela Lévinasa, ale też innym 
w sensie najprostszym) – mógłby 
zdziałać więcej.

 Poszerzenie możliwości pro-
dukcyjnych, które Kieślowski za-
pewnił sobie dzięki światowemu 
sukcesowi Dekalogu, pogłębiło 
też jego poszukiwania w zakresie 
języka kina. Stanisław Zawiśliń-
ski przypomniał w swojej książ-
ce biograficznej, że już realizując 
Przypadek reżyser „planował, że 
każdy z wariantów losu bohate-
ra będzie inaczej filmowany i ta-
kie zadanie postawił operatoro-
wi Krzysztofowi Pakulskiemu” 
(„Ważne, żeby iść”, s. 207). Wtedy 
nie wyszło; od Dekalogu wrócił do 
takich prób. W Podwójnym życiu 

Weroniki (1991), swoim pierwszym 
filmie zrealizowanym w znacznej 
części za granicą, operator Sławo-
mir Idziak użył złocistożółtego 
filtru, który pomógł uzyskać jed-
nolity obraz świata – piękniejszy 
niż w rzeczywistości. To dążenie 
do upiększania, idealizacji, było 
w twórczości reżysera czymś no-
wym, dobrze zresztą dostosowa-
nym do potrzeb widowni francu-
skiej. We Francji Podwójne życie 
Weroniki do dziś ma status filmu 
kultowego. Tamtejszy dziennikarz 
Alain Martin tak się w filmie za-
kochał, że założył firmę wydawni-

czą „Irenka” (od imienia aktorki, 
Irène Jacob) i podporządkował 
swoją działalność pisaniu o Kie-
ślowskim; do dziś wydał cztery 
książki o nim. Owszem, można 
powiedzieć, że film jest kontynu-
acją wcześniejszych zaintereso-
wań reżysera. Opowieść o dwóch 
niemal identycznych dziewczy-
nach z dwu krajów, urodzonych 
tego samego dnia, jest przecież 
innym wariantem poszukiwań 
fabularnych z Przypadku. Nowe 
jest wrażenie znużenia Polską – jej 
zgrzebnością, ponurym nastro-
jem i klimatem. Czuło się, z jaką 

przyjemnością reżyser opuszcza 
ją po pierwszych trzydziestu mi-
nutach filmu.

Francuskiej problematyce, wy-
rażonej przez rewolucyjne hasło 
„Wolność – Równość – Brater-
stwo”, poświęcony został, zamy-
kający twórczość Kieślowskiego, 
tryptyk Trzy kolory (1993-1994), 
choć każdy z trzech filmów nakrę-
cony został w innym kraju. Nie-
zależnie od tego, że tytułowe trzy 
kolory reprezentują barwy francu-
skiej flagi, reżyser podporządko-
wał im – w sposób zdumiewająco 
precyzyjny – konstrukcję każde-
go z trzech członów tryptyku. To 
z tego okresu zdjęciowego pocho-
dziło słynne poszukiwanie przez 
asystenta gatunku cukru, którego 
kostka rozpuszcza się w łyżeczce 
kawy przez siedem sekund, bo do-
kładnie tyle powinno trwać uję-
cie. To akurat przykład z rozwa-
żającego hasło „Wolność” filmu 
Niebieski, którego patetyczny fi-
nał, przenoszący z ujęcia do ujęcia 
kompozycję Preisnera opartą na 
„Liście do Koryntian”, przekracza-
ło filmową efektownością (wielu 
mówiło, że efekciarstwem) wcze-
śniejsze dokonania reżysera. Naj-
bardziej udany był wieńczący ca-
łość film Czerwony, którego bo-
hater – zgorzkniały sędzia (Jean- 
-Louis Trintignant) odżywają-
cy pod wpływem miłości – nosił 
cechy demiurgicznego kreato-
ra świata przedstawionego. Aż 
prosiło się, rozwijane przez nie-
których interpretatorów, porów-
nanie z „Burzą” Szekspira, gdzie 
Prospero także wywoływał burzę, 
żeby przywrócić ład świata. 

Światowy rozmach tej późnej 
fazy twórczości był imponujący, 
ale pozostawiał niepokojące wra-
żenie, że Kieślowski – odnosząc 
gigantyczny sukces – oddala się 
zarazem od realizacji celów, któ-
re niegdyś sobie wyznaczył. Kie-
dy ostatnio znów obejrzałem Po-
dwójne życie Weroniki poczułem, 
że wprowadzając do swego utwo-
ru spektakl amerykańskiego lal-
karza Bruce’a Schwartza, reżyser 
świadomie prefigurował własny 
los. Triumfująca baletnica, która 
u szczytu powodzenia łamie no-
gę, i to przy dźwiękach rzekomego 
Budenmayera. Widownia płakała, 
ale nie był to już film o zwykłych 
ludziach.  

rych rozmaite próby „przekracza-
nia zwykłości” powinien ukazywać 
filmowiec. Nie tylko zresztą oni, 
co łatwo pokazać na przykładzie 
trójki  bohaterów najsłynniejsze-
go z odcinków cyklu, Dekalogu, 
pięć: na Ursynowie mieszka tyl-
ko taksówkarz; jego morderca, Ja-
cek, przybywa do stolicy ze wsi, 
a adwokat, Piotr, żyje w centrum. 
Zwykli ludzie należą do różnych 
warstw i odmiennych środowisk.

Na przykładzie Dekalogu, pięć 
(czy też kinowego Krótkiego fil-
mu o zabijaniu) można również 
ukazać sposób, w jaki cykl Kie-

ślowskiego oddziałuje na widza. 
Na pozór obraz wyostrza tylko ka-
tegoryczność najoczywistszego 
z przykazań: okrucieństwo obu 
scen zbrodni po równi potępia zło 
ludzkiej osoby i zło aparatu pań-
stwowego, sankcjonującego ka-
rę śmierci (swoją drogą, tytuł ten 
przyczynił się do wykreślenia jej 
z Kodeksu Karnego; kara śmierci 
została po raz ostatni wykonana 
w Polsce w kwietniu 1988, na mie-
siąc przed wprowadzeniem filmu 
na krajowe ekrany). W istocie głę-
boki przekaz dzieła wynika z prze-
miany adwokata Piotra (Krzysztof 
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Grażyna Szapołowska w filmie 
Bez końca, reż. Krzysztof Kieślowski 

Jerzy Stuhr i Małgorzata Ząbkowska 
w filmie Amator, reż. Krzysztof Kieślowski 
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ustępował na polu bitwy, toteż rozwierająca się szczelina 
międzyustrojowa wypełniana była przez filmy zmierza-
jące do innego wymiaru obrazu czasu.

Tylko w tej szczelinie mogłem się wpasować i ja 
z cyklem swoich filmów o Syberii, zapełnionym Pola-
kami oraz innymi narodowościami chcącymi... końca 
swojego dramatu. Ten polski komediodramat jak naj-
przedniejsza komedia Sławomira Mrożka ujawniał hipo-
kryzję, kompromitował sztuczny język przyjaźni, jeszcze 
ciaśniejszej i samobójczej. Komedie Mrożka demasko-
wały szczelinę pomiędzy słowami a czynami – i tutaj 
drodzy panowie historycy polskiej sztuki, mogliby-
ście szukać i znaleźć widmo przemian. W komediach 
Mrożka, na których śmiech zamierał na ustach, widać 
już było, że oczekiwana wolność może być inna niż ta, 
jakiej się spodziewaliśmy, Mrożek znał te chwile, kiedy... 

zło będzie mniej widzialne, chociaż stoi tuż za ple-
cami. Na razie ostrzegał. W „Emigrantach” już nie było 
gagów, to był czystej wody Beckett. Niespodziewany.

Filmy kina moralnego niepokoju dowodziły bez-
radności władzy, ale pokazywały już, że są tacy, co nie 
naprawią świata, ale być może – jak Mrożkowy Edek – 
rozwiną w nim... nowe utopie. Warto by przepatrzeć 
w tych realistycznych, wręcz dokumentalnych obrazach 
krok następny.

To znaczy, że kino nie tylko trwało, nie tylko rozwi-
jało się, ale zaczynało rozumieć, że w nowym zjedno-
czonym świecie czeka go zupełnie nowa misja. Odda-
lało się od hollywoodzkich czytanek, które zostały 
uznane jako wagonowa literatura dla tych, co koniecz-
nie muszą coś czytać, nawet za cenę tego, aby się ode-
rwać od codzienności, za strawę, która wypełni usta-
wiczne stanie w kolejkach po cokolwiek.

Wtórowały sobie te oba rodzaje opowiadania wizu-
alnego i nieprawdą, wręcz krzywdzącą jest opinia 
niektórych krytyków spod znaku polonistyki, że to 
była papka godna późniejszej lustracji przez insty-
tucje, które powstaną po to, aby zamazać prawdziwą 
prawdę. Filmy WFD były groźnym obrazem rze-
czywistości, którego groźby władza się jeszcze nie 
obawiała, chociaż czując własny rozkład, wielu z jej 

przedstawicieli wyjeżdżało chyłkiem za granicę 
(nawet i na Greenpoint), inni szukali sobie wygod-
nego lądowiska (najchętniej w dziennikarstwie i kul-
turze, gdzie by mogli oczyścić zszargane sumienie). 
Widmo Solidarności krążyło po Europie, i wylądo-
wało… w Polsce.

W tym czasie inne widmo krążyło nad kulturą, 
która winna być taką, która by opisała to, co się dzieje 
tu i teraz. 

Refleksje: Audiowizualna historia kina

audio-
wizualna

historia kina

42część

Józef Gębski

Na znaczenie filmu zawsze miały wpływ inne fil-
my – te, które w strasznych czasach naporu po-
lityki oglądaliśmy nieustannie w Dyskusyjnych 

Klubach Filmowych, na seminariach chętnie sponsoro-
wanych przez ambasady, i te, które mieliśmy w dosyć 
dobrym wyborze w kinach. Polska – jak dowodził Jerzy 
Płażewski – miała jeden z lepszych repertuarów. Wie-
dzieliśmy dużo, niemal wszystko o Nowej Fali – o jej 
autorach, o nowych szkołach i ich odłamach, znaliśmy 
całe direct cinema, a telewizja pokazywała i popularyzo-
wała w sprytnie aranżowanych audycjach edukacyjnych 
to, co było najważniejsze. Znaliśmy cały ruch antyholly-
woodzki w nowojorskiej szkole undergroundu, znaliśmy 
filmy Free Cinema z Anglii, znaliśmy nowe kino Rosji 
oraz wielkie dokonania Jugosławii, byliśmy wręcz za 
pan brat z kinem skandynawskim. Festiwal w Oberhau-
sen był bardzo wnikliwym obserwatorem tego, co dzie-
je się w polskim dokumencie i z absolutną trafnością 
zapraszał najlepsze filmy i ich autorów na europejskie 
konfrontacje. Niezła prasa filmowa, zwłaszcza niszo-
wa, tłumaczyła na bieżąco najważniejsze teksty filmowe 
z prasy europejskiej. Dlatego nie mogę akceptować źle 
relacjonowanych trudności życia w kinie... nadal spon-
sorowanym przez państwo. Tragedia nasza lokalizowa-
ła się w zupełnie innych regionach. Duża doza samo-
rządności panowała w warszawskiej Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i łódzkiej Wytwórni Filmów Oświato-
wych. Całkowita, małpia wolność panowała w animacji, 
która z wprawą snajpera dosalała idiotom „z góry”. Fil-
my Jana Lenicy, Waleriana Borowczyka, Stefana Scha-
benbecka i Daniela Szczechury były „armatami ukryty-
mi w kwiatach”. I były. I trafnie wypalały.

Lata kina moralnego niepokoju były niskonakłado-
wymi rakietami średniego zasięgu, które ośmieszały 
głupotę chylącej się małej stabilizacji. Z ostrością dra-
mato-komedii Tadeusza Różewicza… były nowocze-
snymi komediami z życia wszystkich sfer. Już wtedy 
było widać, że komedia to nie to, co służy tylko do roz-
bawienia. Rechot dzisiejszych kabaretów z pewnością 
nie jest komedią... chyba, że przedmiotem ośmieszenia 
są niedokształceni wykonawcy tego telewizyjnego bła-
zeństwa. Stanisław Bareja realizował swoje filmy jakby 
na bazie ostrej satyry Stanisława Tyma i Jacka Fedoro-
wicza. Ich „ezopowy humor” przekraczający samozado-
wolenie władz... najmocniej zrealizował się w szybkiej 

telewizji, która i tak miała wiele cudownych dokonań 
Jerzego Gruzy czy Olgi Lipińskiej, do której ci piszący 
autorzy dostarczali materiału skeczowego. Ale – nie 
wiem, jak to było możliwe – bo też radio dostarczało 
najszybciej kąśliwej farsy, dezynwoltury wykonawczej, 
która przeniesiona do Barei broniła się przed... filmo-
wym spłycaniem. Ale odpalała dosyć trafnie.

Filmy kina moralnego niepokoju – co za cudowny 
termin – były w przeważającej mierze debiutami, ich 
nowelowość była poligonem mistrzostwa... i celności. 
Zawsze, prawie zawsze, dotykały anomalii społecznych... 
Tu i ówdzie powstawała ocena – jakby to była nasza 
nowa fala – zakamuflowanej komedii. Już neorealiści 
nazywający wszystkie swoje filmy komediami pokazali, 
że ten gatunek ma ogromne możliwości. Energia cel-
nego wyłowienia schorzenia krzepnącego kapitalizmu, 
związanego z postępującym rozwarstwieniem, z samo-
obroną prostego człowieka, który na razie potrafi tylko 
się obejść bez wypasionego auta, i na razie tymczasem 
pisze o tym… piosenki.

Kino moralnego niepokoju dawało możliwość samo-
rządu i komponowania całego filmu, toteż dzisiejsze 
oglądanie tych tytułów pokazuje nie tylko narodziny 
wielkich talentów, ale wywodzi organiczny film fabu-
larny, cudownie wyrastający… z obserwacyjnego filmu 
dokumentalnego. Nikt inny, jak sam Kazimierz Kara-
basz, święcie wierzący w gołą prawdę... sprzyjał, jak to 
nazwał krytyk filmowy Mikołaj Wojciechowski – kaligra-
fom. Trzeba było się natrudzić, aby tak skonstruować 
fabułę – zazwyczaj rodem z dokumentu – aby skutecznie 
obnażała i raziła smutną, papierową rzeczywistość. Nikt 
wtedy nie nazywał tego walką. Za każdym filmem tego 
nurtu stało echo trudu czeskich filmowców, którzy nie 
zamierzali robić farsy, chociaż zawsze wychodziła im… 
smutna komedia.

To, co się działo za granicą, było tajemnicą poliszynela. 
„Kultura Filmowa” – niezapomniany miesięcznik Polskiej 
Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, comiesięcz-
nie z wnikliwością szpiega wyławiał najważniejsze arty-
kuły i – już – publikowano nawet odważne traktaty o tym, 
że kino się zmienia. Zmusza je do tego zmieniający się 
obraz świata kapitalistycznego, coraz bardziej zwierają-
cego się ze stygnącym socjalizmem. Pewien triumfalizm 
mnożył trudności polityczne bloku sowieckiego, który jak 
mógł, tak kreował wirtualną ocenę siebie, ale – niestety – 

Fo
t.

 K
ub

a 
Ki

lja
n/

Ku
źn

ia
 Z

dj
ęć

/S
FP



70 71MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016

– Great food in your country!
Londyński akcent i strój prawie żywcem 

przeniesiony z epoki wiktoriańskiej tro-
chę nas onieśmielały, ale po chwili lody 
zostały przełamane. I czego się dowiedzie-
liśmy? Że praktykowała jako script girl 
w Casblance, czyli w 1943, ale była także 
asystentką reżysera w filmie Błękitny anioł 
z Marleną Dietrich. Nieprawdopodobne!

„Babcia Casablanka” – albowiem tak ją 
z Markiem ochrzciliśmy – okazała się cho-
dzącym cudem, i kiedy tylko było to moż-
liwe, słuchaliśmy jej opowieści jak zacza-
rowani. A do tego zawodowo niesłychanie 
perfekcyjna. Cudowna pani!

Jedna z kluczowych scen filmu rozgry-
wała się na wielkim przyjęciu dyploma-
tycznym wydanym przez ambasadę Turcji. 
Na Pałacu Kultury i Nauki zawisły potężne 
flagi tureckie tuż pod banerami News- 
weeka, który nie pozwolił ich zdjąć. Przed 
Pałac zajeżdżały wykwintne limuzyny, 
a z nich wysiadały damy i dżentelmeni 
w pięknych strojach narodowych. Pośród 

odzianych, a właściwie rozdzianych panie-
nek różnych ras.

Dekoracja była bogato zdobiona, 
kapiąca złotem i generalnie w jak najgor-
szym guście, jak np. salon obwieszony 
wielkimi malowidłami z nagimi nimfami 
w wymyślnych pozach. Długi korytarz 
prowadził do szeregu pokoi-buduarów 
urządzonych głównie w stylu japońskim 
lub chińskim. Jako wejście do tego domu 
schadzek posłużył pałacyk przy ulicy Kre-
dytowej, ongiś siedziba Towarzystwa Przy-
jaźni Polsko-Radzieckiej…

Dodatkową dekorację stanowił dom Ste-
vena na Alasce, taki typowy tzw. log house, 
czyli dom z bali drewnianych z wielkim 
kamiennym kominkiem pośrodku. Uzupeł-
nieniem plenerowym dla tej dekoracji był 
nasz poczciwy Kampinos.

Przyjazd Seagala do polskiej stolicy był 
naprawdę imponujący! Na lotnisku bez 
najmniejszych problemów przeszli przez 
kontrolę uzbrojeni po zęby czterej ochro-
niarze, Chorwaci z Kanady. Mercedes 
z przyciemnianymi kuloodpornymi szy-
bami poprzedzał radiowóz policyjny na 
światłach, z włączonymi syrenami, a koro-
wód zamykał drugi, bliźniaczo podobny. 
Ten konwój pomknął z zawrotną szybko-
ścią, łamiąc wszelkie przepisy, w stronę 
hotelu Sheraton, gdzie oczekiwało całe 
zarezerwowane piętro. 

Już pierwsze dni zdjęciowe przyniosły 
wiele atrakcji. Wszystkie obiekty naturalne 
oraz dekoracje musiały być większe niż 
w „normalnym” filmie, albowiem musiały 

fraków, futer i etoli bardzo często przewi-
jały się akcenty egzotyczne.

Podobno zdjęcie, zrobione przez przy-
padkowego turystę, wzbudziło spore zain-
teresowanie prasy światowej i sporo czasu 
zajęły wyjaśnienia, iż Turcja nie wykupiła 
słynnego Daru Przyjaźni ZSRR, i że tygo-
dnik Newsweek nie miał z tym nic wspól-
nego. Wnętrze do tej sceny dokręciliśmy 
w Pałacu Paca czyli obecnym Minister-
stwie Zdrowia. 

Przygód było jeszcze bez liku, ale kilka 
miesięcy po filmie spotkała mnie niemiła 
niespodzianka. Dostałem maila od ame-
rykańskiego producenta z wiadomością, 
że prawnicy potencjalnych dystrybuto-
rów żądają podania, czyjego autorstwa są 
wielkie malowidła nagich nimf zdobią-
cych salon naszej dekoracji opisanego już 
burdelu. Prawo autorskie traktowane było 
w tamtych latach w naszym kraju z dużym 
przymrużeniem oka i ja, pomimo suro-
wych nauk pobranych w USA i Kanadzie, 
dość swobodnie korzystałem z reproduk-
cji w albumach z całego świata. Posłałem 
więc odpowiedź, że to reprodukcje z albu-
mów malarstwa twórców nieżyjących już 
autorów. Nic z tego! W zamian otrzyma-
łem sucho brzmiący list, iż mam natych-
miast podać wydawnictwo i rok wydania 
albumu, bo w przeciwnym razie… czeka 
mnie proces o naruszenie praw autorskich! 
Zrobiło się groźnie…

Przed oczami ukazał mi się kanadyjski 
film Vita Cane kręcony w Toronto, w któ-
rym to włoski emigrant, marzący o karie-
rze Johna Lennona, wiesza sobie nad łóż-
kiem małą, wyciętą z gazety, podobiznę 
swojego bożyszcza. Miesiąc po wydaniu na 
DVD wezwał mnie producent filmu i dał 
do przeczytania pozew adwokatów Yoko 
Ono opiewający na pół miliona dolarów.

– Co ci do łba strzeliło! Zwariowałeś? Ta 
wściekła baba puści mnie z torbami!

– Tak przecież było w scenariuszu…
– Papier jest cierpliwy, a tego pismaka 

też dorwę!
Nie znam szczegółów negocjacji, ale 

dotarło do mnie, że skończyło się na 
mniejszej kwocie, ale jednak sześciocyfro-
wej.

Wziąłem do ręki pierwszy album 
z reprodukcjami i przypomniało mi się, 
że pochodzi z nieistniejącej już od dawna 
księgarni rosyjskiej na Nowym Świecie. 
Można tam było kupić za bezcen wspa-
niałe książki, albowiem ZSRR nie przystą-
piło do międzynarodowej umowy doty-
czącej ochrony praw intelektualnych… 
Odpisałem więc hardo, iż wszystkie repro-
dukcje pochodzą z wydań radzieckich z lat 
50., a oni wydają co i jak chcą.

Sprawa ucichła! Uff! 

pomieścić świtę towarzyszącą „Mistrzowi”. 
Na przedzie dostojnie kroczył mnich bud-
dyjski z zapalonymi trociczkami na małej 
tacce, który przy pomocy monotonnie 
brzmiących modłów odganiał złe moce 
i demony od naszej Stevenowej świętości. 
Po nim kroczył bardzo przystojny Metys 
z Hawajów, osobisty sekretarz Seagala, 
potem truchtało sześć drobniutkich azja-
tyckich panienek – taka swoista odmiana 
haremu. Całość otaczała kolumna potężnie 
zbudowanych ochroniarzy, pomiędzy któ-
rymi dostojnie wkraczał na plan On. Cały 
ten orszak próbował się zmieścić w wybra-
nym obiekcie zdjęciowym, w którym czę-
sto brakowało już miejsca dla kamery 
i operatora.

Po skończeniu sekwencji Alaski w Parku 
Kampinoskim mieliśmy nakręcić sceny 
w centrum dowodzenia Komendy Policji 
w Pałacu Mostowskich. Uzbrojeni ochro-
niarze bez problemów przedarli się przez 
bramki kontrolne, ale zdjęcia sparaliżował 
mnich, który wkroczywszy z trociczkami 
do pilnie strzeżonego centrum z ogrom-
nymi monitorami na ścianach, był krok od 
uruchomienia systemu spryskiwaczy, które 
zagrażały blokadą systemu komputero-
wego. Został jednak spacyfikowany i obez-
władniony, tak więc przez kilka godzin 
demony miały swobodny dostęp do swej 
potencjalnej ofiary.

Jakby mało było codziennych proble-
mów, została przez reżysera zwolniona 
sekretarka planu, a nam zapowiedziano, że 
przyleci z Londynu mistrzyni świata w tym 

fachu. Wyznaczonego dnia czekaliśmy 
z drugim reżyserem Markiem Brodzkim 
na hali zdjęciowej, gdy nagle… w ogrom-
nych, rozsuwanych drzwiach hali zdjęcio-
wej ukazała się drobniutka postać staru-
szeczki, bardzo wolno posuwającej przez 
sobą tzw. balkonik. Trzymając się kurczowo 
swego pojazdu, przesunęła się koło nas, 
a jej pomarszczoną twarz wykrzywił rodzaj 
uśmiechu. Spojrzeliśmy wymownie po 
sobie: „No jeszcze tylko jej brakowało w tym 
cyrku”. Po paru godzinach przekonaliśmy 
się, jak bardzo się pomyliliśmy! Nasza bab-
cia rozstawiła swój domniemany balko-
nik, który zamienił się w wygodny fotelik 
z zamocowanymi przed nią komputerami. 

– Mr. director, I’m ready!
Zaintrygowani, w porze lanczu bezczel-

nie dosiedliśmy się do tej tajemniczej sta-
ruszki, która z wielkim apetytem pałaszo-
wała niezbyt wybredną karmę. Po krótkiej 
prezentacji wskazała nam miejsca po dru-
giej stronie stołu i spojrzała na nas z cie-
kawością.

Nad Warszawą zawisł cień Stevena 
Seagala, legendarnego aktora fil-
mów akcji, mistrza walk wschodnich 

oraz niepokonanego obrońcy ciemiężonych 
i nieszczęśliwych ludzi na całym świecie. 
Film z Seagalem w stolicy! Zostałem za-
proszony na scenografa tej wielkiej amery-
kańskiej produkcji, a wykonawcami usługi 
filmowej ze strony polskiej, czyli właściwie 
współproducentami byli Jacek Samojło-
wicz i Kajetan Kazimierz Kowalski. Z dale-
kiego Hongkongu przybył poczciwy miły 
staruszek, pan Po-Chih Leong wraz córką, 
reżyserem drugiego planu, a z Los Angeles 
przyleciał operator Richard Crudo.

Zapachniało wielkim światem! I to tak 
wielkim, że na wszelki wypadek, podpisa-
łem umowę bezpośrednio z producentem 
amerykańskim. Pozwoliło mi na to moje 
członkowstwo w tamtejszych związkach 
zawodowych, ale odniosłem wrażenie, że 
polscy producenci nie bardzo byli z tego 
faktu zadowoleni…

Akcja filmu rozpoczynała się na Ala-
sce, aby przez Toronto przenieść naszego 
herosa do Warszawy, gdzie kwitł między-
narodowy, zorganizowany handel mło-
dymi dziewczętami z domów opieki.

Czekając na przybycie mistrza wszech-
walk, zaczęliśmy budowę dekoracji i to nie 
byle jakich: ekskluzywnego burdelu, w któ-
rym za weneckim lustrem siedzieli arab-
scy szejkowie przemieszani z afrykańskimi 
kacykami, wskazując upierścienionymi 
palcami wybranki spośród przechadza-
jących się przed nimi bardzo seksownie 
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Refleksje: Nie ma stolika

Szczyt w Warszawie
Jedni się cieszą, że będą w Polsce ciężkie dywizje amerykańskie, drudzy – 
o których w oficjalnej telewizji nie mówi się nic – z Trybunału w ustach 
Obamy. Znów podział Polaków. Kto nas obroni? Sędziowie Trybunału czy 
amerykańscy pancerniacy?

Niemcy będą się bić za Polskę? My za południową flankę?
Pamiętam marszałka Rydza-Śmigłego na tle polskiego nieba pełne-

go samolotów RWD-16 w 1939. 
Czy zbliżenie dwóch wojsk do siebie prowadzi do pokoju? Mogą so-

bie patrzeć w oczy. I chuj!
Chyba ten Trump wyrzuci te fanaberie Afroamerykanina na śmiet-

nik. To są histeryczne podrygi dancing shoes na zakończenie festiwalu 
„Yes, we can!”

A na razie Obama leci do Dallas, bo zabijają mu białych policjantów. 
A w samolocie już zapomniał, że był w Warszawie wśród jakichś niezna-
nych mu bliżej osób, z wyjątkiem może Merkel i Camerona.

Na ekranach polskiej telewizji wymalowane panienki rozprawiają 
o wojnie hybrydowej. Z lekkością, jakby zdawały sprawę z wczorajszej ba-
langi.

Czy Wałęsa
zdoła wyprowadzić nowe wojska po raz drugi z Polski? Trump każe nam 
płacić za ich obecność, to może być kluczem do sprawy. Nie będzie nas 
stać. Sami wyjadą w weselsze kraje za wyższe stawki żołdu.

Na razie dzieci oglądają kamizelki kuloodporne i ciężkie karabiny ma-
szynowe.

Histeria.

Umierają całe programy,
tytuły, obyczaje, nawyki, ulubione 
widowiska. Janusz Sent, akompa-
niator i kompozytor, mówi, że już 
nie żyje cały „Podwieczorek przy 
mikrofonie”!

W kolejce czekają inni. 

Najpierw Radio Maryja,
później „Szkło kontaktowe”, teraz 
w „Tyle-wizji” (reżim) używają star-
szych pań, co mówią do widzów 
według scenariusza właścicieli sta-
cji… i to, co chcą prowadzący.

Czy oni myślą, że my jeste-
śmy idioci?! 

Alternatywa
Narzekają, że nie ma alternatywy. Co dla ciebie jest alternatywą? Pytam.
Nie umie odpowiedzieć. Wszystko ma: trzy domy, fabryki, pieniądze, seks- 
-żonę, którą kazał wyrzeźbić w marmurze i postawił przed wejściem do 
rezydencji.   

Stoi na deszczu.
Czeka na alternatywę.

W Skolimowie
w Domu Spokojnej Starości dla Aktorów, w jadalni podczas kolacji, wy-
padła z rąk artysty viagra. Rozpoczęły się poszukiwania. Cała sala była 
poruszona. Padały różne koncepcje powodu zaginięcia. Kradzież! Celowe 
schowanie przez zazdrosnego konkurenta. Przydeptanie nogą. Połkniecie 
przez artystę i niepamiętanie tego.

Przypomina mi się anegdota Gustawa Holoubka o koledze aktorze, 
który opowiada, że umówił się na spotkanie z atrakcyjną kobietą, zaprosił 
ją do garsoniery, rozebrał i kiedy leżała już naga i gotowa na tapczanie, za-
pomniał, co dalej.

Nicea
I znów łączymy się w bólu… „Je suis France…”. Masakra na święcie Bastylii. 
Ciężarówka rozjeżdża ludzi świętujących na Anglaise…

W naszej prasie: „Francja w żałobie, Rozenek w bikini”.
I zdjęcie Rozenek z Majdanem na plaży.

Poznałem go
Tak zwany „uczciwy człowiek”. W najgorszym sensie tego słowa.

Nowy film Woody’ego Allena
Cóż za piękne zdjęcia Vittorio Storaro tej banalnej historyjki! Starszy męż-
czyzna, młoda sekretarka, czy zostawić żonę z dziećmi…

Ale ogląda się to dobrze.

Papież
O sprzedawcach fałszywych iluzji… Nie tylko dealerzy narkotyków… Jezu 
Christo, czy można go kupić… Nie! Pomaga nam podnieść się… gdy pa-
dam. Alpiniści… najgorsze, aby podczas wspinania nie zostać w upadku… 
Nie upadanie… ale podniesienie się z upadku. Nietrwanie w upadku. Bo 
śmierć.

Najbardziej zamyślona twarz, w głębokim wzruszeniu… gdy zobaczy 
się na ekranie telebimu uśmiecha się głupio i idiotycznie. Co to jest? Wi-
dok siebie…Tak wyglądam? Narcyzm czy małpa. Błonia Karkowskie pod-
czas wizyty Francesco.

Spytajcie dziadków!
– woła Francesco. Jako dziadek nie mam wiele do powiedzenia. Chyba, że 
drugiemu dziadkowi…

Informacje
Siedzę w internecie. Sto-
ję pod prysznicem. Leżę 
w łóżku. Śpię. Wstaję. Idę 
do roboty. Robię. Wracam 
do domu. Siedzę w inter-
necie…

Życiorysy
„Za młodu zwiedziony 
projektem komunistycz-
nym…” – to zwykle w bio-
grafiach.

Ktoś straszy, że nie 
tylko będą malować czer-
wone gwiazdy na grobach, 
ale też na drzwiach do 
mieszkań... 

Przerażenie.

Opowieści wdowy
Byłam okradziona. Wracam do domu, a mieszkanie mam piękne… ko-
ścielne, spotyka mnie młody człowiek w bramie i mówi, że mam zaległe 
płatności za energię… Dosyć  p r z y s t oj n y… Dałam mu jak głupia swoją 
książkę z dedykacją. Ukradł mi 1200 złotych. 

Byłam też bita. Mieszkałam samotnie w Londynie. Bandyta rozbił 
jednym ciosem drzwi i wpadł do mieszkania. Gdy mnie zobaczył, rzucił 
się jednym skokiem w moim kierunku, przewrócił i usiadł na mnie okra-
kiem. Był przystojny, zeznawałam w Scotland Yardzie, że nawet bardzo 
p r z y s t o j n y.  Mulat. Nie złapano go. Gdy na mnie siedział, wykrzykiwa-
łam głośno po pomoc imiona wszystkich moich  kochanków w języku pol-
skim… Przestraszył się i uciekł.

Byłam też o mało co nie zgwałcona. Napastnik był dosyć  p r z y s - 
t o j n y…

Kryminalne zagadki
Kryminalne zagadki Miami… Kryminalne zagadki Nowego Yorku… Krymi-
nalne zagadki San Francisco… Kryminalne zagadki Pcimia Dolnego… Pre-
zydent miasta współżył z radną, oszukiwali na VACIE skarb państwa.

Matrymonialne
„Jestem zodiakalnym Baranem i zarazem optymistą. Panią BiTrans Less 
też zadowolę. Piss i Crossdressing wchodzi w grę. Warszawa i okolice. Mo-
gę sponsorować”!

Jerzy Gruza
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Moja (filmowa) muzykaMoja (filmowa) muzyka

W 1955 roku ukończył Pań-
stwową Wyższą Szkołę Muzycz-
ną w Katowicach (wówczas Stali-
nogrodzie). Przez wiele lat ucho-
dził za czołowego przedstawiciela 
polskiej awangardy muzycznej. 
Publiczność Warszawskiej Jesieni 
zmusiła do bisu Orkiestrę Symfo-
niczną Filharmonii Śląskiej, która 
wykonywała jego „Riff 62”, co na 
tym festiwalu zdarzało się niezwy-
kle rzadko. Podobna rzecz przytra-
fiła się dwóm kolejnym utworom 
Kilara – „Generique” (1963) i „Di-
phtongos” (1964). Potem artysta 
zafascynował się minimal music. 
I wreszcie przyszedł rok 1974, któ-
ry przyniósł poemat symfoniczny 
„Krzesany”, chyba najsłynniejszy 
utwór w jego dorobku. Był kom-
pozytorem wszechstronnym, pi-
sał utwory orkiestrowe, kameral-
ne, fortepianowe, wokalno-instru-
mentalne. Komponował muzykę 
ilustrującą słuchowiska radiowe 
i programy telewizyjne, a także 
muzykę teatralną i filmową. 

nych Różewicza na dwóch kolej-
nych edycjach Lubuskiego Lata 
Filmowego w Łagowie (1970, 1971). 
Ma na swym koncie m.in. Złote 
Berło (2000), Złotą Kaczkę (2003), 
Super Wiktora (2003), Tarnowską 
Nagrodę Filmową (2010), Złotego 
Fryderyka (2012), tytuł doctora 
honoris causa Uniwersytetu Ślą-
skiego (2012) i wiele innych cen-
nych trofeów.

„Jest w muzyce filmowej (Ki-
lara – przyp. J.A.) potęga emocji 
sklejona z obrazem – to jest jej pod-
stawowy charakter” – konstatuje 
Kazimierz Kutz na łamach książ-
ki Marii Malatyńskiej i Agnieszki 
Malatyńskiej-Stankiewicz „Sche-
rzo dla Wojciecha Kilara” (Kraków 
2002). A Janusz Majewski dodaje: 
„To muzyka bardzo emocjonalna, 
którą odbiera się przede wszyst-
kim zmysłowo, wręcz systemem 
nerwowym, a intelektualnie podzi-
wia jej matematyczną precyzję”. 

I jeszcze opinie dwóch reży-
serów, z którymi współpracował 
chyba najbliżej. Andrzej Waj-
da: „W dawnym kinie polskim, 
w szczególności przedwojennym, 
muzyka pełniła z reguły jedynie 

„Muzyka symfoniczna uczy 
muzyki filmowej. Wykształcony 
kompozytor z odrobiną wyczu-
cia nie powinien mieć z nią pro-
blemu, tu nie trzeba czekać na 
pomysł tak jak przy muzyce po-
ważnej. Samodzielny utwór mu-
zyczny to dom, a kompozytor jest 
architektem. W filmie architek-
tem jest reżyser, a ja jestem tylko 
tapeciarzem czy wnętrzarzem” – 
stwierdził na łamach „Gazety Wy-
borczej” w 1997 roku w rozmowie 
z Katarzyną Bielas.

Przygoda Kilara z filmem zaczę-
ła się w 1958 roku, kiedy napisał 
muzykę do dokumentu Natalii 
Brzozowskiej – Narciarze. Jest 
autorem kompozycji do ponad 
130 filmów zarówno fabularnych, 
jak i dokumentalnych, a także se-
riali telewizyjnych. Współpraco-
wał m.in. z Andrzejem Wajdą 
(Ziemia obiecana, 1974; Smuga 
cienia, 1976; Kronika wypadków 
miłosnych, 1985; Korczak, 1990; 
Pan Tadeusz, 1999; Zemsta, 2002), 

funkcję ilustracyjną, przez co – 
nawet jeśli napisano ją zręcznie – 
bywała dość banalna i powtarzal-
na. Natomiast nam, reżyserom 
związanym z polską szkołą filmo-
wą, podobnie jak potem naszym 
młodszym kolegom – Polańskie-
mu, Kieślowskiemu i innym – za-
leżało na muzyce oryginalnej, za 
każdym razem innej, wzmacnia-
jącej głębsze znaczenia, jakie pra-
gnęliśmy nadać naszym filmom. 
Potrzeba było nam więc kompo-
zytorów, którzy staliby się auten-
tycznymi współtwórcami dzieł 
filmowych, prawdziwie twórczy-
mi partnerami reżyserów. Takim 
kompozytorem był Wojciech Kilar. 
Zawsze trafnie rozpoznawał cha-
rakter filmu, do którego pisał mu-
zykę i na tej podstawie dokonywał 
adekwatnych rozstrzygnięć kom-
pozytorskich”. Krzysztof Zanussi: 
„Był pierwszym komentatorem te-
go, co nakręciłem. Swoją muzyką 
spieszył mi z pomocą, jeśli popeł-
niłem błąd. Fascynował mnie też 
semantyczny charakter tego, co 
komponował do filmów, wyczuwal-
ny zwłaszcza w Iluminacji, gdzie 
muzyka degraduje jedne poczy-

Kiedyś w wywiadzie dla „Dziennika Łódzkiego” Wojciech Kilar powiedział: „Wolę 
Łódź niż Hollywood”. I nie była to kurtuazyjna konstatacja. Mógł zrobić amerykańską 
karierę, czego dowodem choćby wspaniała muzyka do Draculi Francisa Forda Coppoli, 

uhonorowana nagrodą dla najlepszej partytury filmowej roku 1992 przez ASCAP 
(American Society of Composers, Authors and Publishers). On jednak wybrał – 

mówiąc nieco symbolicznie – wspomnianą Łódź, a precyzyjniej – Katowice, z którymi 
związał niemal całe swoje życie.  

Jerzy Armata

Wojciech Kilar:
nie ma muzyki

bez miłości

Krzysztofem Zanussim (Struktu-
ra kryształu, 1969; Życie rodzin-
ne, 1970; Iluminacja, 1972; Bilans 
kwartalny, 1974; Barwy ochronne, 
1976; Spirala, 1978; Constans, 1980; 
Rok spokojnego słońca, 1984; Stan 
posiadania, 1989; Dotknięcie ręki, 
1992; Cwał, 1995; Życie jako śmier-
telna choroba przenoszona drogą 
płciową, 2000; Persona non gra-
ta, 2005), Kazimierzem Kutzem 
(Nikt nie woła, 1960; Ktokolwiek 
wie…, 1966; Sól ziemi czarnej, 1969; 
Perła w koronie, 1971; Linia, 1974; 
Znikąd donikąd, 1975; Paciorki 
jednego różańca, 1979; Śmierć jak 
kromka chleba, 1994), Stanisławem 
Różewiczem (Westerplatte, 1967; 
Samotność we dwoje, 1968; Roman-
tyczni, 1970), Wojciechem Jerzym 
Hasem (Lalka, 1968), Tadeuszem 
Konwickim (Salto, 1965), Markiem 
Piwowskim (Rejs, 1970), Henry-
kiem Klubą (Chudy i inni, 1966), 
Sylwestrem Chęcińskim (Sami 
swoi, 1967), Januszem Majewskim 
(Zbrodniarz, który ukradł zbrod-

nania bohatera, a nadaje sens in-
nym”. Konsultant muzyczny Anna 
Iżykowska-Mironowicz na łamach 
„Magazynu Filmowego” w artyku-
le Andrzeja Bukowieckiego traf-
nie konkluduje: „Zawsze zostawiał 
w muzyce typowy dla siebie ślad, 
a jednocześnie trafiał nią w sedno 
konkretnego filmu, rozszyfrowu-
jąc jego przesłanie”.

A sam artysta: „Najważniejsze 
jest przemawianie do drugiego 
człowieka. Taki jestem, że ja nie 
widzę sensu w uprawianiu muzyki 
wyłącznie dla muzyki; tylko wtedy 
ten zawód wydaje mi się wart upra-
wiania, jeśli on coś ludziom daje” – 
powiedział w jednym z ostatnich 
radiowych wywiadów. Zaś kilka-
naście lat wcześniej – w tomie III 
„Rozmów na koniec wieku” Ka-
tarzyny Janowskiej i Piotra Mu-
charskiego – wyznał: „Muzyka to 
opowiadanie komuś o sobie. Opo-
wiadanie bez pogardy, bez poczu-
cia wyższości – choćby tej awan-
gardowej, która czasem oznacza 
brak miłości. Tak samo jak bra-
kiem miłości jest bezwzględne 
lansowanie siebie. Trzeba umieć 
podrzeć partyturę, jak jest zła…”. 

MAGAZYN FILMOWY        nr 61/wrzesień 2016

Z pochodzenia – lwowiak 
(urodził się 17 lipca 1932 
roku), edukację muzyczną 

rozpoczynał w Rzeszowie, a kon-
tynuował w Krakowie, Paryżu oraz 
Katowicach, które darzył szcze-
gólną sympatią i gdzie mieszkał 
do końca życia (zmarł 29 grudnia 
2013 roku).

 Jako pianista zadebiutował 
w 1947 roku w konkursie Mło-
dych Talentów, wykonując własne 
„Dwie miniatury dziecięce”. Ale 
nieustanne ćwiczenia pianistycz-
ne nudziły go, co innego kompo-
nowanie, tu można było poszaleć, 
choć – jak przyzna w przyszłości 
niejednokrotnie – najważniejsza 
w tej profesji jest dyscyplina. To 
ona prowadzi do doskonałości, 
nie intencje autora. Ponadto Ka-
zimierz Mirski, jeden z jego pierw-
szych nauczycieli, powiedział mu, 
że jeśli ma talent kompozytorski, 
to powinien zająć się pisaniem 
muzyki, a nie męczyć graniem. 
Tak też uczynił.  

nię, 1969; Lokis, 1970; Zazdrość 
i medycyna, 1973), Jerzym Hoff-
manem (Trędowata, 1976), Krzysz-
tofem Kieślowskim (Przypadek, 
1981), Jerzym Stuhrem (Tydzień 
z życia mężczyzny, 1999), Roma-
nem Polańskim (Pianista, 2002). 

Jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień na festiwalach zagra-
nicznych i krajowych. W Gdyni 
(Gdańsku) muzykę Kilara na-
gradzano trzykrotnie: za Znikąd 
donikąd, Linię, Bilans kwartalny 
i Ziemię obiecaną w 1975 roku, za 
Spiralę w 1978 roku oraz za Zie-
mię obiecaną (najlepsza muzyka 
40-lecia) w 2015 roku. Czterokrot-
nie honorowano jego kompozy-
cje statuetkami Orła: w 2000 za 
Pana Tadeusza, w 2001 za Życie 
jako śmiertelna choroba przeno-
szona drogą płciową, w 2003 za 
Pianistę i w 2006 za Personę non 
grata. Pianista przyniósł jeszcze 
Kilarowi Cezara oraz nominację 
do nagrody BAFTA (2003). Warto 
także wspomnieć o laurach za mu-
zykę do Szklanej kuli Stanisława 
Różewicza w Cork (1973) oraz do 
Czerwonych i Złotych Stanisława 
Lenartowicza, a także Romantycz-

Wojciech Kilar 
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starałem się uzyskać podobny efekt. Chyba 
najlepiej udało mi się to w Bogach Łukasza 
Palkowskiego ” – uważa Tomasz Karnowski.

Podczas zdjęć do Wierności podejrzał 
metody pracy zmarłego niedawno Andrzeja 
Żuławskiego. „Był niezwykle pracowity, zawsze 
perfekcyjnie przygotowany i bardzo wymaga-
jący dla aktorów; nie oszczędzał nawet Sophie 
Marceau, która wtedy była jeszcze jego żoną” – 
wspomina.

Nie ma łatwych ujęć
W charakterze operatora Steadicamu Tomasz 
Karnowski zadebiutował w 2001 roku Ciszą 
Michała Rosy, ze zdjęciami Arka Tomiaka. „Już 
przy pierwszym ujęciu spociłem się z emocji, 
bo było filmowane obiektywem 50mm, a dla 
Steadicamu jest to krytyczna ogniskowa, zwy-
kle używa się krótszej optyki. Jednakże taką 
koncepcję ujęcia mieli reżyser i autor zdjęć, 
a moim obowiązkiem jako steadicamowca 
było jedynie ją urzeczywistnić. Tak postrze-
gam moją rolę na planie, choć w miarę nabra-
nia doświadczenia zdarza mi się śmielej dora-
dzać albo odradzać użycie Steadicamu, a gdy 
już się na niego zdecydujemy, podsuwać wła-
sne pomysły, jak nim filmować” – wyznaje 
Karnowski.

„Tomek jest skromny i ma wielki respekt 
dla swojej pracy: nigdy nie uważa, że coś jest 
łatwe do zrobienia, każde ujęcie traktuje jak 
wyzwanie, któremu trzeba sprostać” – mówi 
Arek Tomiak. „Bo kiedy pracuje się ze Steadi-
camem, nie ma łatwych ujęć. To jest wyzwanie 
dla wszystkich, także dla autora zdjęć, który 
powinien tak oświetlić plan, żeby w kadrze 
nie zamajaczył cień urządzenia. A steadica-
mowiec musi nie tylko poprawnie skadrować 
ujęcie i uchwycić emocje aktorów, ale także 
dopasować się do ich ruchów, uwzględnić 
życzenia operatora dźwięku, no i wytrwać, 
często przez dłuższy czas, z 40-kilogramowym 
obciążeniem. Jak dotąd jakoś sobie z tym 
wszystkim radzę, zresztą sam od siebie wiele 
wymagam. Nie mam problemów z kondycją 
fizyczną. Nie doznałem kontuzji, nigdy nie 
przerwałem ujęcia. Raz tylko przewróciłem 
się ze Steadicamem, ale nie z mojej winy” – 
zwierza się Tomasz Karnowski.

Od Pianisty do Kamerdynera
Zanim lista wspólnych filmów Tomiaka i Kar-
nowskiego wzbogaciła się m.in. o Symetrię 
Konrada Niewolskiego, wspomnianą Koły-
sankę Machulskiego, Zero Pawła Borowskiego, 
Daas Adriana Panka, Fotografa Waldemara 
Krzystka czy Zaćmę Ryszarda Bugajskiego, 
w karierze steadicamowca pojawił się Pia-
nista Romana Polańskiego. „Można sobie 
wyobrazić, jaką miałem tremę, zwłaszcza że 
Adrien Brody, który grał Władysława Szpil-
mana, ponoć znany z robienia psikusów, spo-
sobem chodzenia chyba specjalnie utrudniał 

mi kadrowanie. Mimo to reżyserowi spodo-
bały się nakręcone przeze mnie materiały” – 
mówi Karnowski.

Pan Tomasz ma w dorobku również Kochan-
ków z Marony Izabelli Cywińskiej, Wino tru-
skawkowe Dariusza Jabłońskiego, Wenecję 
Jana Jakuba Kolskiego, W ciemności Agnieszki 
Holland, Miasto 44 Jana Komasy, 11 minut 
Jerzego Skolimowskiego i wiele innych fil-
mów – łącznie około stu w ciągu 15 lat! Do 
tego dochodzą seriale, spektakle telewizyjne 
i reklamy. „Współpracowałem z wieloma wybit-
nymi autorami zdjęć filmowych. To dla mnie 
wielka satysfakcja, bo zaliczam polskich ope-
ratorów do najlepszych w świecie” – stwier-
dza Karnowski.

Przy Futrze Tomasza Drozdowicza i jednej 
z reklam pracował z Damianem Pietrasikiem – 
operatorem, który latem tego roku zginął, 
oddając się spadochroniarskiej pasji. „Oży-
wiał się, kiedy o niej mówił, bo na co dzień był 
cichym, spokojnym człowiekiem, niezwykle 
cierpliwym wobec innych ludzi i techniki” – 
mówi ze wzruszeniem Karnowski.

Marzy, żeby trafił mu się taki film, jak Rosyj-
ska arka Aleksandra Sokurowa, albo Birdman 
Alejandra Gonzáleza Iñárritu, który mógłby 
w całości zarejestrować Steadicamem w jed-
nym ujęciu. „Ale i tak nie narzekam na brak 
ciekawych zadań. W Sztuce kochania. Histo-
rii Michaliny Wisłockiej Marii Sadowskiej, 
w scenie wielkiego balu sześć minut filmo-
wałem aktorów i statystów krążących mię-
dzy stolikami. W Ojcu Artura Urbańskiego 
wyprawiałem ze Steadicamem dziwne rze-
czy, włącznie z kładzeniem się na podłodze, 
ponieważ reżyser – a zarazem odtwórca głów-
nej roli – improwizował przed kamerą, więc 
musiałem na bieżąco reagować na jego grę. 
Z kolei w Kamerdynerze Filipa Bajona, co cie-
kawe kręconym na negatywie, nachodziłem 
się po schodach i drabinach. Praca steadica-
mowca, choć trudna i odpowiedzialna, jest 
fascynująca, bo trzeba w niej, pokonując zmę-
czenie, stale poszukiwać nowych rozwiązań 
wizualnych. Mam nadzieję, że dane mi będzie 
jeszcze wiele lat ją wykonywać” – konkluduje 
Tomasz Karnowski. 

Od wejścia w użycie transfokatora żadne urządzenie nie zrewolucjonizowało sztuki 
operatorskiej w filmie w tak dużym stopniu, jak – wynaleziony przeszło 40 lat 
temu przez Amerykanina Garretta Browna – Steadicam. Z tym stabilizatorem 
kamery operator może długo i swobodnie przemieszczać się po nierównym terenie, 
a zarejestrowany obraz ani drgnie – tak jakby kamera płynęła w przestrzeni. Tomasz 
Karnowski od prawie dwudziestu lat praktycznie nie rozstaje się ze Steadicamem.

Andrzej Bukowiecki

Początek Kołysanki Juliusza Machulskie-
go: umieszczona wysoko nad ziemią ka-
mera pokazuje kapliczkę – zaczyna od 

głowy Chrystusa, osuwa się i w tym samym 
ujęciu „wędruje” wzdłuż ogrodzenia pobliskie-
go domu. „Całe ujęcie robiłem Steadicamem, 
najpierw siedząc z nim na kranie, a potem idąc 
pieszo. Dzięki temu urządzeniu moja zmiana 
pozycji nie zakłóciła ciągłości i płynności ob-
razu” – tłumaczy Tomasz Karnowski. 

Nie było to jedyne niezwykłe ujęcie, jakie 
nakręcił Steadicamem. „W Paniach Dulskich 
Filipa Bajona przechodziłem przez dekorację 
złożoną z trzech połączonych z sobą pokoi, 

Tomasz Karnowski
– zawód:

steadicamowiec
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dości był literatem, poetą. Przypadek zrządził, 
że został filmowcem. „Adam Różański, jedyny 
polski steadicamowiec, który otrzymał Inter-
national Steadicam Award, potrzebował kogoś 
do pomocy i trafił na mnie. Zostałem jego 
asystentem, a on moim pierwszym przewod-
nikiem po świecie filmu, mistrzem i mento-
rem. Zapoznał mnie ze Steadicamem – kon-
strukcją, zasadą działania, możliwościami, 
gdyż bez znajomości sprzętu i opanowania 
warsztatu posługiwania się nim, nie sposób 
osiągnąć dobrych rezultatów artystycznych. 
Jeśli o nie chodzi, pan Adam nauczył mnie 
przede wszystkim kadrowania, eliminowania 
z obrazu wszystkiego, co zbędne. Wziął mnie 
do Ogniem i mieczem Jerzego Hoffmana, 
gdzie głównym steadicamowcem był Andrzej 
Glacel, któremu potem też asystowałem” – 
opowiada Karnowski. „Jeden z moich obo-
wiązków asystenckich, mianowicie usuwanie 
przed operatorem Steadicamu przeszkód na 
drodze, polegał m.in. na rozganianiu koni” – 
dodaje ze śmiechem.

Później była Wierność Andrzeja Żuław-
skiego. To ten film przyniósł Różańskiemu 
nagrodę. „Steadicam to narzędzie ekspan-
sywne; jego użycie, poprzez nieosiągalną 
innymi środkami płynność obrazu na ekra-
nie, bywa często od razu rozpoznawalne. 
Wierność stanowi dla mnie przykład ideal-
nego wykorzystania Steadicamu, bo tu jest 
ono nader subtelne, nie narzuca się widzom. 
W kilku filmach – spośród tych przy których 
pracowałem już jako operator Steadicamu – 

z których każdy był urządzony w stylu z innej 
epoki historycznej: sprzed I wojny światowej, 
stalinowskiej i niemal współczesnej. W każ-
dym spotykałem inne postacie, po drodze 
zmieniało się oświetlenie, a wszystko działo 
się w czasie jednego, nieprzerwanego spaceru 
w czasie i przestrzeni” – mówi Karnowski. 
Dodaje, że Steadicam, amortyzując wstrząsy, 
świetnie sprawdza się też w zdjęciach robio-
nych z pojazdów mechanicznych.

 
Od polonistyki do filmu
Tomasz Karnowski urodził się w 1971 roku 
w Olsztynie. Z wykształcenia polonista, w mło-
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Tomasz Karnowski i Tomasz Kot 
na planie filmu Bogowie, 

reż. Łukasz Palkowski 

Tomasz Karnowski
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu

Film Różewicza pokazuje gru-
pę polskich żołnierzy broniących 
przed niemieckim najeźdźcą 
skrawka polskiej ziemi. Opowia-
da o sytuacji ludzi zamkniętych na 
niewielkiej przestrzeni i rozpaczli-
wie czekających na pomoc, która 
nie nadchodzi. Wprawdzie fabułę 
napędza też narastający konflikt 
majora Sucharskiego (skłonnego 
do poddania placówki) z kapita-
nem Franciszkiem Dąbrowskim 
(sugerującym walkę do ostatniej 
kropli krwi), to nie on wysuwa się 
na pierwszy plan. Twórcom We-
sterplatte bardziej, niż na epato-
waniu tym konfliktem i scenami 
batalistycznymi (których zresztą 
nie brakuje), zależało na możli-
wie najwierniejszej rekonstruk-
cji wydarzeń. I to się powiodło. 
Westerplatte jest swoistą kroniką 

dramatycznych wydarzeń i psy-
chologicznie wiarygodną pano-
ramą różnych zachowań oraz po-
staw w sytuacji skrajnego zagro-
żenia. Różewicz zrealizował film 
ujmujący prostotą i rzetelnością, 
stonowany, pozbawiony hurra-
patriotycznych uniesień, daleki 
od ówczesnych propagandowych 
schematów, nie ośmieszający też 
niemieckiego wroga. Chwalono 
oddające stan nieustannego na-
pięcia zdjęcia Jerzego Wójcika 
i świetnie współtworzącą klimat 
muzykę Wojciecha Kilara. 

Komisja selekcyjna moskiew-
skiego festiwalu długo zastanawia-
ła się, czy film Różewicza można 
przyjąć do konkursu, ponieważ 
pokazuje kapitulację, a nie zwy-
cięstwo. Wyświetlono jednak We-
sterplatte w Konkursie Głównym 

i nawet nagrodzono – Srebrnym 
Medalem. Potem dopiero otrzy-
mało grad najrozmaitszych lau-
rów w Polsce i zyskało milionową 
widownię. Różewicza, wcześniej 
twórcę Wolnego miasta (o obro-
nie Poczty Polskiej w Gdańsku), 
zaczęto nazywać „piewcą Wrze-
śnia” – twórcą, dla którego waż-
niejsza jest wierność prawdzie niż 
legendzie. 

Historia obrony Westerplatte 
pokazana pół wieku później w fil-
mie Pawła Chochlewa jest nieco 
inna. Koncentruje się na konflik-
cie między majorem Sucharskim 
i kapitanem Dąbrowskim oraz na 
epatowaniu scenami batalistycz-
nymi, a także „słabostkami” żoł-
nierzy. Sucharski przedstawiony 
został jako człowiek sparaliżowa-
ny strachem, a Dąbrowski jako od-
ważny bohater, na tym m.in. miała 
polegać demitologizacja historii. 
Zapewne dlatego Tajemnica We-
sterplatte jeszcze przed rozpoczę-
ciem zdjęć wzbudziła kontrower-
sje, a nawet protesty. Film jednak 
powstał. Kosztował 14 mln złotych. 
Był koprodukcją polsko-litewską 
(większość zdjęć kręcono w bazie 
wojskowej pod Wilnem), a jego re-
alizacja trwała aż cztery lata. Była 
przerywana z powodów nie tylko 
finansowych, z gry rezygnowali od-
twórcy głównych ról. To zapewne 
odbiło się na ostatecznym efekcie – 
rozczarowującym przede wszyst-
kim pod względem artystycznym. 
Aktorzy stworzyli schematyczne, 
drewniane i niepogłębione psycho-
logicznie kreacje, niektóre dialogi 
okazały się żałosne. 

Z konfrontacji obu filmowych 
wizji obrony Westerplatte, a co 
za tym idzie sposobów uprawia-
nia „kina patriotycznego” dzisiaj 
zwycięsko wychodzi obraz Róże-
wicza. Do jego filmu wciąż się wra-
ca i długo jeszcze będzie wracać – 
tchnie z niego autentyzm, prawda 
i szacunek dla widza. 

W esterplatte w reżyserii 
Stanisława Różewicza 
zrealizowane zostało 

w roku 1967, Tajemnica Wester-
platte w reżyserii Pawła Chochle-
wa powstała 46 lat później. Ten 
pierwszy, 90-minutowy film był 
czarno-biały, nakręcony na taśmie 
35 mm i potem – w roku 1971 – 
zaadaptowany na taśmę 70 mm. 
Drugi film, dwugodzinny, zrealizo-
wano o wiele nowocześniej, w ko-
lorze i – jak na wiek XXI przysta-
ło – z udziałem licznych efektów 
komputerowych. 

Stanisław Różewicz robił swój 
film na podstawie scenariusza 
znakomitego pisarza Jana Jó-
zefa Szczepańskiego (notabene 
uczestnika kampanii wrześnio-
wej 1939 roku, autora „Polskiej 
jesieni”). Wspólnie przygotowy-
wali dokumentację – jeździli do 
Gdańska, rozmawiali z żyjącymi 
jeszcze obrońcami przyczółka, 
korzystali z zapisków dowódcy 
westerplatczyków majora Hen-
ryka Sucharskiego i wielu in-
nych dokumentów. Postanowili, 
że obraz powinien mieć formę 
zbliżoną do dokumentu. Z te-
go też powodu aktorów dobie-
rano według podobieństwa do 
prawdziwych żołnierzy z We-
sterplatte, a część zdjęć zreali-
zowano tam, gdzie rzeczywiście 
walczono o przetrwanie, m.in. na 
Wartowni nr 1. Z wielką pieczo-
łowitością zadbano o kostiumy 
i rekwizyty. 

Stanisław Zawiśliński

Westerplatte 
się broni…
W okresie, gdy w Polsce toczą się nowe spory związane z historią 
wojenną i powojenną, kiedy ze strony władz płyną zachęty do 
realizacji filmów patriotycznych, warto przypomnieć, jak nasze kino 
sobie z nimi wcześniej radziło. A radziło sobie różnie. Przykładem 
niech będą dwa filmy fabularne na ten sam temat – legendarnej 
obrony Westerplatte we wrześniu 1939 roku. 
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reż. Stanisław Różewicz
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Miejsca: kino Mikro Miejsca: kino Mikro

„Nie było to kino repertuarowe. Inni grali 
bieżące premiery. My skupialiśmy się na prze-
glądach tematycznych. Planowaliśmy na cały 
miesiąc. Każdy dzień przypisany był do innego 
cyklu: reżyserzy, kino europejskie, archiwalia, 
itp.” – opowiada Gierat. „Do filmów dobierali-
śmy dodatki – krótkie dokumenty lub anima-
cje – pod temat, a nie przypadkowe. Robiliśmy 
też wszystko, żeby uniknąć cenzury. Planszę 
programową przygotowywały ręcznie pla-
styczki, żeby nie trzeba było uzyskiwać cenzor-
skiej akceptacji wydawnictwa, co kończyłoby 
się cenzurą samego repertuaru. Pamiętam, 
jak pod gablotą stawali ludzie i odpisywali 
skrzętnie co i kiedy będziemy grać”. Po śmierci 
Mariana Celejewskiego okazało się, że przez 
lata zbierał on za to, co się w KSF „Mikro” 
„wyprawiało” liczne nagany. Za życia nigdy nie 

dał tego po sobie poznać. Dawał kinu zawsze 
jak najwięcej swobody, był jego „parasolem 
ochronnym”. Tylko czasem, gdy Gierat wpa-
dał do biura OPRF-u, pytał z uśmiechem: „Co 
jest dziecię-kwiecie? Co znowu wymyśliłeś?”. 
Mikro nie musiało wykonywać sztywnych pla-
nów finansowych czy usługowych.

Filmy Gierat zdobywał z najprzeróżniejszych 
źródeł – często ambasad i instytutów kultury, 
również od Romana Gutka, który rozkręcał 
Warszawski Tydzień Filmowy. „Wiąże się z tym 
całe mnóstwo przyjaźni i przygód – choćby 
podróże w przedziale pocztowym z kopiami 
20 filmów na przegląd grecki” – wspomina 
dzisiejszy dyrektor Krakowskiego Festiwalu 
Filmowego. 

Przez lata z kinem związanych było całe mnó-
stwo fantastycznych postaci – tłumaczy (m.in. 

Henryk Zwolski, mistrz symultanicznego tłu-
maczenia, ale i Tomasz Beksiński, który przy-
jechał do KSF „Mikro” m.in. z Monty Pytho-
nem i Bondem), kinooperatorów (m.in. Józef 
Woszczyna – „duchowy brat bohatera Cinema 
Paradiso”), filmoznawców (m.in. Andrzej Sołty-
sik), którzy zapraszali na seanse Dyskusyjnego 
Klubu Filmowego „Mikro-Odeon”. Krzysz-
tof Kuc, Grzegorz Gajewski, Adam Syc, Ewa 
Ziembla, Roman Włodek, Andrzej Kucharczyk, 
Janusz Makuch (tu, w Mikro, narodził się Festi-
wal Kultury Żydowskiej) i wielu innych – pra-
cownicy, współpracownicy i przyjaciele kina 
tworzyli miejsce absolutnie niezwykłe, tryska-
jące energią i pomysłami. „Żyliśmy w tym kinie. 
To była wielka frajda, coś absolutnie szalonego. 
Wiele z tam zrodzonych pomysłów przenio-
słem później m.in. do Centrum Filmowego 
»Graffiti«” – przyznaje Gierat.

Już wtedy w kinie pojawiła się Iwona Nowak. 
Na jej barki spadło wyzwanie wprowadzenia 
Mikro w nową, kapitalistyczną rzeczywistość 
i utrzymanie go w czasach, gdy lawinowo 
zamykano małe kina. „Zahaczyłam się na 
chwilkę i ta chwila trwa już 25 lat. Zaczyna-
łam w kasie, stałam na bramce, potem byłam 
zastępcą kierownika, aż zaczęłam radzić sobie 
sama” – wspomina. „Przeszłam wszystkie trans-
formacje kinowe, także ten okres, gdy na rynku 
pojawiły się multipleksy”. 

Dzięki jej pracy dziś Mikro, zrzeszone w Sieci 
Kin Studyjnych i Lokalnych oraz Europa 
Cinemas, to kino niewielkie, ale nowocze-
sne, z dwoma salami przy ulicy Lea (w dużej 
sali mieszczą się 123 osoby, w małej Mikrof-
fali – 14) oraz jedną w Galerii Bronowice (działa 
zaledwie od dwóch lat, wkrótce mają w niej 
zajść duże zmiany). W repertuarze znaleźć 
można bieżące ambitne premiery, ale rów-
nież – zgodnie z tradycją i studyjnym statu-
tem – propozycje przeglądowe, festiwalowe, 
spotkania z gośćmi (m.in. Romanem Polań-
skim, Andrzejem Wajdą). Pod kierownictwem 
Iwony Nowak, jako pierwsze kino w Krakowie, 
Mikro zaczęło zapraszać widzów na transmi-
sje spektakli z londyńskiego National Theatre 
i moskiewskiego Teatru Bolszoj. Na transmi-
sje wystaw. Wśród stałych imprez i wydarzeń 
jest coroczny Przegląd Filmów o Autyzmie 
i Zespole Aspergera oraz comiesięczny cykl 
„Kino a psychoanaliza”, współorganizowany 
przez Krakowskie Koło Towarzystwa Psycho-
terapii Psychoanalitycznej. Przygotowywana 
z przymrużeniem oka „Pora Zwyrola” rozbu-
dzała ciekawość studenckiej widowni. Regu-
larnie wpadają kinomani z aż trzech Klubów 
Seniora. Nie brakuje stałych widzów. „W Mikro 
dobrze znamy naszych widzów i ich upodoba-
nia oraz preferencje, nie tylko to, które miejsce 
lubią, ale i jakim kinem się interesują. Rozma-
wiamy, rekomendujemy, wspólnie cieszymy 
się filmami”– mówi Iwona Nowak, kierow-
niczka małego kina z wielką historią. I jesz-
cze większą pasją. 

Krakowskie 

– niewielkie kino
z bogatą historią

Mikro
Dagmara Romanowska
Klub garnizonowy, kino milicyjne i wyspa wolności na mapie Polski lat 80., 
wzorowa placówka studyjna późniejszych dekad. Krakowskie Mikro ma barwną, 
choć momentami mroczną historię.  

Wszyscy doskonale pamiętają tę 
scenę z Człowieka z marmuru: Bir-
kut odjeżdża dorożką z ulicy Floriań-

skiej i zmierza w kierunku Placu Inwalidów 
(przez władze PRL-u przemianowanego na 
Wolności). Wysiada i wyjmuje cegłę. Rzuca 
nią w okna siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. 
Andrzej Wajda nie wybrał przypadkowego 
budynku, tylko miejsce jak najbardziej auten-
tyczne – znajdujące się w jednym, zlanym ze 
sobą kompleksie kamienic, które przez lata 
(1945-1956) mieściły cele i izby przesłuchań 
„wrogów ludu”. Dziś ofiary upamiętnia tablica, 
która znajduje się zaledwie kilka kroków od 
wyjścia z kina Mikro. 

„Przed wojną budynki należały do wojska. 
Tu, gdzie jest teraz kino, był prawdopodobnie 
klub garnizonowy” – o historii miejsca opo-
wiada Iwona Nowak, kierowniczka Mikro. 
„Po wojnie kwartał zajęty został przez ube-
cję, która więziła tu głównie żołnierzy Armii 
Krajowej. Obok, w kamienicy profesorskiej – 
Domu Mieszkalnym Profesorów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego – znajdowały się pokoje 
przesłuchań, a pod kinem, w piwnicach – cele. 
Z tego, co słyszeliśmy, z sąsiedztwa wysiedlano 
też mieszkańców, żeby oferować ich miesz-

kania oficjelom UB”. To właśnie w tym okre-
sie powstała tu sala projekcyjna. Czy ubecy 
oglądali w niej filmy instruktażowe, czy może 
to, czego nie dopuszczano na ekrany? Pozo-
stają tylko domysły. „Nie znaleźliśmy żadnych 
dokumentów na ten temat, nawet w IPN-ie” – 
odpowiada Iwona Nowak. Pewnym jest nato-
miast, że w 1957 roku sala została udostępniona 
krakowianom. Kinem, grającym powtórki po 
niższych cenach, przez ćwierćwiecze zarzą-
dzała… milicja. W grudniu 1982 obiekt trafił 
pod kierownictwo Okręgowego Przedsiębior-
stwa Rozpowszechniania Filmów. I tu wła-
ściwie zaczyna się historia kina Mikro, które 
znamy i kochamy.

Inicjatorem był dyrektor Marian Celejewski, 
który – z dniem 1 stycznia 1983 roku – na sta-
nowisko kierownika zatrudnił wypatrzonego 
gdzieś w klubie osiedlowym Krzysztofa Gie-
rata. „Plan był prosty: w trzy miesiące przepro-
wadzamy remont i ruszamy. Renowacja zajęła 
trzy miesiące i rok, ale ten czas pozwolił mi – 
ze wsparciem związanych z OPRF-em ludzi, 
m.in. Jerzego Armaty, Janusza Nowaka czy 
Adama Garbicza – na opracowanie koncep-
cji Klubu Sztuki Filmowej »Mikro«” – wspo-
mina Gierat. – „Chciałem, żeby było to coś 

pomiędzy Dyskusyjnym Klubem Filmowym 
a kinem studyjnym. Taki właśnie klub filmowy 
codziennie”.

Swoje wrota nowe Mikro otworzyło hucznie 
7 kwietnia 1984 roku i niemal z dnia na dzień 
stało się prawdziwą bombą wśród kin, nie 
tylko w Krakowie. Nikt nigdzie indziej czegoś 
takiego w Polsce nie robił. „Impreza goniła 
imprezę, przegląd – show, show – retrospek-
tywę” – wspominał z okazji 10-lecia na łamach 
„Gazety w Krakowie” (dodatku do „Gazety 
Wyborczej”) Jerzy Armata. Sala pękała 
w szwach: „Czy wyobrażacie sobie Państwo, 
że do kina, które ma około 100 miejsc, wcho-
dziło ponad 200 widzów i tyleż samo odcho-
dziło z kwitkiem sprzed jego drzwi. I na cóż 
tak się pchano? Trudno uwierzyć, ale m.in. na 
animowane filmy Alexandra Sroczyńskiego 
czy amatorskie westerny Józefa Kłyka” – pisał. 
Legendami obrosły towarzyszące projek-
cjom happeningi – najgłośniejsze z nich „Wie-
czór z Alexandrem Sroczyńkim, czyli Mikro- 
-Horror-Show” oraz „Mikro-Western-Show”. 
Olbrzymie zainteresowanie budziły spotka-
nia z twórcami, także spoza kraju (znaleźli 
się wśród nich m.in. Aki Kaurismäki i Lind-
say Anderson). 
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jest młody,
ma w sobie energię

i chęć ryzyka
Z Jerzym Kapuścińskim, nowym dyrektorem 

artystycznym Studia Munka, rozmawia Jerzy Armata

Jerzy Armata: Dariusz Ga-
jewski, poprzedni dyrektor ar-
tystyczny Studia Munka, prze-
kazał ci je w świetnym stanie, 
z lawiną prestiżowych nagród, 
z wygraną w konkursie Sun-
dance na czele. Dwa pełnome-
trażowe filmy wyprodukowa-
ne przez Studio znalazły się 
w Konkursie Głównym tego-
rocznej edycji festiwalu gdyń-
skiego. Co dalej – kontynuacja 
czy rewolucja?
Jerzy Kapuściński: Rzeczy-
wiście, Studio jest w bardzo do-
brej formie. Dwa nasze pełno-
metrażowe filmy fabularne – Fa-
le Grzegorza Zaricznego i Kró-
lewicz Olch Kuby Czekaja – po-
jawią się w tym roku w Konkur-
sie Głównym Festiwalu w Gdy-
ni oraz na kilku międzynarodo-
wych festiwalach. Nie jestem re-
wolucjonistą. Uważam, że to, co 
jest dobre, trzeba zachować, pie-
lęgnować i kontynuować, a Da-
rek zostawił Studio po ośmiu la-
tach pracy w bardzo dobrej kon-
dycji. Chciałbym kontynuować 
program „30 Minut”, bo w tej 
dziedzinie Studio ma duże osią-
gnięcia. Format „30 Minut” jest 
już marką, nie tylko polską, ale 
i międzynarodową.

Nagrodzoną ostatnio na Sun-
dance.
Pamiętam tę pierwszą serię „30 
Minut”, pracowaliśmy wtedy ra-
zem z m.in. Jackiem Bromskim, 
Filipem Bajonem i Wojciechem 
Marczewskim. Te filmy zwróci-
ły uwagę na przyszłe indywi-
dualności naszego kina – Bo-
rysa Lankosza, Bartka Konop-
kę czy Adriana Panka. Dlatego 
chciałbym utrzymać ten for-
mat, ale realizować również na-
dal pełnometrażowe fabuły – 
dwie rocznie. Chciałbym także 
wprowadzić nowy format – „60 
Minut”.

Podwójna „trzydziestka”.    
Wydaje mi się, że jest taka po-
trzeba. Sięgam do nieco zapo-
mnianego projektu TVP „Po-
kolenie 2000”, w którym kiedyś 
brałem udział. Miał on w sobie 
duży potencjał, w jego ramach 
nakręcili swoje średnie metra-
że Iwona Siekierzyńska, Ar-
tur Urbański, Maciej Pieprzy-
ca czy Marek Lechki. Te „sześć-
dziesiątki” byłyby poszukiwa-
niem gorącego tematu dla ki-
na współczesnego, a jednocze-
śnie kolejnym krokiem w stro-
nę debiutu pełnometrażowego. 
Chciałbym ten projekt urucho-
mić w przyszłym roku, realizu-
jąc pilotażowo dwie „sześćdzie-
siątki”. Wydaje mi się również 
ważne, żeby zmienić stereotyp 
debiutu fabularnego, który po-
strzegany jest wyłącznie jako 
film autorski, trudny, skierowa-
ny do wąskiej widowni. Chciał-
bym, żeby w Munku powstawa-
ły filmy gatunkowe: współcze-
sne komedie, filmy biograficzne 
czy kryminały. Kinem gatunko-
wym też można debiutować, co 
więcej – gatunkowość wcale nie 
wyklucza „autorskości”.

Czy w pracy nad fabułami 
w Studiu Munka wykorzystu-
jesz swoje doświadczenie na-
byte w czasach, kiedy kiero-
wałeś Zespołem Filmowym 
„Kadr”?
Oczywiście, w Kadrze głównie 
zajmowałem się debiutami i za-
wsze je obserwowałem. W pew-
nym stopniu na tym polegała 
też moja praca w TVP. Od sa-
mego początku, gdy trafiłem 

Gdy reżyser

I nośny festiwalowo. Pamię-
tam, jak rodził się ten pomysł 
podczas rozmów w czasie Kra-
kowskiego Festiwalu Filmo-
wego, wiele było wtedy u nas 
krótkich dokumentów i ani-
macji, a fabuł prawie w ogóle, 
no może poza łódzkimi etiuda-
mi czy filmami Andrzeja War-

do Dwójki w latach 90. ubiegłe-
go wieku, starałem się poma-
gać młodym twórcom. Uważam, 
że to interesujące, szukanie no-
wych talentów, obserwowanie 
zmian pokoleniowych. Wtedy, 
kiedy zaczynałem, tego bardzo 
brakowało w polskim kinie – 
nie było PISF-u, nie było Studia 
Munka. Co prawda działało Stu-
dio Irzykowskiego, ale jednak 
zadebiutować było bardzo trud-
no. Wiele ciekawych debiutów 
zrealizowaliśmy również w Stu-
diu Teatralnym Dwójki. To by-
ło takie miejsce, gdzie młodzi 
reżyserzy przed pierwszym peł-
nometrażowym filmem fabular-
nym mogli coś sensownego zre-
alizować, swego rodzaju hybry-
dę, zawieszoną gdzieś między 
teatrem a filmem. Tam debiu-
tował m.in. Wojciech Smarzow-
ski czy Marcin Wrona. Swoje 
eksperymenty filmowe w TVP2 
realizowali m.in. Adam Sikora, 
Mariusz Wilczyński, Jola Pta-
szyńska. Łukasz Barczyk zrobił 
niezwykle udany debiut Patrzę 
na ciebie, Marysiu.

Twoja praca, ta w telewizji i ta 
w kinematografii, polegają-
ca na wyławianiu talentów, 
wymaga nie tylko znajomo-
ści środowiska, ale i ogrom-
nego ryzyka. Tak było również 
w twoich programach, m.in. 
„Wieczór Filmowy”, „Art 
Noc”, „Kocham Kino”, lan-
sujących sztukę trudną, czę-
sto eksperymentalną. Albo się 
uda, albo się nie uda. Masz no-
sa, gust, ale i szczęście – naj-
częściej się udaje.
To ryzyko wynika chyba z mo-
jego temperamentu. I – co naj-
ważniejsze – często przynosi-
ło dobre efekty, zdecydowa-
nie więcej było zwycięstw niż 
porażek. Poprzez „trzydziest-
ki”, „sześćdziesiątki” chciał-
bym skrócić czas oczekiwania 
na pełnometrażowy debiut. Te-
raz debiutuje pokolenie uro-
dzone w latach 80., a powinno 
już to z lat 90. Debiut powinien 
być nie po, a przed trzydziest-
ką. Wtedy, gdy reżyser jest mło-
dy, ma w sobie energię i chęć 
ryzyka. To wszystko jest u nas 
trochę opóźnione, trzeba więc 
w pewnym sensie prześcignąć 

chała, realizowanymi w kra-
kowskim Studiu Filmów Ani-
mowanych. „30 Minut” spo-
wodowało ogromne ożywienie 
w tej dziedzinie.
Taka była idea tych „trzydzie-
stek”. Pamiętam krakowskie 
rozmowy, brałem w nich udział. 
Wtedy w konkursie polskim 

czas. Wydaje mi się, że Studio 
Munka jest do tego idealnym 
miejscem.

A jak widzisz miejsce doku-
mentu w prowadzonym przez 
ciebie Studiu?
„Pierwszy Dokument” także 
bardzo dobrze funkcjonuje. Na-
sze krótkie dokumenty pokazy-
wane są na wielu ważnych fe-
stiwalach, zdobywają prestiżo-
we nagrody. Jeżeli pojawi się 
jakiś rewelacyjny „dłuższy” pro-
jekt, to pomyślimy o wydłuże-
niu metrażu. Choć w przypad-
ku dokumentu broniłbym krót-
kich form, kondensacja czy la-
pidarność opowiadania często 
sprawiają, że przekaz staje się 
bardziej uniwersalny i ponad-
czasowy.

Zwycięzca z Sundance – 
Gwizdek Grzegorza Zaricz-
nego – jest tego najlepszym 
przykładem.
Czy nagrodzone Srebrnym 
Smokiem w tym roku w Krako-
wie oraz Jantarem w Koszalinie 
Więzi Zofii Kowalewskiej albo 
uhonorowane przez dziennika-
rzy w Koszalinie Trzy rozmo-
wy o życiu Julii Staniszewskiej. 
Fantastyczne, piękne i mą-
dre filmy, i co najważniejsze – 
w krótkim metrażu opowiada-
ją pełne historie, w kilkunastu 
minutach przekazują tak wie-
le. Polski klasyczny dokument 
spod znaku Kazimierza Kara-
basza czy Marcela Łozińskiego 
miał zawsze właśnie taki skon-
densowany charakter, w krót-
kich formach opowiadał „pełne 
story”. To niezwykle cenne, gdy 
młodzi w swoich filmach nawią-
zują do tradycji. 

A jakie miejsce widzisz w Stu-
diu dla animacji? Ta „Młoda 
Animacja” zawsze w Munku 
jest wymieniana po „30 Mi-
nutach” i „Pierwszym Doku-
mencie”.
Animacja bardzo dobrze się 
rozwija w szkołach artystycz-
nych, filmowych i akademiach 
plastycznych. Tam pod okiem 
profesorów, którzy mają nie tyl-
ko wspaniały dorobek, ale i cha-
ryzmę  – Jerzego Kuci, Daniela 
Szczechury, Piotra Dumały, Ma-

krakowskiego festiwalu uczest-
niczyła tylko jedna krótkome-
trażowa fabuła. „Trzydziestki” 
miały w pierwszym rzędzie za-
pełnić tę lukę, a po drugie – co 
istotniejsze – służyć wyławianiu 
talentów. Aria Diva, nagrodzona 
w Krakowie, zwróciła uwagę na 
Agnieszkę Smoczyńską…

riusza Wilczyńskiego czy Hie-
ronima Neumanna – powsta-
ją niezwykle interesujące filmy 
studenckie. Animacja – fajnie, 
że w Munku istnieje, ale znajdu-
je się jednak w cieniu, w stosun-
ku do tego, co robi się w szko-
łach artystycznych.

W animacji taka „codzienna” 
opieka profesora nad pracą 
swojego podopiecznego jest 
chyba bardziej potrzebna niż 
w fabule czy dokumencie.
Tak mi się wydaje, wynika to 
z moich obserwacji, trochę z in-
tuicji. Na pewno będziemy się 
starali odnowić projekt „Młoda 
Animacja”, ale pierwszeństwo 
należy do szkół artystycznych.

W swoich programach filmo-
wych realizowanych w TVP 
zawsze lansowałeś kino eks-
perymentalne. Czy znajdzie 
się dla niego miejsce także 
w Studiu Munka?
Chciałbym rozszerzyć trochę 
pole naszych zainteresowań. 
Munk jest otwarty, co podkre-
ślam, dla studentów i absolwen-
tów szkół artystycznych, nie tyl-
ko filmowych. Studenci uczel-
ni plastycznych czy teatralnych 
także często używają kamery ja-
ko narzędzia wypowiedzi arty-
stycznej. Najważniejszy jest do-
bry pomysł i wizja artystyczna.

Jak byś określił charakter 
Studia Munka? Czym ono jest 
dla debiutującego reżysera – 
zespołem filmowym, opieku-
nem artystycznym, producen-
tem jego pierwszego profesjo-
nalnego filmu?
Wszystkim po trochu, ale 
przede wszystkim zespołem – 
jak to kiedyś bywało – w do-
brym tego słowa znaczeniu, 
który zapewnia mu opiekę ar-
tystyczną, produkcyjną i pro-
mocję. Zespół Studia Munka to 
fantastyczna grupa młodych lu-
dzi pod kierownictwem świet-
nej producentki Ewy Jastrzęb-
skiej. To również Rady Arty-
styczne, składające się z wybit-
nych reżyserów i pedagogów. 
Ci wszyscy ludzie tworzą dobrą 
atmosferę sprzyjającą debiutan-
tom. Cieszę się, że dołączyłem 
do tego grona. 

Jerzy Kapuściński
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Kalina Cybulska: Jesteś programerką 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego w Seattle, a także festiwalu 
Sundance. 
Justine Barda: W przypadku obu festi-
wali skupiam się na kinie światowym. 
Ale dla Sundance raczej nie wyszu-
kuję sama filmów, a oglądam te, które 
zostały zgłoszone na festiwal. Jeśli cho-
dzi o Seattle koncentruję się na rejonach 
Środkowego Wschodu, Północnej Afryki, 
a także Europy. Moja koleżanka z ekipy 
festiwalu w Seattle, Maryna Ajaja, skupia 
się w szczególności na rejonie Europy 
Wschodniej, zatem jeśli widzę coś inte-
resującego na festiwalu Nowe Hory-
zonty, przesyłam to do niej. Na festiwalu 
w Seattle pokazujemy dużo polskich fil-
mów. W tym roku mieliśmy siedem pol-
skich tytułów. SIFF to największy festiwal 
w Stanach. Tegoroczna edycja zaprezen-
towała 450 filmów krótko- i pełnometra-
żowych. Daje nam to luksus pokazywania 
pewnej ilości obrazów z każdego kraju – 
może nie zatrważającej ilości, ale przynaj-
mniej przyzwoitej reprezentacji.

Na co zwracasz największą uwagę, 
selekcjonując filmy na Sundance?
W całej mojej pracy programera jestem 
wyczulona na dobry scenariusz. Ten ele-
ment filmu jest dla mnie bardzo ważny. 
Wolę scenarzystów, którzy dają sobie czas. 
Kiedy rozmawiam z piszącymi dla siebie 
scenariusz reżyserami, którzy niecierpliwią 
się procesem pisania, zawsze im mówię, 
że im dłużej, tym lepiej. Ten wysiłek 
naprawdę później widać na ekranie, a film 
z tego powodu staje się silniejszy.

Festiwal w Seattle jest dość 
długi – trwa 24 dni i jest uważany 
bardziej za imprezę skierowaną 
do publiczności niż wydarzenie 
branżowe. Jak zatem opisałabyś jego 
publiczność?
Po pierwsze, chciałabym zaznaczyć, że 
profil MFF w Seattle ewoluuje. Obecnie 
pracujemy nad tym, żeby branża była na 
tym wydarzeniu bardziej obecna. Mamy 
specjalny weekend pod koniec festiwalu 
poświęcony przemysłowi, na który ścią-
gamy prasę, dystrybutorów czy agen-
tów sprzedaży. Widzimy w tym sens – to 
tylko dwie godziny lotu z Los Angeles! 
Jeśli chodzi o naszą publikę, doprawdy 

jest ona jednym z najlepszych elementów 
pracy przy tym festiwalu. Nasza widownia 
jest mądra, otwarta i gotowa na wyzwa-
nia, dlatego możemy sobie pozwolić na 
program wykraczający poza mainstream, 
ponieważ ludzie są skorzy do zaanga-
żowania się w takie kino. I to jest wspa-
niałe. Mogę powiedzieć, że nasza publicz-
ność naprawdę lubi polskie filmy – mamy 
widzów, którzy są szczególnymi fanami 
obrazów z Polski, którzy ich szukają. Co 
roku prezentujemy znaczącą ilość pol-
skich tytułów. W tym roku pokazywaliśmy: 
Body/Ciało, Świt, Demona, Ilegitim, Nie-
winne, Córki Dancingu oraz Zud. Zatem, 
naprawdę szeroki zakres filmów.

zrealizowany po to, by przedstawić współ-
czesne problemy.

Co z prezentacjami work-in-progress?
Pomimo tego, że w ogóle nie jestem 
fanką horrorów i trailer oglądałam prawie 
z zamkniętymi oczami, podobał mi się 
Amok. Miałam później świetną rozmowę 
z przyjaciółką, która jest montażystką. 
Mówiłam jej, co moim zdaniem wydarzyło 
się w trailerze, a ona mówiła o swoich spo-
strzeżeniach i okazało się, że to są dwie 
zupełnie odmienne perspektywy. Zatem 
otworzyło to kompletnie nową płaszczyznę 
zainteresowania. 

To jest dobry pomysł na pitching. Nieco 
ludzi zdezorientować i nie powiedzieć 
wszystkiego.
Zdecydowanie. Ale powiedzieć wystarcza-
jąco, żeby w jakiś sposób „złowić” publikę. 
To było naprawdę dobrze zrobione. Wyróż-
niłabym jeszcze Tiere i oczywiście nowy 
projekt Agnieszki Holland.  

Co z animacjami?
Loving Vincent prawdopodobnie będzie 
miał łatwiej komercyjnie niż Jeszcze dzień 
życia (Another Day of Life) o Angoli w roku 
1975. Ten drugi projekt jest z pewnością 
interesującym mariażem gatunku i mate-
riału, a poprzez gatunek może odnieść suk-
ces w uczynieniu tego materiału bardziej 
przystępnym dla publiczności. Widziałam 
pewne podobieństwa pomiędzy Jeszcze 
dzień życia a projektem prezentowanym 
dzień wcześniej – Życie uratował mi towa-
rzysz Stalin (Comrade Stalin Saved My 
Life). Jestem fanką tej hybrydy dokumentu 
i animacji. Myślę, że efekty mogą być 
świetne. Generalizując, sesja work-in-pro-
gress zaprezentowała wiele projektów krę-
conych po angielsku i/lub robionych jako 
koprodukcje, czasem multilateralne. Pol-
scy producenci wydają się bardzo aktywni 
w szukaniu partnerów koprodukcyjnych.

Czy polskie kino jest w jakimś sensie 
bardziej atrakcyjne dla ciebie niż kilka 
lat temu? 
Powiedziałabym, że teraz wiem o nim wię-
cej. I że jest to w dużym stopniu zasługa 
Polskich Dni. Wydaje mi się, że misja tego 
wydarzenia – przedstawianie polskiego 
kina światu i jego promocja – odnosi suk-
ces. Mam nadzieję, że Telescope będzie 
miał udział w poszerzaniu tej świadomości.

A co z międzynarodowymi sukcesami 
polskiego kina, takimi jak Oscar dla Idy 
czy Srebrny Niedźwiedź dla Małgorzaty 
Szumowskiej? Czy one zmieniają obraz 
polskiego kina?

Nie jestem pewna, czy zmieniają obraz. Ale 
z pewnością wzmacniają wizerunek i myślę, 
że wzbudzają jeszcze większe zainteresowa-
nie polskim kinem. Amerykanie nie zawsze 
są najbardziej zachłannymi konsumentami 
światowego kina, ale kiedy film taki jak Ida 
odnosi sukces, jaki odniósł, sądzę, że na tej 
fali zainteresowania skorzystają inne filmy.

Czy możesz nam przedstawić Telescope?
Telescope to strona internetowa dedyko-
wana promocji światowego kina, które jest 
dostępne do obejrzenia online w Stanach. 
To jest produkt mojej pracy jako progra-
mera festiwalowego. W ramach pracy 
sprowadzałam do Stanów filmy, które 
miały dwie lub trzy projekcje na dwóch 
lub trzech festiwalach i znikały, ponieważ, 
jak zapewne wiesz, bardzo mało produk-
cji spoza USA prezentuje się w amerykań-
skich kinach. Ale potem, wraz z nadejściem 
VoD, to zaczęło się zmieniać, ponieważ 
nagle te filmy mogły znaleźć dom online – 
i znalazły. W tej chwili w internecie jest 
zdecydowanie więcej filmów, niż kiedykol-
wiek można było obejrzeć w kinach. Zatem 
wyzwaniem na dziś w zasadzie wydaje się 
marketing – połączenie filmów z ludźmi, 
którzy chcą je oglądać. I to jest właśnie cel, 
który mam nadzieję zrealizuje Telescope. 
Będzie to baza danych z wyszukiwarką pod-
piętą do platform oferujących znaczący 
zagraniczny kontent. Na przykład mogła-
byś wpisać: „Ida”, a Telescope wskazałby ci, 
że ten film jest wciąż dostępny do obejrze-
nia na Netflixie albo na Netflixie i Amazo-
nie, na wypadek gdybyś nie była subskry-
bentką Netflixa. Jeśli nie znasz tytułów, 
mogłabyś po prostu wpisać: „polski film” 
albo: „film po polsku”, szukać po gatunku 
czy reżyserze itd. Telescope wyszukałby 
wszystkie filmy dostępne na terytorium 
Stanów, pokazałby, gdzie możesz je obej-
rzeć, a także przekierował bezpośrednio do 
ich obejrzenia.

Zatem prowadzicie rozmowy z wielkimi 
platformami, a nie poszczególnymi 
producentami i reżyserami. 
Będziemy połączeni z dużymi platfor-
mami, ale myślę, że Telescope jest pewną 
szansą dla producentów, dystrybutorów 
czy instytucji takich jak Polski Instytut 
Sztuki Filmowej. Telescope zapewni im 
wyjątkowe środki dotarcia do amerykań-
skiej publiczności, zainteresowanej gene-
ralnie światowym kinem lub konkretną 
kinematografią. 

* Programerka festiwalowa, wykładowczyni 
Seattle University, założycielka Telescope – strony 

internetowej promującej międzynarodowe kino 
wśród amerykańskiej publiczności, gość Polskich Dni 

podczas festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty 2016.

Najważniejszy
dobry

scenariusz
Z Justine Barda* rozmawia Kalina Cybulska

To twoja trzecia wizyta na Polskich 
Dniach w przeciągu czterech lat. Czy 
widzisz jakieś zmiany?
Jestem pod wrażeniem programu Polskich 
Dni. Myślę, że jest to modelowe wydarze-
nie dla programów tego typu – w swoim 
wsparciu narodowego przemysłu i jego 
promocji na świecie. Osobiście lubię 
obserwować projekty na wszystkich eta-
pach rozwoju, a szczególnie lubię śledzić 
postęp projektu od wczesnych stadiów do 
ostatecznej wersji. W tym roku na Polskich 
Dniach ucieszyła mnie możliwość zoba-
czenia projektów na etapie work-in-pro-
gress, czy nawet ukończonych filmów, 
które w poprzednich latach widziałam na 
pitchingach jako projekty w fazie develop-
mentu. Rozmawiałam z Davidem Popem 
(jednym z trenerów) o wskazówkach, 
jakich udzielał ludziom szykującym się na 
pitching. Kiedy następnego dnia poszłam 
na sesję prezentacji, mogłam naocznie 
zobaczyć to, o czym mówił David. Ci ludzie 
faktycznie się tego trzymali, wzięli sobie 
jego rady do serca. Sądzę, że pitching był 
profesjonalny i oczywiście niektóre pro-
jekty były bardzo interesujące.

Które najbardziej ci się spodobały?
Byłam szczerze zaintrygowana Eloe, szcze-
gólnie czymś, co reżyser-scenarzysta 
nazwał krytyką militaryzmu i hipermęsko-
ści. Podobał mi się sposób, w jaki mówił 
o swoim głównym bohaterze, który prze-
chodzi zmianę w pewnym sensie wbrew 
sobie. Uznałam to za bardzo frapujące 
i widzę tu wielki potencjał. Reżyser wspo-
mniał także o brzemieniu empatii. Uważam 
to za fascynujący pomysł. Zatem nawet, 
jeśli historia zaklinacza koni może brzmieć 
znajomo, wydaje mi się, że ten reżyser zrobi 
z nią coś naprawdę ciekawego. Podobał mi 
się także projekt Poza sezonem (Fortnight). 
Myślę, że historia jest zajmująca, bardzo 
aktualna. Wydaje mi się, że będzie dobrze 
skonstruowana. Podobał mi się także spo-
sób, w jaki reżyserka mówiła o niebezpie-
czeństwach wynikających z pokusy kom-
fortu. Może to doprowadzić do zamknięcia 
oczu na wszystko, co zakłóca twój spokój. 
Jakie kwestie mogą być bardziej na czasie 
w tym momencie dla Europy? Jestem bar-
dzo ciekawa, co wyniknie z tego projektu.

Wielu twórców mówiło o czasach 
obecnych i Europie przechodzącej 
kryzys, starając się uchwycić 
zachodzące zmiany.
Podobało mi się to, że twórcy podejmowali 
kwestie aktualne. I nawet jeśli ich filmy nie 
pojawią się przez kilka lat, to wciąż wydaje 
się właściwe, istotne. Projekt Volterra rów-
nież pasowałby do tej kategorii jako film 

Justine Barda
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Tomasz Rodowicz, Małgorzata Jabłońska, Elina 
Toneva, Adrian Bartczak, Adam Biedrzycki 

Trening fizyczny aktora
Wydawnictwo PWSFTviT
Łódź 2016

Roman Dziewoński

Irena Kwiatkowska 
i znani sprawcy
Wydawnictwo Szelest
Warszawa 2016

„Irena Kwiatkowska i znani sprawcy” to nie 
tylko opowieść o tytułowej aktorce, ale też 
o autorze tomu. Roman Dziewoński, twór-
ca i reżyser słuchowisk w Teatrze Polskie-
go Radia oraz autor wielu książek poświę-
conych ludziom i zjawiskom polskiej kul-
tury nie jest w niej niewidzialnym bio-
grafem. Rozmowy z bohaterką tomu czę-
sto rozkładają się po równo: Kwiatkow-
ska mówi, Dziewoński uzupełnia jej wypo-
wiedzi, by za kilka kartek to on snuł opo-
wieść, którą uzupełni ona. Taka forma na-
rzucona została przez samą bohaterkę, któ-
ra nie chciała nawet słyszeć o uwiecznia-
jącej ją biografii ( jej zdaniem zupełnie 
nie było o czym pisać), a samo gromadze-
nie materiałów do książki (została napisa-
na już w 2003 roku, ale na wydanie przy-
szło jej sporo poczekać) nazywała „męcze-
niem Kwiatkowskiej”. Na kartach wolumi-
nu aktorka daje się poznać jako erudytka, 
która języka polskiego używa z pełną świa-
domością. Jej wzorowa polszczyzna, języ-
kowe gry i charakterystyczny, stylowy spo-
sób układania zdań zapadają w pamięć 
równie mocno, jak i opowieści, które snu-
je. Opowiada o sobie tak, jakby grała, jak-
by wcielała się w siebie z okresu, o którym 
mówi. Czytając, niemal widzi się ją przed 
oczami z tą swoją werwą, żywiołowością 
i ekspresją. Humoru nie traciła nigdy. 
Niezależnie od tego, czy wspomina świat 
dzieciństwa w wielokulturowej Warszawie 
w dwudziestoleciu międzywojennym, 
czy relacjonuje przebieg powstania 
warszawskiego z perspektywy żołnierki 
AK, czy też mówi o absurdach PRL-u, 
w którym wybuchła jej kariera aktorki 
i kabarecistki. Jej dowcip, elegancja, klasa 
i chęć życia przebijają z tej książki, jakby na 
potwierdzenie słów Agnieszki Osieckiej, 
która stwierdziła niegdyś, że tajemnicę 
mieszanki cygańskiego obłędu i germań-
skiej dyscypliny posiadła tylko Irena Kwiat-
kowska. 

Artur Zaborski

Mija dziesięć lat od śmierci Leona Niem-
czyka, niezwykle popularnego i lubiane-
go aktora, znanego przede wszystkim z ról 
filmowych w kinie polskim, popularnego 
w kinie NRD, z epizodami w produkcjach 
bułgarskich, zachodnioniemieckich, cze-
skich, francuskich. Jakby dla podkreśle-
nia tej rocznicy ukazała się książka biogra-
ficzna, której bohaterami są dwaj z czterech 
braci Niemczyk: najmłodszy Leon i star-
szy Ludwik. Część pierwsza – o Leonie, jest 
rodzajem wywiadu z aktorem, w którym 
opowiada on o swoich najmłodszych la-
tach. Dzieciństwo w dość zamożnej miesz-
czańskiej warszawskiej rodzinie, ujawnia-
ne wcześnie talenty aktorskie, później woj-
na i udział w ruchu oporu. Otrzymujemy 
opowieść o dwóch braciach zaangażowa-
nych w konspirację, z których młodszy – Le-
on był łącznikiem, wielokrotnie przemierzał 
powstańczą Warszawę, kanałami prowa-
dząc ludzi, przenosząc meldunki i broń, któ-
rej jednak nigdy nie otrzymał i w powstaniu 
z bronią w ręku nie walczył, bo chronił go 
brat. Opowieść o tym okresie, jak również 
o pobycie za granicą i wstąpieniu do armii 
amerykańskiej, brzmi niezwykle wiarygod-
nie. Podobnie jak historia z powrotem do 
kraju i próbą ucieczki zakończoną areszto-
waniem obu braci. Leon dość szybko zwol-
niony z więzienia wyjechał do Gdyni, gdzie 
zaczął uczyć się studiu teatralnym Iwo Gal-
la. A potem zdał eksternistyczny egzamin 
i – po epizodach w teatrach Gdańska, War-
szawy, Bydgoszczy – związał się w 1954 ro-
ku z Teatrem Powszechnym w Łodzi. I zo-
stał gwiazdą kina. Historia Ludwika obej-
muje całe jego życie, głównie na emigracji 
w Kanadzie. Stał się bohaterem i wystąpił 
w odcinku Kurier w serialu Wielkie ucieczki 
(2005), w którym przedstawiono zainsceni-
zowaną jego ucieczkę ze Świnoujścia przez 
Bałtyk do amerykańskiego sektora w Ber-
linie w 1951 roku. Drogi obu braci rozeszły 
się wówczas na zawsze. 

Mieczysław Kuźmicki

Od czasu kontrowersyjnej decyzji Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej o przyzna-
niu Leonardo DiCaprio Oscara za fizyczną, 
opartą na grze ciałem, wymagającą ciele-
snego poświęcenia rolę w filmie Zjawa Ale-
jandra Gonzáleza Iñárritu, odżyła dyskusja 
na temat aktorstwa. Na ile oparte jest na cie-
le, na ile na emocjach, a na ile jest wypad-
kową jednego i drugiego? Twórcy tej książ-
ki nie próbują nas przekonać, że ciało stoi 
na pierwszym miejscu, ale nie pozwalają za-
pomnieć, że jest podstawowym narzędziem 
pracy aktora. Do panowania nad nim zachę-
cają poprzez pobudzanie świadomości. Tyl-
ko znając budujące ciało elementy i sposób 
ich funkcjonowania, można nauczyć się wła-
ściwego wykorzystywania tego potencjału. 
Na tom składa się bogato ilustrowany opis 
ćwiczeń, które można wykonywać samemu 
i z kimś. Zwrócono uwagę na relacje, któ-
re przy takich ćwiczeniach zachodzą, a więc 
moje ciało – ja, moje ciało – otoczenie, mo-
je ciało – inne ciało. Dzięki temu, podręcz-
nik okazuje się aktualny i atrakcyjny dla 
szerszego grona czytelników niż wyłącznie 
adepci gry w filmie i teatrze. Dziś wyjątko-
wo chętnie inwestujemy w siłownie i trene-
rów personalnych, których książka nie za-
stąpi, ale na pewno mądrze uzupełni na-
sze treningi. Związani z teatrem CHOREA 
autorzy, we współpracy z łódzką Szkołą 
Filmową, i przy wsparciu Instytutu Muzy-
ki i Tańca wykorzystali swoje doświadcze-
nie i wiedzę, a także eksperyment. Studenci 
Szkoły Filmowej pisali regularne raporty na 
temat swojego ciała, jego postrzegania i od-
bierania. Ich analiza pozwoliła zrozumieć, 
jak zmienia się świadomość warunków fi-
zycznych z każdym rokiem studiów. Ćwicze-
nia rozpisane są w kluczu progresji, sumują 
się na poprawę zarówno kondycji fizycznej, 
jak i mentalnej. Autorzy już powinni myśleć 
o wersjach dla uczniów szkół niefilmowych. 
Takie podręczniki do WF-u zrewolucjonizo-
wałyby nauczanie tego przedmiotu.

Artur Zaborski 

Trening fizyczny aktora
Od działań indywidualnych do zespołu

Tomasz Rodowicz
Małgorzata Jabłońska
Elina Toneva
Adrian Bartczak
Adam Biedrzycki

Maria Nurowska

Bohaterowie są zmęczeni. 
Ludwik i Leon Niemczyk
Wydawnictwo Zwierciadło
Warszawa 2016
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atrakcyjności” dla poten-
cjalnego widza. W bardzo 
wielkim skrócie mogę 
powiedzieć, że udało mi 
się odnaleźć wiele zupeł-
nie nieznanych polskich 
filmów dokumentalnych. 
Można je podzielić na 
dwie grupy. Do pierwszej 
zaliczam filmy, po któ-
rych zostały tylko tytuły. 
Do drugiej – dzieła, jak 
się okazało, wciąż real-
nie istniejące. Mam za 
sobą dość poruszające 
doświadczenie. Ogląda-
łam starą taśmę, na któ-
rej był dość znany film 
dokumentalny, ale ilość 
materiału na szpuli już na 
oko podpowiadała mi, że 
zawiera on coś jeszcze. Nie 
pomyliłam się: do tamtego 
filmu doklejony był drugi, 
uznany za zaginiony. 

Na co jeszcze warto 
zwrócić uwagę podczas 
lektury I tomu?
Pozostanę przy katalogu. Otóż 
zawiera on nie tylko filmy profesjona-
listów, którzy traktowali je jako wstęp, 
przygotowanie, do realizacji „praw-
dziwych” filmów, czyli fabularnych. 
Uwzględnia też filmy nakręcone przez 
amatorów, które – jeśli się zacho-
wały – mają dla nas ogromną wartość 
dokumentalną. Opracowany przeze 
mnie rejestr polskich dokumentów 
z pierwszego półwiecza istnienia 
kinematografii jest nie tylko spisem 
tytułów, ale zawiera także, niekiedy 
bardzo obszerne, opisy filmów. 
W związku z katalogiem chciałam 
ponadto położyć nacisk na skromne 
słowo „wybór”. Mimo iż I tom liczy 
blisko 700 stron, nie udało się zamie-
ścić w nim wszystkich tytułów filmo-
wych. 

Przejdźmy do tomu II. Właściwie 
każdy rozdział proponuje 
reinterpretację kolejnych okresów 
z historii polskiego powojennego 
filmu dokumentalnego, zdawałoby 
się już opisanych. Czy istnieje 
wspólny mianownik dla rodzimego 
dokumentu po 1945 roku?
Jak wspomniałam, poszczególne roz-
działy II tomu mają charakter autorski. 
Nie jestem typem redaktora, który narzuca 
określoną perspektywę. Są więc ujęcia bar-
dziej i mniej tradycyjne. Jak się okazało, 

obiektem nowatorskich oświetleń mogą 
być nawet lata, zdawać by się mogło, bar-
dzo dokładnie opisane: okres tuż powo-
jenny – 1944-1949, socrealizm, dokument 
czasu Odwilży i Października, czy kolejne 
dekady. Również tutaj, dzięki źródłowym 
kwerendom archiwalnym, odkrytych 

zostało na nowo wiele dokumentów. Jeśli 
chodzi o wspólny mianownik dla pol-
skiego dokumentu po roku 1945, widzę 
nawet dwa. Pierwszym jest autorski cha-
rakter dokumentów. Drugim – próba 
metaforyzacji świata, choć w ostatnich 
latach metaforyzację bardzo komplikuje 
konieczność łączenia twórczości z wyma-
ganiami współczesnego rynku.

A z nimi wiąże się też obecny przełom 
cyfrowy w kinie. Zjawisku temu 
poświecony jest cały rozdział w części 
dotyczącej polskiego dokumentu po 
roku 2000. Czy z tego wynika, że ma 
ono duży wpływ na nasz współczesny 
film niefikcjonalny?
Tak, to zupełnie nowa sytuacja doku-
mentu, nieporównywalna z wcześniej-
szymi przełomami, nawet z dźwię-
kowym. Albowiem dzisiaj dokument 
może zrobić praktycznie każdy: małą 
kamerą cyfrową, aparatem fotogra-

ficznym, smartfonem. Co 
więcej, są to media dys-
kretne, pozwalające reje-
strować intymność, emocje. 
Zmieniły się też warunki 
odbioru filmów dokumental-
nych – większość młodych 
ludzi ogląda je w interne-
cie, w telewizji pojawiły się 
poświęcone im kanały tema-
tyczne. Przy czym ważne są 
nie tylko zmiany zachodzące 
w sferze technologii cyfro-
wej, ale również ich skutki 
dla innowacyjności dobrze 
znanych strategii wspiera-
jących powstawanie filmu. 
Piszą o tym bardzo wnikli-
wie i szczegółowo autorzy 
wspomnianego rozdziału 
„Przełom cyfrowy w polskim 
filmie dokumentalnym”. 
Dla potrzeb naszej rozmowy 
wystarczy dostrzec, w wiel-
kim skrócie, głęboko idącą 
zmianę systemu produkcji 
i dystrybucji dokumentów, 
rozwój nowych form doku-
mentalnych, np. telenoweli 
dokumentalnej czyli docu-
-soap, czy rozmywanie się 
granic między filmem doku-
mentalnym a reportażem 

telewizyjnym. Przełom cyfrowy w sposób 
zasadniczy zmienił charakter polskiego 
filmu dokumentalnego, zawsze jednak, 
bez względu na nośnik, ważne będzie to, 
kto stoi po drugiej strony kamery, co ma 
w głowie i w sercu, i co chciałby powie-
dzieć potencjalnym widzom. 

Andrzej Bukowiecki: „Historia 
polskiego filmu dokumentalnego”, 
wydana w ubiegłym roku nakładem 
Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
to pierwsza tak obszerna praca 
poświęcona całości dziejów rodzimego 
kina niefikcjonalnego. Tom I obejmuje 
lata 1896-1944, tom II – 1945-2014. 
Całość liczy blisko 1500 stron. Jak 
oceniała pani stan badań nad historią 
polskiego dokumentu w momencie 
przystępowania do pracy nad tą 
publikacją?
Małgorzata Hendrykowska: W ostat-
nich kilkunastu latach powstało szereg 
bardzo interesujących opracowań szczegó-
łowych dotyczących historii powojennego 
dokumentu polskiego, np. „czarnej serii” 
czy twórczości poszczególnych doku-
mentalistów, m.in. Kazimierza Karabasza, 
Krzysztofa Kieślowskiego jako dokumen-
talisty, Marcela Łozińskiego, Władysława 
Ślesickiego. Lista tych monograficznych 
opracowań jest coraz dłuższa. Nie mieli-
śmy natomiast żadnego monograficznego 
opracowania, które byłoby zebraniem 
całości naszej wiedzy o dziejach polskiego 
filmu niefikcjonalnego, jak rzadko który 
zasługującego przecież na taką syntezę. 
Nasze opracowanie wypełnia tę lukę.

Tom I jest pani dziełem autorskim, 
tom II – pracą zbiorową pod pani 
redakcją naukową. Z czego to wynika 
i jakie pociąga za sobą konsekwencje 
w interpretacji materiałów źródłowych?
Zawsze pasjonowała mnie najstarsza 
historia polskiego kina – stąd mój wybór 

pierwszych pięćdziesięciu lat histo-
rii naszego filmu niefikcjonalnego. Do 
tomu II zaprosiłam natomiast kilkuna-
stoosobowy zespół znakomitych autorów, 
głównie z grona poznańskich filmoznaw-
ców, a także dwoje nie mniej wybitnych 
badaczy spoza Katedry Filmu, Telewizji 
i Nowych Mediów UAM – prof. Jadwigę 
Hučkovą i prof. Mirosława Przylipiaka. 
Tak powstała ta pionierska panorama pol-
skiego dokumentu powojennego. Kolejne 
rozdziały zawierają oryginalne, autorskie 
ujęcia danego okresu, zmierzając w szer-
szym planie do panoramicznej kompletno-
ści całościowego obrazu historii naszego 
dokumentu. Staraliśmy się w pierwszym 
rzędzie opisać przemiany filmu doku-
mentalnego w jego szerokich kontekstach 
społecznych, politycznych, kulturowych. 
Chcieliśmy też pokazać, jak rozwijał się ten 
rodzaj filmu w Polsce w zależności od eko-
nomii, propagandy, czy – co uwidoczniło 
się szczególnie w ostatnich latach – prze-
obrażeń technologicznych. W poszczegól-
nych okresach inaczej układała się domi-
nanta tych czynników. Np. w pierwszym 
ćwierćwieczu rozwoju filmu niefikcjonal-
nego istotny wpływ na sposób przedsta-
wiania w filmie dokumentowanej rzeczy-
wistości miały sztuki plastyczne, fotografia 
prasowa, rodząca się kultura popularna.

Skupmy się na tomie pierwszym. 
Zadanie było ekstremalnie trudne. 
Po zawieruchach historycznych do 
naszych czasów przetrwała zaledwie 
część polskiej fabularnej produkcji 
filmowej z lat 1896-1945, a co dopiero 
mówić o filmach dokumentalnych, 

zwłaszcza tych sprzed drugiej wojny 
światowej. Mimo to stworzyła pani 
obszerną, wyczerpującą i pasjonującą 
rzec można opowieść o naszych 
dokumentach z tamtych czasów. Jak 
udało się pani pokonać trudności 
związane ze szczupłością zasobów 
filmowych i doprowadzić do powstania 
imponującego katalogu filmów 
wyprodukowanych do 1945 roku?
Pracowałam nad tym katalogiem wiele 
lat. Według mnie we współczesnej historii 
filmu przywiązuje się zbyt małą wagę do 
badań podstawowych. To praca żmudna, 
z pozoru nietwórcza i mało efektowna. 
Tymczasem amerykańskie czy zachod-
nioeuropejskie teorie filmowe powstały 
dzięki wspaniałej bazie źródłowej zbudo-
wanej przez historyków kina. Wracając do 
katalogu: zawiera on ponad 2200 tytułów 
filmowych, począwszy od 1896 roku, kiedy 
jeszcze niewielu, poza Bolesławem Matu-
szewskim, myślało o filmie w kategoriach 
dokumentu. Z dorobku polskiego kina nie-
fikcjonalnego z lat 1896-1939 zachowało się 
średnio około 15 proc. produkcji, z jednych 
lat więcej, z innych mniej. Ogólnie biorąc, 
faktycznie, bardzo mało. Stąd też głównym 
źródłem informacji była dla mnie prasa, 
ale nie tylko – w krajowych oraz w brytyj-
skich, francuskich i niemieckich archi-
wach filmowych korzystałam z różnego 
rodzaju archiwaliów. Prasa bywa często 
źródłem zawodnym i mylącym, bowiem 
z tytułami filmowymi, zwłaszcza do roku 
1918, poczynano sobie bardzo dowolnie. 
Często ten sam film funkcjonuje w anon-
sach i omówieniach pod trzema, czterema 
tytułami, które różnią się tylko „stopniem 

Z prof. Małgorzatą Hendrykowską o dwutomowej 
„Historii polskiego filmu dokumentalnego” 
rozmawia Andrzej Bukowiecki

Monument
Książki Książki

dokumentu
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recenzje: DVD/CD

Na dotychczas wydanych płytach („Na-
grania pierwsze”, „Muzyka baletowa 
i filmowa vol. 1 i 2”, „Komeda & Milian” 

i „Sophia’s Tune”) pomieszczono utwory Ko-
medy pochodzące m.in. z Noża w wodzie Ro-
mana Polańskiego, Niewinnych czarodziejów 
Andrzeja Wajdy, Prawa i pięści Jerzego Hoff-
mana i Edwarda Skórzewskiego w wykonaniu 
formacji prowadzonych przez kompozytora, 
w których znaleźli się tak wspaniali muzycy, 
jak m.in. Bernt Rosengren, Rune Carlsson, 
Eje Thielin, Wanda Warska, Roman Dyląg, 
Michał Urbaniak, Zbigniew Namysłowski, 
Tomasz Stańko, Czesław Bartkowski (reje-
stracje pochodzą z koncertów na Jazz Jam-
boree w latach 1961-1963, część nagrań doko-
nano w warszawskim studiu Polskiego Radia 
w 1959 roku).

Płyta najnowsza zawiera dwie słynne 
kompozycje filmowe: pochodzącą z Noża 
w wodzie –  „Balladę dla Bernta” („Ballad for 
Bernt”) oraz „Kocice” („Kattorna”), rozwinięty 
do osiemnastu minut temat wiodący z duń-
skiego filmu Kattorna w reżyserii Henninga 
Carlssena. Ten pierwszy utwór zarejestrował 
w Studiu Polskiego Radia w Warszawie w 1967 
roku Kwintet Krzysztofa Komedy Trzcińskiego 
w składzie: leader (fortepian), Zbigniew Namy-

słowski (saksofon altowy), Tomasz Stańko 
(trąbka), Roman Dyląg (kontrabas) oraz Rune 
Carlsson (perkusja); temat z duńskiego filmu 
pochodzi z koncertu kwartetu kompozytora, 
do jakiego doszło dwa lata wcześniej w Fil-
harmonii Narodowej, podczas Jazz Jamboree 
’65 (poza Komedą, Stańką i Carlssonem wziął 
w nim udział kontrabasista Janusz Kozłowski). 
Oba nagrania – zarówno studyjne, jak i kon-
certowe – brzmią rewelacyjnie, podobnie jak 
pozostałe zawarte na płycie. A znalazł się na 
niej – jako bonus track – słynny „Astigmatic” 
(blisko 19 minut prawdziwej muzycznej roz-
koszy) oraz trzy utwory z cyklu „Jazz i poezja” 
(„Po katastrofie”, „Czarownica”, „Don Kichot”).

„Doszukując się fascynacji poezją, w przy-
padku Krzysztofa Komedy, wskazać można 
już na wiek młodzieńczy, kiedy jako począt-
kujący pianista udzielał się w Klubie Muzyki 
i Poezji” – pisze na okładce płyty Roch Siciński, 
wspominając, że pod koniec lat 50. ubiegłego 
wieku kompozytor uczestniczył wspólnie 
z Wojciechem Siemionem w improwizo-
wanych wieczorach poetycko-muzycznych 
w warszawskim klubie Hybrydy. Warto wspo-
mnieć, że w 1960 roku podczas Jazz Jamboree 
Komeda – wraz z Siemionem i Jerzym Sito – 
przedstawił program „Jazz i poezja”, trzy lata 

później – razem z Barbarą Nawratowicz, Tade-
uszem Federowskim i Romanem Dylągiem – 
ujazzowioną wersję poematu Yanisa Ritsosa 
„Sonata księżycowa” (notabene Komedę nazy-
wano Księżycowym Chłopcem; tak brzmi 
tytuł książki Emilii Batury mu poświęconej), 
a w 1967 roku – z inspiracji Joachima Berendta, 
słynnego niemieckiego producenta i krytyka 
jazzowego – nagrał album „Meine süsse euro-
päische Heimat” z niemieckimi tłumacze-
niami wierszy polskich poetów, m.in. Marii 
Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej, Wisławy Szym-
borskiej, Stanisława Grochowiaka, Zbigniewa 
Herberta, Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego i Czesława Miłosza.

Na płycie nie ma poetyckich strof czy 
filmowych kadrów, brzmi tylko muzyka 
Komedy. I brzmi znakomicie, rozbudzając 
u słuchacza apetyt na dalsze nagrania, bo 
że takie istnieją w przepastnych magazy-
nach Polskiego Radia, nie mam wątpliwo-
ści. Moje przypuszczenia potwierdza ogło-
szenie zamieszczone w ostatnim numerze 
„Jazz Forum”, w którym Agencja Muzyczna 
Polskiego Radia poszukuje kontaktu ze spad-
kobiercami Rune Carlssona (to perkusista 
zespołu Komedy) celem podpisania umowy 
licencyjnej na prawa wykonawcze. 

w Polskim Radiu ciąg dalszy
Komedy

Przed kilkoma miesiącami pisałem 
o niezwykle efektownym pięciopłytowym 
boxie „Krzysztof Komeda w Polskim 
Radiu”, zawierającym m.in. wiele jego 
znakomitych kompozycji filmowych. Ale 
okazało się, że to jeszcze nie wszystko. 
Oto pojawiła się niespodziewanie szósta 
część tego cyklu, zatytułowana „Krzysztof 
Komeda Trzciński – muzyka filmowa oraz 
jazz i poezja”.

Jerzy Armata
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Warszawianka z rocznika 1933, jedna 
z trzech dziewcząt przyjętych na 
Wydział Reżyserii w łódzkiej PWSF 

w 1951 roku, którą ukończyła w 1956. W czasie 
studiów jedną ze szkolnych etiud – Wiosenny 
wieczór – wyróżniono w 1957 roku III Nagrodą 
na Festiwalu Etiud PWSF w Moskwie. Związana 
była z dwoma Zespołami Filmowymi: „Star-
tem” pod kierunkiem artystycznym Wandy 
Jakubowskiej i „Kadrem” Jerzego Kawalero-
wicza. Laureatka wielu Poznańskich Kozioł-
ków na Festiwalu Filmów Młodego Widza 
„Ale Kino!” (nagradzana zarówno przez jury 
dziecięce, jak i dorosłe), doceniana także na 
zagranicznych festiwalach w Teheranie, Tuni-
sie i Meksyku.  

Bohaterowie Sokołowskiej wzrastali wraz z jej 
filmami. Debiutancki film przygodowy Wielka, 
większa i największa (1963), przeznaczony dla 
najmłodszej widowni, powstał na podstawie 
powieści Jerzego Broszkiewicza, włączonej do 
kanonu lektur piątej klasy szkoły podstawo-
wej. Przygody rozpoczynają się na trzepaku, 
a wiodą dwójkę przyjaciół, Ikę i Groszka, na 
pustynie Afryki, a nawet w kosmos. Kolejnym 
filmem zdecydowanie wkroczyła w problema-
tykę psychologiczną dzieci i młodzieży, której 
pozostała wierna do końca pracy zawodowej. 
Znakomita Beata (1964) z główną rolą Poli 
Raksy odważnie i bez sentymentów ukazy-
wała problemy dojrzewania dziewcząt, które 
stawały przed problemem nieplanowanej ciąży, 
dostrzegały jałowość szkolnej edukacji i fasa-
dowość instytucji małżeństwa, podejmowały 
próby samobójcze lub ucieczki z domu. 

Nawet w filmach o kilkulatkach podejmo-
wała tematy ważne, najważniejsze. W Bułeczce 

(1973), dziewczynki pozbawione są opieki matki, 
tytułowa jest sierotą, a druga wychowywana jest 
przez ojca i opryskliwą gospodynię. Matka pra-
cuje w innym mieście jako reżyserka teatralna. 
W dialogu pracująca matka i tytułowa Bułeczka 
rozmawiają o trudności takiej relacji. Kobieta 
pyta dziewczynkę, czy może ona chciałaby 
zostać reżyserem, a wtedy zrozumie, że każda 
pracująca mama musi czasem odjechać od swo-
ich dzieci. Sama Sokołowska włączała córkę 
w swój filmowy świat. Natalia Korcelli zagrała 
nawet epizod w Innej (1976) według prozy Ireny 
Jurgielewiczowej. Reżyserka pytana, które 
książki wybiera do adaptacji, odpowiadała: 
„Te, które podobają się mojej córce”.

Ta klasyczka kina dla młodzieży miała 
w swoim dorobku arcyciekawy film dla doj-
rzałego widza. Julia, Anna, Genowefa (1967) 
to portret młodej kobiety, nawiedzanej przez 

wspomnienia z okresu wojny, ale zaangażo-
wanej we współczesność z jej modą, obycza-
jami, erotyką, pracą. Wojna wraca znienacka 
w postaci solaryzowanych powidoków, w któ-
rych bohaterka chce odnaleźć matkę. Sokołow-
ska włączyła do filmu elementy dokumentu, 
była to propozycja ciekawa zarówno psycho-
logicznie, jak i formalnie. Przyznam, że należy 
do najciekawszych filmów kina kobiet z okresu 
państwowej kinematografii. 

Jako szkolny widz pamiętam premierę ESD 
(1986) według powieści Małgorzaty Musie-
rowicz, na którą chodziły szkolne wycieczki, 
a wracały z kin, eksperymentując z wysyła-
niem filmowego sygnału dobra. Miała więc 
Sokołowska swoje zasługi także w populary-
zowaniu książek poznańskiej pisarki. W ESD 
nasyciła historię modą glamour i punk, plaka-
tami Wham i Kombi, kulturą VHS oraz muzyką 
Maanamu. Oprócz „Kwiatu kalafiora” i „Idy 
sierpniowej”, które były podstawą ESD, prze-
niosła na ekran także „Kłamczuchę” (1982). 

Po ponad dwudziestu latach od tej premiery 
miałam okazję odwiedzić Annę Sokołowską 
w Sadach Żoliborskich z egzemplarzem książki 
„Biały mazur. Kino kobiet w polskiej kinema-
tografii”. Liczyłam, że będę mogła rozbudo-
wać opowieść, którą zaczęłam rozdziałem 
„Rzemiosło Anny Sokołowskiej”. Skromna, 
pogodna, niestety, nie mogła obdarzyć mnie 
kolejnymi informacjami, gdyż nie dopisywała 
jej pamięć. Na szczęście, i w życiu, i w pracy 
towarzyszył jej mąż, Jacek Korcelli, operator, 
który podzielił się ze mną wspomnieniami 
z ich długiej pracy w polskim filmie. Nato-
miast pani Anna obdarowała mnie na poże-
gnanie torbą pomarańczy.   

In memoriam

Anna Sokołowska 
– reżyserka

nastoletnich światów
Odeszła klasyczka polskiego kina dla dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że Anna 
Sokołowska była wychowanicą aż dwóch „matek założycielek” polskiej kinematografii. 
Zbierała doświadczenia na planie Króla Maciusia I Wandy Jakubowskiej, a pracę 
zawodową jako druga reżyser rozpoczęła od trzech filmów Marii Kaniewskiej: Awantury 
o Basię, Szatana z siódmej klasy i Komediantów. 

Monika Talarczyk-Gubała

Najlepsze filmy tego wybitnego reżysera: 
Pociąg, Matka Joanna od Aniołów, Faraon, 
Śmierć prezydenta – należą także do najważ-
niejszych w dorobku Tomaszewskiej. Artystka 
zajmowała się też perukarstwem filmowym. 
„Była bardzo dumna ze swego pomysłu na 
peruki do Faraona, w których włosie nasa-
dzano na kapliny kapeluszowe. Dzięki temu, 
taka peruka-hełm trzymała się na głowie lepiej 
niż tradycyjna, a wykonanie kosztowało mniej. 
Miało to niemałe znaczenie, zważywszy na 
ogromną ilość peruk w tym filmie – wspo-
mina Anna Adamek. 

Tomaszewska współpracowała ponadto 
z Kazimierzem Kutzem, Witoldem Lesiewi-
czem, Andrzejem Munkiem, Stanisławem 
Różewiczem, Władysławem Ślesickim, Hen-
rykiem Klubą, Wojciechem Solarzem, a póź-
niej z reżyserami młodszych generacji: Fili-
pem Bajonem, Feliksem Falkiem, Juliuszem 
Machulskim. Miała zespół najbliższych współ-
pracowników w osobach Krystyny Chmielew-
skiej i Mieczysława Pośmiechowicza. Wycho-
wała swoich następców – Lilianę Gałązkę 
i Dariusza Krysiaka. W 1978 roku przeżyła 
tragedię rodzinną: w wypadku samochodo-
wym zginął jej mąż, operator filmowy Tadeusz 
Jakuczyn. Aż do przejścia na emeryturę – ostat-
nim filmem w jej bez mała czterdziestoletniej 
karierze był Jeniec Europy Kawalerowicza 
(1989) – miała w WFF w Łodzi swoją pracownię 
charakteryzatorską. Na emeryturze już tylko 
sporadycznie udzielała się zawodowo, prze-
ważnie doradzając Annie Adamek. Dla przy-
jemności wyszywała piękne kilimy.

Od 1966 roku należała do Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Kiedy w 2010 roku otrzy-

mała Nagrodę SFP za całokształt twórczo-
ści, Juliusz Machulski powiedział: „Z Teresą 
Tomaszewską zrobiłem swoje trzy pierwsze 
filmy (Vabank, Seksmisję, Vabank II, czyli 
ripostę”, przyp. A.B.). Zmiana wyglądu Jana 
Machulskiego w roli Kwinty to w dużej mierze 
zasługa pani Teresy. Miał wyglądać inaczej, 
a jednocześnie nie sprawiać wrażenia ucha-
rakteryzowanego”. 

Sama zaś Tomaszewska tak mówiła wtedy 
o swojej pracy: „Dla mnie charakteryzacja 
nigdy nie wyczerpywała się w nadawaniu akto-
rom takiego czy innego wyglądu. Starałam 
się im pomóc zbudować grane przez nich 
postaci tak, by widzowie dowiedzieli się nie 
tylko, jaką mają one powierzchowność, ale 
również jakimi są ludźmi”.

Teresa Tomaszewska była wiele wymaga-
jącym w pracy od siebie i innych, dobrym 
człowiekiem. Na planie filmu Władysława 
Ślesickiego W pustyni i w puszczy troszczyła 
się o odtwórców głównych ról dziecięcych – 
Tomasza Mędrzaka i Monikę Roscę, z którą 
przyjaźniła się do końca życia. Zmarła w wieku 
87 lat, spoczęła 10 sierpnia w grobie rodzinnym 
na cmentarzu na Mani w Łodzi.  

Całe życie była związana z Łodzią, gdzie 
21 września 1928 roku przyszła na świat 
w wielodzietnej rodzinie. Od dzieciństwa 

przejawiała zdolności plastyczne, odziedzi-
czone po matce, choć ta nie miała wykształce-
nia artystycznego. W czasie okupacji hitlerow-
skiej, w wieku 14 lat, musiała oderwać się od 
szkolnej ławy, została wywieziona na roboty 
do Niemiec, gdzie do końca wojny pracowała 
w fabryce amunicji. Ojciec zginął w 1945 roku 
w Radogoszczu, spalony żywcem w masakrze 
urządzonej przez hitlerowców. Jego rodzina 
pospieszyła z wielką pomocą matce, która 
miała odtąd na utrzymaniu siedmioro dzieci.

Po powrocie do kraju Teresa dokończyła 
naukę gimnazjalną na tzw. kompletach. Jej 
zamiłowania plastyczne popchnęły ją potem 
do Szkoły Charakteryzacji Artystycznej dla 
Teatru i Filmu, w której uczyła się w latach 
1947-1949. Szkołę tę założyła w Łodzi Kazi-
miera Narkiewicz-Opalińska, siostra Konrada 
Narkiewicza, czołowego charakteryzatora 
w kinie polskim okresu międzywojennego. 
Oprócz niej wykładali profesorowie Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej.

Można zatem powiedzieć, że Teresa Toma-
szewska zdobyła wysokie kwalifikacje, by tuż 
po uzyskaniu dyplomu rozpocząć pracę w łódz-
kiej Wytwórni Filmów Fabularnych, gdzie 
najpierw była asystentem charakteryzatora, 
m.in. na planie Celulozy Jerzego Kawalero-
wicza. „Pasją i pracowitością zaimponowała 
środowisku filmowemu. Kawalerowicz wziął 
ją niebawem do kierowanego przez siebie 
Zespołu Filmowego »Kadr«” – mówi Anna 
Adamek, również znana charakteryzatorka, 
siostra Teresy Tomaszewskiej.

Teresa Tomaszewska 

Filmy, przy których pracowała Teresa Tomaszewska – zmarła 
7 sierpnia w Łodzi wybitna charakteryzatorka, członkini 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich od początku jego 
istnienia – mimo iż ostatni z nich powstał blisko 30 lat temu, 
jeszcze długo będą wzorem dla adeptów tego zawodu.

– pasjonatka
charakteryzacji

Andrzej Bukowiecki
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Anna Sokołowska na planie filmu 
Kalosze szczęścia, reż. Antoni Bohdziewicz 

Teresa Tomaszewska na planie 
filmu Pasażerka, reż. Andrzej Munk
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Nabór filmów na festiwal 
EMiGRA 2016

Do 14 października można zgłaszać fil-
my na Festiwal Filmów Emigracyj-
nych EMiGRA. To prekursorski festi-
wal o Polakach i dla Polaków na ca-
łym świecie, spotkanie rodaków ze 
Wschodu i Zachodu z publicznością 
polską, a szczególnie warszawską. To 
impreza o szeroko rozumianej tema-
tyce emigracyjnej. Wydarzenie łączy 
wszystkich mieszkających poza grani-
cami kraju, przekraczających konkret-
ne i symboliczne granice. Podstawą fe-
stiwalu są filmy realizowane przez Po-
laków żyjących za granicą oraz filmy 
o Polakach mieszkających poza grani-
cami, niezależnie od narodowości ich 
twórców. Na festiwal EMiGRA 2016 
mogą być zgłaszane filmy o proble-
matyce emigracyjnej: dokumentalne, 
krótkometrażowe, animowane oraz fa-
bularne (bez ograniczeń czasowych) 
zrealizowane przez filmowców profe-
sjonalistów oraz amatorów i wyprodu-
kowane po 1 stycznia 2010 roku. Ob-
razy w konkursie oceniać będzie mię-
dzynarodowe jury. Nagrodami są wy-
jazdy studyjne w Polsce oraz za gra-
nicę. Szczegółowe informacje na te-
mat zgłoszeń dostępne są na stro-
nie: www.emigra.com.pl. Festiwal Fil-
mów Emigracyjnych EMiGRA odbędzie 
się w dniach 4-6 listopada w warszaw-
skim kinie Kultura.

Zgłoszenia na East Doc 
Platform
Do 10 listopada trwa nabór projektów 
na East Doc Platform. Jest to impreza 
branżowa poświęcona filmowi doku-
mentalnemu, organizowana przez In-
stitute of Documentary Film. Towarzy-
szy ona One World International Hu-
man Rights Documentary Film Festi-
val w Pradze. Imprezę odwiedza co ro-
ku ponad 400 gości, w tym około 75 
decydentów z branży dokumentalnej: 
komisjonerzy, agenci sprzedaży, dys-
trybutorzy, przedstawiciele fundu-
szy filmowych i festiwali. Szósta edy-
cja imprezy odbędzie się w dniach 6-12 
marca 2017 roku. Od dwóch lat przy-
znawana jest nagroda East Doc Plat-
form Award w wysokości 7,5 tys. eu-
ro. Trafi do najlepszego projektu w fa-
zie developmentu spośród wszyst-
kich biorących udział w East Doc Plat-

form. W tym roku przyznana zosta-
nie również nagroda HBO Co-produc-
tion Award oraz Czech TV Postproduc-
tion Award. Szczegółowe informacje 
na temat wydarzenia składające się na 
program East Doc Platform, czyli East 
European Forum, Project Market i Doc 
Tank znajdują się na stronie: www.do-
kweb.net.

Aktorzy Polscy z nominacją 
do Dobrego Wzoru 2016

Wirtualna Baza Castingowa „Akto-
rzy Polscy” została pozytywnie oce-
niona przez ekspertów konkursu – or-
ganizowanego przez Instytut Wzor-
nictwa Przemysłowego – Dobry Wzór 
2016 i zakwalifikowała się do finału. 
Tym samym zostanie zaprezentowana 
na wystawie „Dobry Wzór 2016”, oce-
nionej przez środowisko projektantów 
i przedsiębiorców jako najlepsza wy-
stawa designu w Polsce. Wystawa od-
będzie się w siedzibie Instytutu Wzor-
nictwa Przemysłowego w dniach 21 
października – 2 grudnia w Warsza-
wie. Lista wszystkich finalistów zosta-
nie opublikowana na stronie interneto-
wej Instytutu. Dobry Wzór to pierwsza 
w Polsce nagroda za wzornictwo. Kon-
kurs cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem, jego poziom merytorycz-
ny rośnie i tym samym wybór finali-
stów staje się coraz trudniejszy. W tym 
roku zgłoszono 222 produkty i usługi 
w dziewięciu kategoriach: Dom, Praca, 
Sfera Publiczna, Usługi, Nowe techno-
logie, Grafika użytkowa i opakowania, 
Nowe materiały produkcyjne, Trans-
port i komunikacja oraz Moda i akceso-
ria. Wirtualna Baza Castingowa „Akto-
rzy Polscy” to innowacyjne narzędzie 
umożliwiające twórcom filmowym do-
bór obsady aktorskiej przy wykorzy-
staniu nowych technologii. Dzięki no-
watorskiej koncepcji i niekomercyjne-
mu podejściu „Aktorzy Polscy” stali się 
już największą bazą castingową w Pol-
sce, która docelowo zawierać ma pro-
file wszystkich polskich aktorów! Ser-
wis został stworzony przez Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich, a je-
go kompleksowa działalność możli-
wa jest dzięki wsparciu finansowemu 

19 lipca zmarł Andrzej Janowski 
(69 l.), kierownik produkcji. Był 
absolwentem ekonomiki przemysłu 
w Wyższej Szkole Ekonomicznej 
we Wrocławiu. Karierę zawodową 
rozpoczął jako asystent kierownika 
produkcji w Przedsiębiorstwie 
Realizacji Filmów „Zespoły 
Filmowe” w Warszawie. Jako 
samodzielny kierownik produkcji 
pracował przy takich obrazach, 
jak: Ceremonia pogrzebowa 
Jacka Bromskiego, filmach 
z telewizyjnego cyklu „Kronika 
wypadków” (Przez dotyk Magdaleny 
Łazarkiewicz, Ucieczka Tomasza 
Szadkowskiego, Dzieci śmieci 
Macieja Dejczera), przy Konsulu 
Mirosława Borka czy Seszelach 
Bogusława Lindy. Był wieloletnim 
członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. 

26 lipca w Jastarni zmarł tragicznie 
Damian Pietrasik (44 l.), operator 
filmowy. Był absolwentem 
Wydziału Operatorskiego Szkoły 
Filmowej w Łodzi (1999). Jako 
samodzielny autor zdjęć pracował 
m.in. przy takich filmach, jak: 
Tulipany Jacka Borcucha, Futro 
Tomasza Drozdowicza czy Jeszcze 
raz w reżyserii Mariusza Malca. 
Realizował też zdjęcia w serialach 
telewizyjnych – Na Wspólnej, Na 
dobre i na złe oraz M jak Miłość. 
Tworzył również filmy reklamowe 
oraz wideoklipy. Był członkiem 
Stowarzyszenia Autorów Zdjęć 
Filmowych (PSC). 

12 sierpnia zmarł Anatoliusz 
łapuchowski (89 l.), operator 
dźwięku. W czołówkach występował 
także jako Anatol Łapuchowski. 
Współtwórca „polskiej szkoły 
dubbingu”, wieloletni operator 
dźwięku w Studiu Opracowań 
Filmów w Łodzi. Był współautorem 
polskich wersji językowych takich 
niezapomnianych tytułów, jak: 
Elza z afrykańskiego buszu, 101 
dalmatyńczyków czy Sindbad. 
Współpracował z tak wybitnymi 
specjalistami dubbingu, jak Romuald 
Drobaczyński, Maria Piotrowska 
i Grzegorz Sielski. Był wieloletnim 
członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.  
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Przecież miał dopiero 62 lata, był w pełni 
sił twórczych. Odszedł nagle, 19 sierp-
nia, pozostawiając po sobie wspaniały 

dorobek artystyczny i prestiżowe trofea. Wśród 
reżyserów, z którymi pracował, powtarzają się 
nazwiska Bogdana Dziworskiego, Jana Jakuba 
Kolskiego, małżeństwa Joanny Kos-Krauze 
i Krzysztofa Krauzego, Grzegorza Królikiewi-
cza, Leszka Wosiewicza. Ich twórczość nosi zna-
miona kina kreacyjnego, poetyckiego, które było 
bliskie zmarłemu mistrzowi kamery. Potwier-
dza to też jego współpraca z Andrzejem Barań-
skim, Wojciechem Marczewskim, Wojciechem 
Smarzowskim, Mariuszem Trelińskim, wresz-
cie  –  przy filmie Panna Nikt  –  z Andrzejem 
Wajdą. Sam fakt, że wymienieni reżyserzy są 
wybitnymi twórcami, świadczy w nie mniej-
szym stopniu niż nagrody o wysokiej reno-
mie Krzysztofa Ptaka. „O pracy z nim marzył 
każdy reżyser wyczulony na obraz. Krzysztof 
był perfekcyjnym tłumaczem języka werbal-
nego – i tego zapisanego w scenariuszu, i tego, 
którym my, reżyserzy, opowiadaliśmy mu swoje 
wizje  –  na język filmowych obrazów” – mówi 
Jan Jakub Kolski.

Nagród było wiele. Aż siedem Orłów  – 
za zdjęcia do: Historii kina w Popielawach, 
Pornografii i Jasminum Kolskiego, Weisera 
Marczewskiego, Mojego Nikifora i –  wspólnie 
z Wojciechem Staroniem – Papuszy Krauzów 
oraz Domu złego Smarzowskiego. Ten ostatni 
przyniósł Ptakowi również Srebrną Żabę na 
Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Auto-
rów Zdjęć Filmowych Camerimage w Łodzi, 
a wcześniejszy –  Edi Piotra Trzaskalskiego – 
tamże Złotą Żabę.

Kunszt Ptaka w Edim uhonorował nagrodą 
za zdjęcia Festiwal Polskich Filmów Fabular-
nych w Gdyni, podobnie jak przedtem w Korn-
bluemenblau Wosiewicza, gdzie operator uzy-

skał na taśmie barwnej efekt niemal czerni 
i bieli, uzasadniony obozową tematyką filmu, 
oraz w 300 milach do nieba Macieja Dejczera. 

Krzysztof Ptak urodził się w 1954 roku w Sule-
jowie. Ukończył studia na Wydziale Operator-
skim PWSFTviT w Łodzi (1980). Wcześniej 
studiował historię i filozofię na Uniwersytecie 
Łódzkim. „Z Krzyśkiem zetknąłem się, kiedy 
był na drugim roku Szkoły. Został jednym 
z operatorów moich dokumentów: Hokeja, 
Olimpiady, Dwuboju klasycznego, obok Wita 
Dąbala i Ryśka Lenczewskiego. Oni w zaska-
kująco świeży sposób sfilmowali te sportowe 
impresje. Krzysiek grał pierwsze skrzypce ” – 
mówi Bogdan Dziworski.

Jako autor zdjęć do filmów fabularnych 
Ptak debiutował Smakiem wody Wosiewicza 
(1980). Z Barańskim pracował przy Tabu, z Tre-
lińskim  –  przy Łagodnej, z Królikiewiczem, 
radykalnym eksperymentatorem – m.in. przy 
Zabiciu ciotki oraz niedawnym filmie Sąsiady, 
w którym już otwierającym go „wspinaniem” 
się kamery po murze ponurej kamienicy ode-
brał widzom dech w piersiach.

 „Krzysztof był bardzo chłopięcy, pogodny, 
ciepły. Jak mały chłopiec cieszył się i bawił 
światłem, w sobie tylko właściwy sposób 
kontrolując je na planie przy pomocy specjal-
nego splotu dłoni, co przypominało zaklęcia 
magiczne. To była jedna strona jego natury. 
Ale miał też drugą, kiedy objawiał się jako 
dociekliwy, nieustępliwy inżynier i badacz. 
Nie ustawał w eksperymentach z techniką 
filmową. Kiedy osiągnął już wszystko w kinie 
opartym na negatywie i pozytywie, sięgnął po 
cyfrę i bardzo dobrze się z nią sprzymierzył” – 
mówi Kolski.

Edi to pierwszy film polski zrealizowany 
w całości kamerami cyfrowymi, a Pornografia – 
pierwszy w najwyższej klasy systemie High 

Definition. Co więcej, Ptak w swoim łódzkim 
studio dokonywał cudów z cyfrową postpro-
dukcją obrazu. „To był wspaniały artysta i mój 
wielki przyjaciel: szczery, oddany, bezintere-
sowny, nieskory do intryg” – wyznaje Dziworski.

Ptak, autor zdjęć do wielu spektakli tele-
wizyjnych, mógł się też pochwalić bogatym 
dorobkiem dydaktycznym. Od wielu lat wykła-
dał w Szkole Filmowej w Łodzi oraz w renomo-
wanych uczelniach filmowych, m.in. w Kopen-
hadze i Londynie. 

„Nie znałam drugiego tak życzliwego innym 
ludziom człowieka. Wszyscy zapamiętamy go 
siedzącego z papierosikiem przed monitorem 
i opowiadającego anegdotki o Króliku (Grzego-
rzu Królikiewiczu – przyp. A.B.), Jasiu Kolskim, 
Bodziu Dziworskim. Widzieliśmy się w lipcu, 
pomagał mi przygotować film Ptaki śpiewają 
w Kigali  –  do którego zdjęcia zrobił z Woj-
ciechem Staroniem  –  na festiwal w Locarno. 
Ostatni raz rozmawialiśmy już po nagrodzeniu 
tego filmu, 9 sierpnia. Był szczęśliwy. Mówił: 
»Widzisz, Joasia, mieliśmy rację«. Snuliśmy dal-
sze wspólne plany. Straciłam nie tylko współ-
pracownika, nauczyciela. Straciłam przyja-
ciela” –  mówi Joanna Kos-Krauze.

„Żegnaj przyjacielu, mentorze i przyjacielu 
mojego ojca ze Szkoły Filmowej (Piotra Sobo-
cińskiego –  przyp. A.B.). Nie wiedziałeś, co to 
zawiść. Nauczyłem się od Ciebie najwięcej 
na drodze zawodowej, ale przede wszystkim 
tego, jak być dobrym człowiekiem” –  napisał 
na Facebooku Michał Sobociński.  

Krzysztof Ptak
– serce do kina i przyjaciół
Szok i niedowierzanie. Tak w pierwszej chwili zareagował 
chyba każdy, kto dowiedział się o śmierci Krzysztofa Ptaka, 
wybitnego autora zdjęć filmowych, pedagoga, członka SFP 
i PSC, wielce zasłużonego dla wprowadzenia polskiej sztuki 
operatorskiej w erę cyfrową. 

Andrzej Bukowiecki

Krzysztof Ptak
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Targów zostanie opublikowany 
na początku października. Wię-
cej informacji na stronie: www.
centeast.eu.

7. Festiwal Piosenki 
i Ballady Filmowej 
W Toruniu, w dniach 4-6 sierp-
nia odbywała się 7. edycja Fe-
stiwalu Piosenki i Ballady Fil-
mowej. Przegląd Konkursowy 
w ramach festiwalu oceniało 
jury w składzie: Krzesimir Dęb-
ski (przewodniczący), Katarzy-
na Dąbrowska, Aniela Hebel- 
-Szmak, Pawel Pawlik (RMF 
Classic), Jan Wołek. Wręczona 
została między innymi nagro-
da Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. Po wysłuchaniu 20 
uczestników Przeglądu Kon-
kursowego, jury postanowiło 
przyznać następujące nagrody: 
nagrodę specjalną za najlepsze 
wykonanie piosenki z filmu za-
granicznego w wysokości 3 tys. 
zł ufundowaną przez Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich 
otrzymała Iga Kozacka z Kato-
wic za piosenkę „Empire Sta-
te of Mind” z filmu Step Up 3; 
nagrodę specjalną za wykona-
nie piosenki z filmu polskie-
go w wysokości 4 tys. zł ufun-

wa Orfeusza (reż. Tomasz Or-
licz, prod. Wrocławskie Przed-
siębiorstwo Hala Ludowa) – 
50 tys. zł. Podejmując decyzję 
o wkładach koprodukcyjnych, 
komisja kierowała się opiniami 
ekspertów, związkiem tematy-
ki filmów z Dolnym Śląskiem, 
udziałem firm dolnośląskich 
w produkcji filmów, wysokością 
kwoty deklarowanej przez pro-
ducentów do wydatkowania na 
terenie województwa dolnoślą-
skiego, dotychczasowym do-
robkiem producenta i reżysera, 
w tym rezultatami artystycz-
nymi i ekonomicznymi ich po-
przednich realizacji oraz spo-
dziewanym efektem promo-
cyjnym filmu dla województwa 
dolnośląskiego. 

12 Targi CentEast 
Do 25 września można się akre-
dytować przez stronę www.
centeast.eu, żeby móc uczest-
niczyć w 12. Targach CentEast, 
które odbędą się w Warsza-
wie w dniach 14-16 październi-
ka, w czasie 32. Warszawskie-
go Festiwalu Filmowego. Ce-
lem organizowanych przez 
Warszawską Fundację Filmo-
wą Targów CentEast jest wspo-

dowaną przez Polski Instytut 
Sztuki Filmowej zdobył Noemi 
Quartet z Warszawy za pio-
senkę „Alabama” z filmu Ida; 
trzecią nagrodę regulamino-
wą ex aequo – dwa razy po 2,5 
tys. ufundowaną przez Mar-
szałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego zdobyli: Iza-
bela Szafrańska z Białegosto-
ku za piosenki: „Pamiętasz by-
ła jesień” z filmu Pożegnania 
i „Dona Dona” z Gie oraz To-
masz Leszczyński z Wrocła-
wia za „Cud niepamięci” z Za-
kochanego Anioła i „Cucurrucu-
cu” z Porozmawiaj z nią. Drugą 
nagrodę regulaminową w wy-
sokości 8 tys. zł ufundowa-
ną przez Stowarzyszenie Au-
torów ZAiKS otrzymała Karoli-
na Micor z Katowic za piosen-
ki: „Zmysły precz” z Kingsaj-
zu i „Between the Bars” z fil-
mu Skóra, w której żyję. Nagro-
da Główna Prezydenta Miasta 
Torunia im. Krzysztofa Kome-
dy Trzcińskiego w wysokości 15 
tys. zł oraz statuetka Złote-
go Jabłka powędrowały do Darii 
Zawiałow z Warszawy za wy-
konanie „Piosenki o wieczor-
nym gościu” z filmu Rozstanie 
oraz piosenki „Off- Broadway” 
z musicalu Hair. Jury zaznaczy-
ło z satysfakcją, że tegoroczna 
edycja Przeglądu Konkursowe-
go stała na wyjątkowo wyso-
kim poziomie. 

Kto zrobi nową wersję 
Przypadku Krzysztofa 
Kieślowskiego?
29 lipca, podczas 16. MFF T-Mo-
bile Nowe Horyzonty we Wro-
cławiu poznaliśmy zwycięz-
cę konkursu scenariuszowego, 
zorganizowanego przez Telewi-
zję Kino Polska, Studio Filmo-
we „Tor”, Studio Munka- 
-SFP i Krajową Izbę Producen-
tów Audiowizualnych. Jury pod 
przewodnictwem Krzysztofa 
Zanussiego wybrało tekst „Naj-
piękniejsze fajerwerki ever” au-
torstwa Aleksandry Terpińskiej. 
Jest to historia trójki przyjaciół 
przed trzydziestką, w których 

maganie procesów sprzeda-
ży i dystrybucji filmów z Euro-
py Środkowej i Wschodniej po-
przez stworzenie miejsca spo-
tkań agentów sprzedaży, dys-
trybutorów, selekcjonerów fe-
stiwalowych i producentów, za-
interesowanych kinem wschod-
nioeuropejskim. Podczas Tar-
gów prezentowanych jest oko-
ło 20 projektów i ukończonych 
filmów. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, organizatorzy spo-
dziewają się, że w CentEast 
weźmie udział kilkuset profe-
sjonalistów z Polski i zagranicy. 
Najważniejsze wydarzenia to: 
CentEast Warszawa-Moskwa – 
prezentacje wybranych works- 
-in-progress z Europy Wschod-
niej, które odbędą się w pią-
tek 14 października w Warsza-
wie, a kilka dni później zosta-
ną powtórzone w Moskwie; Po-
kazy Warszawskie – odbywają-
ce się od 2000 roku, zamknięte 
projekcje wybranych, najnow-
szych polskich filmów; Warsaw 
Next – warsztaty dla młodych 
polskich twórców filmowych; 
FIPRESCI Warsaw Critics Pro-
ject – warsztaty dla młodych 
dziennikarzy i krytyków filmo-
wych organizowane we współ-
pracy z Międzynarodową Fede-
racją Krytyków Filmowych FI-
PRESCI. Szczegółowy program 

Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Oficjalna premiera pro-
jektu miała miejsce we wrze-
śniu 2014 roku podczas 39. Fe-
stiwalu Filmowego w Gdyni. 
Warto podkreślić, że korzysta-
nie z Wirtualnej Bazy Castingo-
wej jest całkowicie bezpłatne 
dla wszystkich użytkowników, 
a realizacja projektu ma na celu 
usprawnienie przepływu infor-
macji w branży filmowej oraz 
aktywizację zawodową polskich 
aktorów.

KIPA rozpoczyna 
współpracę z Fundacją 
Indie Games Polska 
Celem porozumienia jest po-
dejmowanie wspólnych dzia-
łań merytorycznych, promo-
cyjnych, szkoleniowych, a tak-
że wzajemne konsultacje i wy-
miana informacji między sek-
torem audiowizualnym i gier 
komputerowych. Porozumienie 
z Fundacją Indie Games Pol-
ska jest wyrazem intencji pro-
ducentów zrzeszonych w Kra-
jowej Izbie Producentów Au-
diowizualnych, dotyczących na-
wiązania współpracy z pro-
ducentami gier komputero-
wych. Będzie ona zmierzała do 
wsparcia podmiotów gospodar-
czych, które prowadzą działal-
ność producencką i wydawni-
czą w zakresie gier. W przyszło-
ści strony będą także dążyć do 
stworzenia Sekcji Producentów 
Gier Komputerowych przy KIPA. 
Obie organizacje widzą między 
sobą liczne podobieństwa i kie-
runki działań, m.in. reprezen-
tują interesy środowiska wobec 
administracji rządowej, wspie-
rają przedsiębiorców znajdują-
cych się w fazie rozwoju. Waż-
ną częścią tych relacji będzie 
zaangażowanie przedstawicieli 
KIPA i Fundacji w specjalistycz-
ne wydarzenia oraz ich wza-
jemna promocja. Będą to inicja-
tywy szkoleniowe zmierzające 
do profesjonalizacji producen-
tów z obu sektorów w szcze-
gólności w kwestiach prawnych 
i finansowych. KIPA jest jedy-

ną izbą gospodarczą rynku au-
diowizualnego w Polsce, jed-
ną z największych niezależnych 
organizacji biznesu łączącą po-
nad 140 organizacji (www.kipa.
pl). Fundacja Indie Games Pol-
ska działa na rzecz środowiska 
twórców i producentów gier wi-
deo w Polsce, w tym w szcze-
gólności twórców niezależnych. 
Organizacja w ramach swo-
jej działalności kreuje świado-
mość społeczną dotyczącą ro-
li gier wideo jako nowoczesne-
go medium oraz równopraw-
nego uczestnika rynku kultury; 
udziela pomocy twórcom gier 
wideo w procesie edukacji, two-
rzenia gier, ich promocji oraz 
sprzedaży (www.igp.org.pl).

Animart po raz drugi

W Łodzi, w dniach 24-30 wrze-
śnia odbędzie się Międzyna-
rodowy Festiwal Sztuki Ani-
macji Animart. To interdyscy-
plinarne wydarzenie, którego 
głównymi bohaterami są lal-
ki filmowe i teatralne. Impreza 
ma na celu przybliżenie szero-
kiej publiczności dokonań pol-
skich i światowych twórców te-
atrów lalkowych oraz animacji 
filmowej stop motion (poklat-
kowej). Część filmowa festiwa-
lu będzie skupiona wokół waż-
nych problemów społecznych 
oraz rocznic ruchów wolnościo-
wych z 1956 roku, prezentując 
je w kontekście sztuki i kultu-
ry danego czasu. Zostaną po-
kazane wybitne dzieła z Czech, 
Węgier, Słowacji i Polski, któ-
re staną się punktem wyjścia 
do dyskusji na temat wolności 
w sztuce, wpływie polityki na 

sztukę i kultury na życie spo-
łeczne. W programie filmowym 
Animartu odbędą się projekcje 
filmów krótko- i pełnometrażo-
wych, przegląd polskich szkół 
animacji, a także zostanie po-
kazana panorama najlepszych 
produkcji lalkowych z ostatnich 
trzech lat. Na program eduka-
cyjny złożą się projekcje filmo-
we dla dzieci, Master Class dla 
studentów prowadzony przez 
światowej klasy animatora Ti-
ma Allena, projekt „Historia po-
przez kulturę – Rewolucje!” 
i skierowane do uczniów warsz-
taty „Wolność i rewolucja”. Po-
nadto, będą liczne wydarze-
nia dla profesjonalistów, w tym 
prezentacje najciekawszych 
obecnie powstających produk-
cji, spotkania z wybitnymi spe-
cjalistami, a także panel „Rela-
cja producent – nadawca w roz-
woju europejskiego rynku se-
riali animowanych”, w którym 
uczestniczyć będą duety produ-
cent-nadawca z Belgii, Finlan-
dii, Irlandii oraz z Polski. Orga-
nizatorami festiwalu Animart 
są: Teatr Lalek Arlekin, Szkoła 
Filmowa w Łodzi oraz Moma-
kin – odpowiadający za część 
filmową festiwalu. 

Przegląd Filmów 
o Sztuce w Zakopanem – 
reaktywacja
Zakopiańskie Centrum Kultu-
ry zamierza reaktywować le-
gendarny Przegląd Filmów 
o Sztuce, niezwykle popular-
ny festiwal, który w latach 60., 
70. i 80. ubiegłego wieku zna-
komicie integrował środowi-
sko filmowe z przedstawicie-
lami innych środowisk kulturo-
twórczych (artyści plastycy, hi-
storycy sztuki, muzealnicy, te-
atrolodzy itp.). W reaktywacyj-
nej edycji, która odbędzie się na 
przełomie września i paździer-
nika (29.09-1.10) przypomniane 
zostaną nagrodzone przed laty 
w Zakopanem znakomite do-
kumenty poświęcone miejsco-
wym artystom (Hasior, Rząsa, 
Kenar, Brzozowski). Planowa-

ne są także projekcje kilku fil-
mów premierowych. Przegląd 
otworzy recital wokalny Agi 
Siemaszko, a zakończy koncert 
muzyki filmowej w wykonaniu 
Krzesimira Dębskiego i jego ze-
społu. W programie znalazła 
się także prezentacja głośnego 
filmu Lecha Majewskiego Młyn 
i krzyż oraz spotkanie z reżyse-
rem. Warsztaty dla młodzie-
ży poprowadzą: Zbigniew Wi-
chłacz (operator) i Józef Ro-
masz (montażysta). Ta trzy-
dniowa impreza traktowana 
jest jako swoisty forszpan fe-
stiwalu, który pełną parą (z ko-
misją selekcyjną, konkursem, 
rozbudowanym programem po-
zakonkursowym) ma ruszyć 
w roku przyszłym. 

Dolnośląski Konkurs 
Filmowy – wyniki 
Komisja konkursowa X Dolno-
śląskiego Konkursu Filmowego 
podjęła decyzje w sprawie po-
działu 400 tys. zł, które dodat-
kowo otrzymała z Urzędu Miej-
skiego Wrocławia na tegorocz-
ny Konkurs. Władze Wrocławia 
postanowiły zwiększyć pulę fi-
nansową na X Dolnośląski Kon-
kurs Filmowy, biorąc pod uwa-
gę, że w tym roku środki, który-
mi dysponował DKF były mniej-
sze niż w latach ubiegłych, a ze 
względu na tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury 2016 i zbliżającą 
się uroczystość przyznania Eu-
ropejskich Nagród Filmowych, 
władze Wrocławia chcą podkre-
ślić, że wspieranie twórczości 
filmowej jest istotnym elemen-
tem ich działań w sferze kultu-
ry. Komisja konkursowa posta-
nowiła przyznać wkłady kopro-
dukcyjne netto (koproducen-
tem będzie Odra-Film, Insty-
tucja Kultury Samorządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego) fil-
mom fabularnym: Pokot (reż. 
Agnieszka Holland, prod. Stu-
dio Filmowe „Tor”) – 250 tys. 
zł i Wieża, jasny dzień (reż. Ja-
goda Szelc, prod. Studio Filmo-
we „Indeks”) – 100 tys. zł oraz 
filmowi dokumentalnemu Gło-
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Lipiec w tym roku był wyjątkowo obfity 
w filmy cieszące się sporą popularno-
ścią. Aż 13 z nich uzbierało widownię 

przekraczającą 100 tys. kinomanów. Dotych-
czas najlepszym letnim miesiącem okazał się 
lipiec 2010, kiedy na ekranach rządził Shrek 
Forever, a dziewięć filmów przekroczyło barierę 
100 tys. widzów. Sprzedano wówczas  łącznie 
4,377 mln biletów. 

W omawianym okresie nie zabrakło hitów. 
Na miano najpopularniejszego zapracował 
kryminał Iluzja 2 Jona M. Chu. Film z takimi 
aktorami, jak: Jesse Eisenberg, Woody Har-
relson, czy Morgan Freeman, przyciągnął 
w ciągu czterech tygodni wyświetlania prze-
szło 610 tys. widzów. Czyni to z tego ekrano-
wego przeboju popularniejszą odsłonę niż 
oryginał z 2013 roku. Iluzję obejrzało wówczas 
blisko 558 tys. osób. 

Animacja Epoka lodowcowa: Mocne ude-
rzenie potrzebowała zaledwie tygodnia dys-
trybucji, żeby powalczyć o miano najpopu-
larniejszego filmu wyświetlanego w lipcu. 
Produkcję Foxa zobaczyło ponad 593 tys. osób. 
Jak łatwo się domyślić, piąta część przebojo-
wej serii, uwzględniając sierpniowe seanse, 
stanie się największym przebojem mającym 
premierę w lipcu. 

Inną animacją, która zgromadziła w pierw-
szym miesiącu wakacji duże rzesze widzów, 
jest obraz Gdzie jest Dory. Na produkcję 
Disneya sprzedano jeszcze ponad 397 tys. 
biletów. Uwzględniając pokazy czerwcowe, 
ten atrakcyjny tytuł przyciągnął 777 tys. osób. 
Warto zauważyć, że animacja ta jest do dzisiaj 

W pierwszym miesiącu wakacji sprzedano w kinach aż 4,435 mln biletów. To najlepszy 
wynik w analogicznym okresie w historii badań nad rynkiem dystrybucyjnym. 

w kinach
Rekordowy lipiec

Paweł Zwoliński
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wygodne, wielkomiejskie życie 
wkracza gwałtowny politycz-
ny konflikt, szybko eskalujący 
w stan przypominający wojnę 
domową. Inspiracją dla autor-
ki była między innymi sytuacja 
na Ukrainie. „Mieliśmy na gło-
wie milion drobnych spraw, kie-
dy tuż obok nas zaczęła toczyć 
się wojna” – mówi Aleksandra 
Terpińska. – „Spędziłam wie-
le godzin na rozmowach i roz-
myślaniach o tym, co by by-
ło, gdyby ta sytuacja wydarzyła 
się w Polsce”. Ale film nie ogra-
nicza się do polityki – autor-
ce w krótkim scenariuszu udało 
się też opowiedzieć frapującą 
historię miłosną. Spośród wielu 
zgłoszonych tekstów jury wy-
brało w czerwcu cztery najcie-
kawsze. „Finalistów łączy sub-
telność nawiązania do Kieślow-
skiego” – zauważa Joanna Ro-
żen-Wojciechowska, dyrektor 
programowa Telewizji Kino Pol-
ska. – „Najlepsze teksty brały 
z oryginału raczej sposób trak-
towania bohaterów i uważność 
na szczegół niż gotowe rozwią-
zania narracyjne”. Autorzy fina-
łowych prac zostali zaprosze-
ni do Wrocławia, by wraz z wy-
branymi reżyserami osobiście 
zaprezentować swoje projekty. 
„Prezentacje w formule pitch- 
ingów miały dla nas kluczowe 
znaczenie – dawały możliwość 
poznania reżyserów, ich spo-
sobu myślenia o nadesłanym 
tekście” – ocenia Joanna Szy-
mańska, producentka filmowa 
i członkini jury konkursu. – „Ze-
spół »Fajerwerków« zaprezen-
tował się najlepiej, a scenariusz 
Aleksandry Terpińskiej jest na-
szym zdaniem najbardziej obie-
cującą podstawą przyszłe-
go filmu”. Ogłoszony w marcu 
konkurs na krótkometrażowy, 
współczesny scenariusz inspiro-
wany Przypadkiem był jednym 
z elementów obchodów Roku 
Krzysztofa Kieślowskiego. Zwy-
cięski scenariusz zostanie skie-
rowany do produkcji, a oparty na 
nim film będzie zaprezentowa-
ny prawdopodobnie już podczas 
grudniowych Europejskich Na-
gród Filmowych. 

kalendarz imprez – wrzesień 2016

12. Spotkania z Filmem Górskim
Zakopane, 31 sierpnia – 4 września
www.spotkania.zakopane.pl

13. Europejski Festiwal Filmowy 
Integracja Ty i Ja
Koszalin, 6-10 września
www.integracjatyija.pl

8. Festiwal Himilsbacha
Mińsk Mazowiecki, 6-10 września
www.mdkmm.pl

2. Bytom Film Festiwal – Festiwal 
Popularyzatorów Filmowych
Bytom, 7-11 września
www.festiwalbytom.pl

3. Maraton Festiwal Filmów Sportowych 
Olsztyn, 9-10 września 
www.maratonfestiwal.pl

6. Sokołowsko Festiwal Filmowy 
Hommage à Kieślowski
Sokołowsko, 9-11 września
www.hommageakieslowski.pl

9. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Dokumentalnych „Okiem Młodych”
Świdnica, 12-18 września
www.okiemmlodych.pl

2. Splat!FilmFest – Horror Film Festival 
Lublin, 12-18 września 
www.splatfilmfest.com

25. Czechowickie Spotkania Filmowe
Czechowice-Dziedzice, 16-22 września
mdk.czechowice-dziedzice.pl

3. Festiwal Filmowy Kino Dzieci
Ponad 30 miast w Polsce, 17-25 
września 
www.kinodzieci.pl

41. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni
Gdynia, 19-24 września
www.festiwalgdynia.pl

31. Aff-Era Filmowa 
Bydgoszcz, 20-23 września 
www.affera.palac.bydgoszcz.pl

33. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
Dozwolone do 21/Up to 21
Warszawa, 22-24 września
www.upto21.pl

21. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady 
w Lądku Zdroju
Lądek Zdrój, 22-25 września
www.festiwalgorski.pl

2. Międzynarodowy Festiwal Sztuki 
Animacji Animart
Łódź, 24-30 września
www.momakin.pl

6. Festiwal Kultury i Sztuki Osób 
Niewidomych
Płock, 24 września – 1 października
www.defacto.pl

6. Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży 
KinoJazda
Nowy Sącz, 26-30 września 
www.mcksokol.pl

6. Ars Independent Festival
Katowice, 27 września – 2 października
www.arsindependent.pl

8. Festiwal Filmowy „Niepokorni, 
Niezłomni, Wyklęci”
Gdynia, 28 września – 1 października
www.festiwalnnw.pl

1. Festiwal Filmów Dolnośląskich – „Złoty 
Samorodek 2016”
Złotoryja, 29 września – 1 października
www.zokir.pl

11. Plenery Film Spring Open
Kraków, 30 września – 9 października
www.filmspringopen.eu

oprac. J.M.

oprac. J.M.

w Stanach Zjednoczonych najbardziej kaso-
wym filmem sezonu i najbardziej dochodową 
animacją wszech czasów. Zarobiła za oceanem 
do teraz 479 mln dolarów. 

Wysoko w zestawieniu pojawiła się naj-
nowsza produkcja Stevena Spielberga, BFG: 
Bardzo Fajny Gigant. Familijny film nie pod-
bił amerykańskiego rynku i będzie miał pro-
blem, żeby załatać wysoki budżet. Kosztująca 
140 mln dolarów produkcja zarobiła tam 54 
mln. Za to w Polsce tytuł ten osiągnął całkiem 
przyzwoity wynik 343 tys. sprzedanych biletów. 

Jak widać, w zestawieniu dominują pro-
dukcje dla młodego widza. Następna pozycja 
jest także tego typu ofertą. To australijski film 
familijny Szajbus i pingwiny. Obraz Stuarta 
McDonalda obejrzało przez miesiąc dystry-
bucji 208 tys. widzów. 

W lipcu o publiczność walczył jeszcze horror 
Jamesa Wana Obecność 2. Film dorzucił do 
swojego poprzedniego konta wynik 194 tys. 
sprzedanych biletów. Uwzględniając oglądal-
ność od premiery w czerwcu, dało to rezultat 
554 tys. widzów.

Trochę w cieniu hollywoodzkich tytułów 
znajdowały się polskie produkcje. Najwyżej 
notowaną była komedia Kobiety bez wstydu 
Witolda Orzechowskiego. Film z Anną Dere-
szowską obejrzało 70 tys. widzów. Z kolei film 
Łukasza Grzegorzka Kamper zainteresował 
seansami 38 tys. kinomanów. Słabo na tym 
tle wypada kameralny dramat Tomasza Wasi-
lewskiego Zjednoczone Stany Miłości. Nagro-
dzony za scenariusz Srebrnym Niedźwiedziem 
w Berlinie obraz obejrzało niespełna 17 tys. 
widzów na 62 kopiach. 

Joanna Liszowska i Michał Lesień 
w filmie Kobiety bez wstydu, 
reż. Witold Orzechowski
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 ILUZJA 2 NOW YOU SEE ME: THE 
SECOND ACT

MONOLITH USA/Chiny/
Wlk. Brytania/
Kanada

11 760 809 610 751 11 760 809 610 751 238 08.07.2016

2 EPOKA LODOWCOWA. 
MOCNE UDERZENIE

ICE AGE: COLLISION 
COURSE

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 11 153 130 593 110 11 153 130 593 110 304 29.07.2016

3 GDZIE JEST DORY FINDING DORY DISNEY USA 6 903 277 397 634 13 559 948 777 239 256 17.06.2016

4 BFG: BARDZO FAJNY 
GIGANT

THE BFG MONOLITH Wlk. Brytania/
Kanada/USA

5 983 814 343 053 5 983 814 343 053 236 01.07.2016

5 OBECNOŚĆ 2 THE CONJURING 2: THE 
ENFIELD POLTERGEIST

WARNER USA/Kanada 3 763 152 194 426 10 373 778 554 444 156 17.06.2016

6 JASON BOURNE JASON BOURNE UIP Wlk. Brytania/
Chiny/USA

3 738 309 179 504 3 738 309 179 504 145 29.07.2016

7 TARZAN: LEGENDA THE LEGEND OF TARZAN WARNER USA/Wlk. 
Brytania/
Kanada

3 519 356 172 494 3 519 356 172 494 189 01.07.2016

8 SZAJBUS I PINGWINY ODDBALL KINO ŚWIAT Australia 3 491 303 208 186 3 491 303 208 186 135 08.07.2016

9 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI: 
ODRODZENIE

INDEPENDENCE DAY: 
RESURGENCE

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 3 338 271 155 452 5 989 026 277 185 209 24.06.2016

10 FACET NA MIARĘ UN HOMME A LA 
HAUTEUR

KINO ŚWIAT Francja 2 981 178 158 079 2 981 178 158 079 154 15.07.2016

56 632 599 3 012 689

11 KIEDY GASNĄ ŚWIATŁA LIGHTS OUT WARNER USA 2 665 887 141 740 2 665 887 141 740 131 22.07.2016

12 STAR TREK: 
W NIEZNANE

STAR TREK BEYOND UIP USA 2 311 688 105 725 2 311 688 105 725 135 22.07.2016

13 TINI. NOWE ŻYCIE 
VIOLETTY

TINI: EL GRAN CAMBIO 
DE VIOLETTA

DISNEY Hiszpania/
Włochy/
Argentyna

1 881 484 107 591 1 881 484 107 591 121 01.07.2016

14 AGENT I PÓŁ CENTRAL INTELLIGENCE UIP USA 1 849 946 94 832 1 849 946 94 832 95 01.07.2016

15 ZANIM SIĘ POJAWIŁEŚ ME BEFORE YOU FORUM FILM Wlk. Brytania/
USA

1 690 902 90 501 6 224 810 343 831 140 10.06.2016

16 ANGRY BIRDS FILM THE ANGRY BIRDS MOVIE UIP USA/Finlandia 1 687 766 95 740 19 267 401 1 063 981 283 27.05.2016

17 KOBIETY BEZ WSTYDU KOBIETY BEZ WSTYDU MONOLITH Polska 1 328 584 70 371 1 328 584 70 371 167 22.07.2016

18 GHOSTBUSTERS. 
POGROMCY DUCHÓW

GHOSTBUSTERS UIP USA/Australia 1 248 905 60 229 1 248 905 60 229 124 15.07.2016

19 WARCRAFT: POCZĄTEK WARCRAFT UIP USA/Chiny/
Kanada/Japonia

1 167 398 58 170 9 720 517 459 541 240 10.06.2016

20 NOC OCZYSZCZENIA: 
CZAS WYBORU

THE PURGE: ELECTION 
YEAR

UIP USA/Francja 1 153 754 60 406 1 153 754 60 406 104 08.07.2016

16 986 314 885 305

TOP 20: 73 618 913 3 897 994

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 KOBIETY BEZ WSTYDU MONOLITH 1 328 584 70 371 1 328 584 70 371 167 22.07.2016

2 KAMPER M2 FILMS 677 984 38 190 677 984 38 190 65 15.07.2016

3 ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI AP MANANA 289 598 16 979 289 598 16 979 62 29.07.2016

4 BÓG W KRAKOWIE RAFAEL 93 081 6 728 558 181 37 292 54 03.06.2016

5 KOCHAJ KINO ŚWIAT 60 955 4 240 2 642 430 148 079 208 03.06.2016

6 JAK URATOWAĆ MAMĘ KINO ŚWIAT 56 093 4 691 413 108 29 984 120 01.06.2016

7 PLANETA SINGLI KINO ŚWIAT 44 677 4 434 36 107 132 1 903 412 319 05.02.2016

8 NA GRANICY KINO ŚWIAT 28 664 3 047 1 615 423 89 827 150 19.02.2016

9 DEMON KINO ŚWIAT 18 381 1 913 1 822 804 113 608 141 16.10.2015

10 POWSTANIE WARSZAWSKIE NEXT FILM 16 640 1 588 9 647 259 598 331 176 09.05.2014

TOP 10: 2 614 657 152 181

BOX OFFICE LIPIEC 2016 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE LIPIEC 2016 – FILMY POLSKIE 
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Film polski na eksport

film jest jak dziecko, musisz 
wybierać to, co dla niego najlepsze

Karolina Bielawska

TEMAT NUMERU

WYWIAD


