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SFP

Po siedmioletniej przerwie Złote Lwy 
trafiły ponownie do debiutanta. Za 
najlepszy film 41. Festiwalu Filmowego 

w Gdyni Ostatnią Rodzinę Jana P. Matuszyń-
skiego uznali także dziennikarze oraz publicz-
ność. Owa jednomyślność stała się w sposób 
niezamierzony znako-
mitą puentą naszego 
tegorocznego Forum, 
które odbyło się pod 
hasłem „Fokus na mło-
dych”.

Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich od 
wielu lat bardzo inten-
sywnie wspiera mło-
dych adeptów X muzy, 
starając się przygoto-
wać ich jak najlepiej do 
realizacji wymarzonego 
debiutu. Trzonem tego 
wsparcia jest należące 
do Stowarzyszenia 
Studio Munka ze swoimi adresowanymi do 
debiutantów programami produkcji filmów 
krótko- i pełnometrażowych, skuteczną pro-
mocją (tegoroczna nagroda PISF w kategorii 

„Promocja polskiego kina za granicą”) oraz 
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych 
stanowiący doroczne święto wchodzących 
do zawodu twórców.

Jestem przekonany, że dwoje młodych wice-
prezesów naszego Stowarzyszenia – Karolina 

Bielawska i  Dariusz 
Gajewski – zadbają nie 
tylko o utrzymanie sta-
tus quo tych przedsię-
wzięć, ale będą dbać 
o ich intensywny roz-
wój. Z pewnością będą 
także starali się dopro-
wadzić do zmateriali-
zowania się, w postaci 
konkretnego zapisu 
w programach opera-
cyjnych PISF, zaryso-
wanego podczas Forum 
kompromisu oznacza-
jącego dobrowolność, 
a nie obowiązek, załą-

czenia do wniosku o dofinansowanie produkcji 
debiutu jednej zrealizowanej sceny. Zachęcam 
do lektury relacji z Forum, która znajduje się 
w tym numerze „Magazynu Filmowego”. 

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Jerzy Kucia – Sekcja 
Filmu Animowanego 
(Wiceprzewodniczący)
Andrzej Marek 
Drążewski – Sekcja 
Filmu Dokumentalnego 
(Przewodniczący)
Andrzej Sapija – Sekcja 
Filmu Dokumentalnego 
(Wiceprzewodniczący)
Jacek Zygadło – Sekcja 
Telewizyjna (Przewodniczący)
Witold Będkowski – 
Sekcja Telewizyjna 
(Wiceprzewodniczący)
Mirosława Wojtczak – 
Koło Charakteryzatorów 
(Przewodnicząca)
Alina Skiba-Wojnach – Koło 
Cyfrowych Form Filmowych 
(Przewodnicząca)
Michał Szcześniak – Koło 

Młodych (Przewodniczący)
Janusz Gauer – Koło 
Operatorów Obrazu 
(Przewodniczący)
Barbara Hollender – 
Koło Piśmiennictwa 
(Przewodnicząca)
Ewa Borguńska – 
Koło Producentów 
(Przewodnicząca)
Andrzej Roman Jasiewicz – 
Koło Realizatorów Filmów 
dla Dzieci i Młodzieży 
(Przewodniczący) 
Nikodem Wołk-Łaniewski – 
Koło Reżyserów Dźwięku 
(Przewodniczący)
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Koło Scenarzystów 
(Przewodniczący)
Andrzej Haliński – 
Koło Scenografów 
(Przewodniczący)
Krzysztof Wierzbiański – Koło 
Seniora (Przewodniczący)
Tomasz Dettloff – Oddział 
Krakowski (Przewodniczący)
Zbigniew Żmudzki – Oddział 
Łódzki (Przewodniczący)
Andrzej Stachecki – Oddział 
Wrocławski (Przewodniczący)

SĄD KOLEŻEńSKI
Przewodniczący
Marek Piestrak

Wiceprzewodniczący
Tomasz Miernowski
Piotr Wojciechowski

Sekretarz
Grażyna Banaszkiewicz

Członkowie
Witold Adamek
Henryk Bielski
Violetta Buhl
Magdalena Tomanek
Andrzej Luter
Wiktor Skrzynecki
Andrzej Sołtysik
Andrzej Stachecki

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
Zbigniew Domagalski

Wiceprzewodnicząca
Ewa Jastrzębska

Sekretarz
Łukasz Mańczyk

Członkowie
Irena Strzałkowska
Krzysztof Tchórzewski

Podczas ostatniego Walne-
go Zjazdu SFP prezes Ja-
cek Bromski apelował do 

młodszych pokoleń filmowców, 
by coraz bardziej zaczęli angażo-
wać się w sprawy Stowarzyszenia, 
co doprowadzi w przyszłości do 
tego, że w pełni wezmą wszelkie 
najważniejsze sprawy organizacji 
w swoje ręce. Jak oni przed laty, 
tzn. pokolenie Jacka Bromskie-
go, Juliusza Machulskiego, Alla-
na Starskiego, Filipa Bajona – do 
dziś aktywnie działających w Za-
rządzie Głównym SFP. Apelu Pre-
zesa posłuchano, proces pokole-
niowej „odnowy” rozpoczął się. 
Za stołem prezydialnym zasiedli 
zatem – obok Jacka Bromskiego, 
prezesa SFP i Magdaleny Sroki, 

dyrektor PISF – nowo wybrani wi-
ceprezesi Stowarzyszenia: Karoli-
na Bielawska i Dariusz Gajewski, 
a także szefowie działającego przy 
SFP Studia Munka: Jerzy Kapu-
ściński, dyrektor artystyczny i Ewa 
Jastrzębska, dyrektor ds. produkcji. 
Towarzyszył im – reprezentujący 
także młode pokolenie – Dominik 
Skoczek, radca prawny SFP/ZAPA. 

W przedfestiwalowych wywia-
dach Michał Oleszczyk, dyrektor 
artystyczny gdyńskiej imprezy, 
podkreślał otwarcie na młodych 
także w programie tegorocznej 
edycji. „Mnie w tegorocznym kon-
kursie cieszy przede wszystkim to, 
że z szesnastu filmów rywalizu-
jących o Złote Lwy aż siedem to 
debiuty, a dwa to filmy drugie. To 

świetny wynik dla młodych twór-
ców; nie wiem, czy nie najlepszy 
w historii festiwalu” – powiedział 
na łamach wrześniowego numeru 
„Magazynu Filmowego”. Debiuty 
i filmy drugie zdominowały także 
konkurs Inne Spojrzenie, o pozo-
stałych sekcjach już nie wspomina-
jąc, bo młodość jest zawarta w ich 
nazwie bądź charakterze (Konkurs 
Młodego Kina, Konkurs Fabular-
nych Filmów Krótkometrażowych). 
„To idzie młodość!” – można rzec, 
przypominając szlagier z pamięt-
nej Przygody na Mariensztacie 
Leonarda Buczkowskiego. 

Gdyńskie Forum SFP znako-
micie zatem dopełniło werbalnie 
ten proces, który już od pewne-
go czasu dokonuje się na naszych 

oczach. Nasze kino coraz bardziej 
wypełniają filmy młodych, reali-
zowane w Studiu Munka, Szkole 
Wajdy, na uczelniach filmowych, 
i to one przynoszą coraz więcej 
splendoru naszej kinematografii, 
czego najlepszym dowodem wieści 
z Sundance, Berlina czy rozdania 
studenckich Oscarów.

„Temat tegorocznego »Fokus 
na młodych« jest w jakimś sensie 
tematem zastępczym, ale bardzo 
ważnym” – zwrócił się na wstępie 
prezes Jacek Bromski do filmow-
ców różnych pokoleń, od aktual-
nego zarządu Koła Młodych po 
prezesa honorowego SFP Janusza 
Majewskiego, wypełniających salę, 
w której niestety zabrakło ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego 

Gombrowicz
i Kafka

mieli gorzej
Jerzy Armata

Tegoroczne Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, choć przypadające 
w jubileuszowym roku 50-lecia istnienia tej najpotężniejszej w Polsce organizacji 

zrzeszającej ludzi filmu, nie było zapatrzone w przeszłość – choć w kuluarach pojawiły 
się także wspomnienia z burzliwej historii, do czego zwłaszcza prowokowała pobliska 
plenerowa wystawa poświęcona półwieczu SFP – a w przyszłość, wszak jego temat 

przewodni brzmiał: „Fokus na młodych”. 
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czy prezesa Telewizji Polskiej S.A. 
(przybyli tzw. byli, czyli minister 
Bogdan Zdrojewski i prezes Ju-
liusz Braun). 

„Po tym festiwalu widać, że na-
sza kinematografia trzyma się 
dobrze, nawet bardzo dobrze. 
Rekordowa frekwencja, 3500 akre-
dytowanych osób, tłumy w kinach, 
trudno się dostać na projekcje, 
siedem debiutów w Konkursie 
Głównym, tego jeszcze nie było. 
Tak więc temat młodzi filmowcy 

jest bardzo ważny i aktualny. Na-
sze nadzieje na przyszłość, które 
w nich pokładamy, powinny się 
spełnić. Chyba możemy na mło-
dych liczyć, tym bardziej że ich fil-
my są coraz lepsze, coraz bardziej 
dojrzałe i może kiedyś ponownie 
doczekamy się Złotych Lwów dla 
debiutanta” – powiedział Bromski 
w samo południe w hotelu Mer-
cure (dawniej Gdynia), inauguru-
jąc Forum, na kilka godzin przed 
festiwalową galą. 

„Mamy się dobrze, specjalnie 
nie widać na horyzoncie żadnych 
zagrożeń dla struktur naszej kine-
matografii, które w ciągu ostat-
nich lat zbudowaliśmy, niemniej 
jakiś tam niepokój unosi się w po-
wietrzu, głównie z powodu braku 
dialogu. Nie przypominam sobie 
takiego Forum, na którym by nie 
było ministra kultury…” – kontynu-
ował, oddając głos nowym wice-
prezesom SFP: Karolinie Bielaw-

skiej i Dariuszowi Gajewskiemu 
oraz dyrekcji Studia Munka: Ewie 
Jastrzębskiej, odpowiadającej za 
sprawy produkcyjne, i Jerzemu 
Kapuścińskiemu, szefowi ar-
tystycznemu. To, co proponu-
ją, jest dla młodych filmowców 
nie tylko bardzo atrakcyjne, ale 
i programowo niezwykle szerokie 
(w Studiu Munka nie tylko pro-
gramy „30 Minut”, „Pierwszy Do-
kument”, „Młoda Animacja”, ale 
i „60 Minut”, a także dwa debiuty 

pełnometrażowe rocznie). Co do 
szczegółów odsyłam Państwa do 
obszernych wywiadów z Bielaw-
ską, Gajewskim i Kapuścińskim, 
opublikowanych we wrześniowym 
numerze „Magazynu Filmowego”. 
Tu poprzestańmy na krótkich kon-
statacjach. „Mam duszę rewolu-
cjonistki, ale nie chcę wprowadzać 
rewolucji w Stowarzyszeniu, a kon-
tynuować to, co udało się do tej 
pory stworzyć, bo to bardzo cen-
ne. Być głosem młodego pokole-
nia twórców, to moje zadanie” – 
mówiła Bielawska. „Musimy być 
na tyle zjednoczeni i mocni, że-
by móc efektywnie wpływać na 
otoczenie produkcji filmowej, czyli 
na mądre prawo i jego przestrze-
ganie” – dodał Gajewski, były dy-
rektor artystyczny Studia Munka 
(tę funkcję pełnił przez osiem lat). 
A Kapuściński, jego następca na 
tym stanowisku, informując o no-
wych inicjatywach programowych 

(„60 minut”), położył nacisk na 
debiuty pełnometrażowe, które 
będą realizowali autorzy najlep-
szych „trzydziestek”, i zaprosze-
nie do filmowych prac młodych 
zdolnych literatów (wkrótce po-
wstanie w Munku taki zespół zło-
żony z młodych pisarzy, zaintere-
sowanych kinem). Tylko trzeba się 
nieco śpieszyć. O wprowadzanych 
ograniczeniach wiekowych poin-
formowała Jastrzębska, w krótkim 
metrażu będzie można zadebiu-

tować przed ukończeniem 35 lat, 
a w pełnym – przed czterdziestką.

O niezwykle sprzyjającej mło-
dym atmosferze panującej w Pol-
skim Instytucie Sztuki Filmowej 
poinformowała jego dyrektor Mag-
dalena Sroka. W trzech tegorocz-
nych sesjach w ramach Programu 
Operacyjnego „Produkcja filmo-
wa” złożono łącznie 714 wniosków, 
w tym 146 debiutów reżyserskich 
(20,45 proc.), co w stosunku do 
analogicznego okresu w roku ubie-
głym stanowi wzrost o 115 wnio-
sków (!). W ramach priorytetu 
„Produkcja filmów fabularnych” 
złożono 129 wniosków, w tym 39 
debiutów reżyserskich (30 proc.), 
co stanowi wzrost o 15 wniosków 
w stosunku do 2015 roku. Dofinan-
sowania produkcji projektów fil-
mów fabularnych w dwóch tego-
rocznych zakończonych sesjach 
wyglądają następująco: liderzy ko-
misji eksperckich wraz z dyrektor 

PISF wsparli 14 projektów filmów 
fabularnych, w tym 3 debiuty re-
żyserskie i 5 filmów drugich (57 
proc. dofinansowanych projektów), 
a dyrektor PISF ze swej puli – 5 
projektów fabularnych, w tym 1 
debiut reżyserski (20 proc.).

„Gombrowicz i Kafka mieli go-
rzej, bo musieli pracować w ban-
ku” – skomentował Jacek Brom-
ski. I dodał: „Naprawdę, nie jest 
tak trudno młodemu twórcy zro-
bić swój pierwszy film, tylko mu-

si wiedzieć, o czym ma on być”. 
Do tej optymistycznej nuty trzeba 
dodać – niestety – łyżkę dziegciu. 
Nadal jesteśmy rajem dla piratów. 
O ile Europa w tej dziedzinie sta-
ra się szukać skutecznych instru-
mentów, nasz rząd nie wydaje się 
być tym specjalnie zainteresowa-
ny. Mówił o tym prezes Bromski, 
któremu te sprawy zawsze bar-
dzo leżały na sercu, mówił o tym 
Dominik Skoczek (odsyłam Pań-
stwa do jego znakomitych artyku-
łów poświęconych tym sprawom 
na łamach „Magazynu Filmowe-
go”), mówił o tym wreszcie Bog-
dan Zdrojewski, były minister kul-
tury. W tej dziedzinie, Warszawy 
w Brukseli specjalnie nie widać.

„Dotychczas podczas naszych 
Forów drzwi na salę były otwar-
te. Dzisiaj są zamknięte. To znak, 
żebyśmy się okopali we własnym 
kręgu i tak trzymali” – zauważył 
prezes Bromski.  
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Jerzy Kapuściński, Ewa Jastrzębska,
Karolina Bielawska, Jacek Bromski, Dariusz Gajewski,
Magdalena Sroka, Dominik Skoczek
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Z Jerzym Skolimowskim rozmawia Jerzy Armata

Rozmowa numeru: Jerzy Skolimowski
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Żadne przebudzenie 

co raz się przyśniło
nie cofnie tego,
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Jerzy Skolimowski i Jeremy Irons 
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Konsekwentnie realizowałem 
taką minimalistyczną kon-
cepcję.  

Welles zadebiutował Obywa-
telem Kanem, pan „Obywa-
telem Leszczycem”, który po 
Rysopisie wypełnił także pana 
kolejne filmy – Walkowera 
i Ręce do góry. Leszczyc to 
jeden z najstarszych herbów 
polskich…
To herb Skolimowskich i kon-
spiracyjny pseudonim mojego 
Ojca, dowódcy jednego z war-
szawskich oddziałów Związku 
Walki Zbrojnej.

Potocznie mianem leszcza 
określa się osobę niewiele 
znaczącą w danej hierarchii, 
niezdecydowaną, frajera, 
snuja. I pański bohater taki 
właśnie jest, snuje się w tej 
niezbyt przyjaznej mu rzeczy-
wistości, nie umie sobie z nią 
poradzić. 
To było trochę o mnie. Musia-
łem mieć jakąś wiedzę o swoim 
bohaterze, a tę wiedzę czerpa-
łem wyłącznie z siebie samego. 
Nie obracałem się zbytnio 
wśród ludzi, zawsze trzyma-
łem się na dystans, pewnie 
z powodu wady wymowy. 

Czasy się zmieniają, rzeczy-
wistość za oknem coraz inna, 
a problemy tego młodego 
człowieka pozostają ciągle 
takie same. To sprawia, że 
pańskie opowieści o Lesz-
czycu stają się uniwersalne 
i ponadczasowe, znakomicie 
czytelne przez współczesnych 
młodych ludzi, pół wieku po 
ich zrealizowaniu.
To właśnie problem outsidera, 
który nie potrafi wyjść innym 
naprzeciw. 

Wróćmy do wątku wenec-
kiego. Złotego Lwa mógł pan 
dostać już blisko pół wieku 
temu. W 1967 roku do Wene-
cji zostały zaproszone Ręce do 
góry…
Ówczesny dyrektor festiwalu 
weneckiego, pan Gian Luigi 
Rondi, przyjechał do Warszawy 
i obejrzał mój film. Pokazał mu 
go dyrektor Filmu Polskiego, 
pan Skawina i to z jego rela-

cji wynikało, że możemy się 
spodziewać Złotego Lwa. Film 
został wysłany na festiwal, ale 
Skawina został wezwany gdzieś 
tam, gdzie kazano mu Ręce 
do góry natychmiast wycofać 
z festiwalu, bez jakichkolwiek 
komentarzy.  

Pański film został wyco-
fany nie tylko z weneckiego 
ekranu, zamiast do kin został 
skierowany przez ówczesne 
władze na półkę, gdzie prze-
leżakował trzy dekady. Jedna 
z najbardziej dramatycz-
nych scen, w której Bogumił 
Kobiela biegnie, krzycząc: 
„Jezus Maria, wszystko na nic, 
szkoła podstawowa, liceum, 
pięć lat studiów, wszystko 
na nic!”, przytrafiła się panu 
w życiu. Jak by się potoczyły 
pana losy, gdyby wtedy film 
został pokazany w Wenecji, 
a pan dostał za niego Złotego 
Lwa?
Dość krępujące są dla mnie 
takie rozważania. Gdyby ten 
obraz publicznie zaistniał, inna 
byłaby pewnie moja rola w pol-
skim kinie. W 1967 roku ten film 
mógłby być mocnym uderze-
niem.

Cenzuralna blokada spowo-
dowała, że „zmuszony” pan 

został do rozpoczęcia kariery 
międzynarodowej.
Kariera międzynarodowa to 
brzmi szumnie, a ja zostałem po 
prostu zmuszony zarabiać na 
życie. Miałem rodzinę – żonę, 
dwóch synów. Zostaliśmy ska-
zani na cygański los, od pro-
jektu do projektu, z jednego 
kraju do innego… To była naj-
większa wolta w moim życiu. 
Musiałem się rzucić gdzieś tam 

w nieznanej rzeczywistości do 
pustego basenu. 

Wcześniej został pan 
współscenarzystą dwóch 
znaczących filmów: 
Niewinnych czarodziejów 
Andrzeja Wajdy i Noża 
w wodzie Romana 
Polańskiego. Rozpoczynały 
one coś niezwykle ważnego 
w naszej kinematografii – 
nie spoglądały wstecz jak 
dokonania szkoły polskiej, ale 
patrzyły w przyszłość. Stawał 
się pan liderem tej naszej 
nowej fali…
Ręce do góry tak przekręciły 
mi życie, że właściwie cudem 
jest, iż wyszedłem z tych pery-
petii obronną ręką. Teraz jest 
chyba łatwiej, świat się przy-
bliżył. Wtedy znalazłem się za 
granicą – ja z jakiejś tam Pol-
ski, zza żelaznej kurtyny – jak 
rozbitek na tratwie, na ślepo 
węsząc, gdzie mógłbym znaleźć 
pomocną rękę. Ponadto nie zna-
łem języka, wyjechałem ze zna-
jomością czterdziestu angiel-
skich słów. 

Okazał się pan outsiderem, 
który fantastycznie potrafi 
walczyć.
Kiedy nie ma innego wyjścia, 
outsider zmuszony jest walczyć. 

Ale sam bez potrzeby nigdzie 
się nie pcha.

Uprawianie boksu trochę 
pomogło? Ta dyscyplina spor-
towa, którą pan w młodości 
uprawiał,  pojawia się w pań-
skiej twórczości: na studiach 
zrealizował pan etiudę Boks, 
później Walkowera.
Boks wyrobił we mnie pewną 
hardość. A sytuacja, o której 

mówię, właściwie wymagałaby 
przymilania się, co dla mnie 
było nie do przyjęcia. Zabieg, 
do którego bym się nigdy nie 
posunął.

Jest pan wszechstronnie 
uzdolniony – uprawiał pan 
boks, pisał wiersze, grał na 
perkusji… Dlaczego wybrał 
pan film?
Byłem takim sobie bokserem. 
Stoczyłem na ringu jedenaście 
walk, pięć przegrałem.

Ale sześć pan wygrał.
Pięć, zdarzył się jeden remis. 
Poetą byłem raczej kiepskim…

„Człowiek na dworcu / który 
mówi / nie wiem po co tu 
przyszedłem / aż po wielu 
latach / albo po czymś takim 
/ jak młodość albo miłość 
/ z ręką na gardle / chce 
wszystko naprawić / i popra-
wia krawat” – przecież to kul-
towe wersy.
Udało mi się napisać tylko kilka 
dobrych strof. Szybko nabrałem 
przekonania, że te moje tomiki 
poetyckie są nic niewarte, może 
poza paroma metaforami. Kiedy 
jeździłem po Polsce z zespołem 
Komedy jako ich – nazwijmy 
to w cudzysłowie – „scenograf” 
(polegało to na tym, że mia-

łem jeden reflektor, który kie-
rowałem na klapę fortepianu, 
by dawała wielki cień), to z miej-
scowych bibliotek wykradałem 
moje tomiki, by nie trafiały do 
czytelników. Wtedy próbo-
wałem też grać na bębnach. 
Raz miałem występ z Melo-
manami w klubie Medyka na 
Oczki, kiedy Witolda Sobo-
cińskiego rozbolał brzuch. 
Duduś Matuszkiewicz stanął 
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Jerzy Armata: Wenecja 
to bliskie panu miasto. 
Pokazywał pan tu często 
swoje filmy, odbierał laury 
za Latarniowca, Essential 
Killing, 11 minut. W tym 
roku uhonorowano pana 
na tym prestiżowym, 
najstarszym festiwalu 
w Europie – Złotym Lwem za 
całokształt twórczości. Czym 
jest dla pana to trofeum? 
Jerzy Skolimowski: Znale-
zienie się w gronie tak znako-
mitych artystów było dla mnie 
sporym zaskoczeniem. Pierw-
szym laureatem tej nagrody 
był w 1970 roku sam Orson 
Welles.

A potem m.in. Ingmar Berg-
man, Charlie Chaplin, Billy 
Wilder, Luis Buñuel, Jean- 
-Luc Godard, Akira Kuro-
sawa, Michelangelo Anto-

nioni, Federico Fellini, 
Robert Bresson, Francis Ford 
Coppola, Martin Scorsese... 
Trochę deprymująca jest świa-
domość, ilu z nich zrobiło lep-
sze filmy od moich.

Orson Welles w 1941 roku 
zadebiutował – uznawanym 
za jedno z największych 
osiągnięć w dziejach 
kina – Obywatelem Kanem, 
stając po obu stronach 
kamery, będąc reżyserem 
i odtwórcą tytułowej roli, 
a także współscenarzystą. 
Pan w swym pierwszym 
filmie – Rysopisie (1964) – 
także wystąpił w potrójnej 
roli: reżysera, scenarzysty 
i odtwórcy roli głównej.
Jeśli jest taka możliwość, to 
naturalne, że debiutant pró-
buje swoich sił na wszystkich 
frontach. 

Rysopis był ponadto swego 
rodzaju produkcyjnym forte-
lem, pańskie realizowane na 
studiach etiudy stanowiły jego 
kolejne części. 
Wykazałem się przytomnością 
umysłu: obowiązująca wtedy 
w tym zawodzie droga to cztery 
lata studiów, potem dyplom 
i dalsza wspinaczka po drabince 
zawodowej. Trzeba było zacząć 
jako trzeci asystent, a po sze-
ściu, ośmiu czy dziesięciu latach 
wreszcie był awans na drugiego 
reżysera, po czym trzeba było 
jeszcze szczególnie się wyka-
zać, by dostać możliwość zade-
biutowania w wieku dobrze po 
trzydziestce. Starałem się nadać 
szybsze tempo w pokonywa-
niu zawodowej drogi. W szkole 
zorientowałem się, że jest 
szansa sklecenia pełnego filmu 
z kawałków taśmy przeznaczo-
nych na etiudy i konsekwentnie 

od drugiego roku wykorzysty-
wałem każdą możliwą okazję, 
żeby coś w tym kierunku zrobić. 
Trzeba było mieć kogoś, kogo 
mógłbym w każdej sprzyjają-
cej chwili fotografować, dla-
tego musiałem wystąpić także 
po drugiej stronie kamery. Nie 
mogłem wynająć aktora, który 
by przez trzy lata nie zmieniał 
wyglądu, nosił ten sam skromny 
kostium, miał tak samo ostrzy-
żone włosy. Zostałem więc ska-
zany na siebie, na to, co byłem 
w stanie udźwignąć, nie będąc 
zawodowym aktorem. Dyspono-
wałem raczej skromnymi środ-
kami: trzeba było grać twarzą 
bez wyrazu.

Z drugiej strony, nie musiał 
pan swoich racji tłumaczyć 
wynajętemu aktorowi. Sobie 
pan pisał, sobie pan tłumaczył. 
W pewnym sensie było łatwiej. 

Jerzy Skolimowski
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Przypadek sprawił, że początki z filmem były pomyślne. 
Niewinnych czarodziejów napisałem w ciągu jednej nocy, 
z dwadzieścia pięć stron… I z tego powstał film. Pomyślałem, 
że robienie filmów to łatwa sprawa. Andrzej Wajda namówił 
mnie, żebym pojechał do Łodzi zdawać do Szkoły Filmowej. 
Wsiadłem w pociąg. Startowało ponad sto osób, egzaminy 
trwały około dwóch tygodni, dostało się nas czterech.
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Wtedy uratowało pana 
malarstwo. I to była skuteczna 
terapia.
Zaaplikowałem sobie solidną 
dawkę pracy nad sobą. Malar-
stwo pokazało, że potrafię być 
artystą bezkompromisowym. 

Pozostałe tytuły, z których nie 
jest pan zadowolony?
Nie lubię Wiosennych wód, 
a Król, dama, walet to zupełny 
gniot.

Ogromnie pan krytyczny 
wobec swoich dokonań, Wio-
senne wody imponowały 
choćby znakomitymi zdję-
ciami, których współautorami 
byli Dante Spinotti i Witold 
Sobociński, a ten „gniot” 
odznaczał się świetnym aktor-
stwem i poczuciem humoru. 
Zresztą tych cech nigdy panu 
nie brakowało. Złotego Lwa 
w Wenecji wręczał panu – 
obok Paola Baratty, dyrektora 
festiwalu – Jeremy Irons, czyli 
Nowak, pamiętny bohater 
Fuchy, jednego z najlepszych 
pańskich filmów.
Ten film rzeczywiście się udał. 

I Irons się udał.
On uważa, że to jedna z jego naj-
lepszych ról, a zagrał przecież 
w wielu świetnych filmach. Mia-
łem szczęście do wielu znako-
mitych aktorów. Choćby Robert 
Duvall w Latarniowcu. Wła-
ściwie go nie reżyserowałem, 
okazał się po prostu bezbłędny. 
Wszedł natychmiast w rolę 
i zagrał wspaniale. Potem, kiedy 
zrobił swój własny film, zatytu-
łowany Apostoł, w wywiadzie 
dla prestiżowego amerykań-
skiego pisma „Film Quarterly” 
oświadczył, że reżyserii nauczył 
się u Skolimowskiego. Zabawne.

O uprawianiu poezji czy 
muzyki mówi pan dość lek-
ceważąco, ale te dziedziny 
odcisnęły znamię na pańskiej 
twórczości. 11 minut to wła-
ściwie przejmujący poemat 
wizualny, w którym niezwy-
kle ważną rolę pełni muzyka 
Pawła Mykietyna. W ogóle 
w pańskich ostatnich filmach 
coraz mniej słów. Funkcje nar-
racyjne przejmuje obraz, nie-
raz wspomaga go muzyka. 
I tak powinno być. Jestem szale-
nie dumny z 11 minut. Spróbo-
wałem zupełnie innej formy. To 
film złożony z ograniczeń, limi-
tów. Ile możemy się dowiedzieć 
o tych ludziach, śledząc co robią 
od 17.00 do 17.11? Strasznie mało. 
To było bardzo trudne, długo 
trwał montaż, powstało około 
60 wersji. Wiele tu zawdzięczam 
Agnieszce Glińskiej, wykonała 
gigantyczną pracę.

Pracę logiczną, matema-
tyczną, a efekt – poetycki. 
Mimo małej ilości słów. 
Obraz, czy następstwo obra-
zów, też może pełnić funkcje 
poetyckie. Istnieje dziedzina 
artystycznej aktywności, 
którą pan z powodzeniem 
uprawia i traktuje bardzo 
serio. Malarstwo.
Malarstwo to jest pasja. Nato-
miast w filmie raczej chłod-
nym okiem oceniam sytuację 
i egzekwuję to, co jest moż-
liwe. Malowanie to jest zen, to 
rodzaj medytacji, natomiast 
robienie filmu to chodzenie 
na siódmą rano do fabryki 
i bycie majstrem, który poucza 
lub stara się dopomóc innym, 
by dobrze wykonali swoją 
robotę.

Kiedyś, pisząc o pańskiej 
twórczości, doszedłem do 

wniosku, że w filmach stara 
się pan poprawiać świat, 
a malarstwem – siebie.
Ładnie powiedziane. Nie 
jestem filmowcem, który 
od czasu do czasu sięga po 
pędzel. Raczej jestem mala-
rzem, który czasami robi 
filmy. 

Tadeusz Konwicki powie-
dział kiedyś, że to, o czym 
nie umie napisać, pokazuje 
na ekranie, a to czego nie 
umie skręcić – opisuje. 
Chyba podobnie to czuję, zaś 
moje malowanie jest chyba 
bardziej bezinteresowne. To 
zupełnie inny proces twórczy 
niż w wypadku filmu, gdzie 
koniecznym jest, by zdawać 
sobie sprawę, co się chce osią-
gnąć, 

Jeśli miałby pan w jednym 
zdaniu ująć ważną myśl 
o kinie, malarstwie, życiu…?
W Walkowerze jest taki 
moment, gdy na zbliżeniu 
pojawia się w ciemności moja 
twarz, a z offu głos Tadeusza 
Łomnickiego sugestywnie 
wypowiada najlepszą linijkę, 
jaką napisałem w tym filmie: 
„Żadne przebudzenie nie cof-
nie tego, co raz się przyśniło”. 

Warszawa, lato 2016

przede mną i tupał do rytmu, bo 
z tremy zwalniałem albo przy-
spieszałem… W tej dziedzinie 
też nie udało mi się osiągnąć 
poziomu, który by zaspokajał 
moje ambicje. Przypadek spra-
wił, że początki z filmem były 
pomyślne. Niewinnych czaro-
dziejów napisałem w ciągu jed-
nej nocy, z dwadzieścia pięć 
stron… I z tego powstał film. 
Pomyślałem, że robienie filmów 

to łatwa sprawa. Andrzej Wajda 
namówił mnie, żebym poje-
chał do Łodzi zdawać do Szkoły 
Filmowej. Wsiadłem w pociąg. 
Startowało ponad sto osób, egza-
miny trwały około dwóch tygo-
dni, dostało się nas czterech. 

Andrzej Wajda miał nosa.
Sam z siebie bym nie poje-
chał. To wszystko potoczyło się 
jak lawina: w dzień zdawałem 
do Szkoły, a w nocy pisaliśmy 
z Romanem Nóż w wodzie. Po 
ostatnim egzaminie profesor 
Antoni Bohdziewicz, niezwy-
kle ważna persona w łódzkiej 
Szkole, zapytał mnie, jak się po 
tym wszystkim czuję. Jedyne, co 
mi przyszło do głowy, to cytat 
z opowiadania Adolfa Rudnic-
kiego „Pałeczka”, którego motto 
brzmi: „Każdemu to, na czym 
mu mniej zależy”. Spojrzał na 
mnie dziwnie, ale tak rzeczywi-
ście było. To nie żadna pasja do 
filmu, to był rodzaj samospeł-
nienia, niemal sportowego czy 
pokerowego… Grałem wtedy 
ostro w pokera. 

Swego rodzaju hazard.
Tak, takie wejście na ring 
i sprawdzenie, czy się utrzymam 
na nogach. 

Ponoć to najważniejsze, nie 
tylko w boksie.
Najważniejsze to nie zamykać 
oczu, kiedy inkasuje się cios, bo 
trzeba widzieć kolejne uderze-
nie i starać się zejść z linii ciosu.

Zdarzyły się panu filmowe 
ciosy? Które ze swych filmów 
uważa pan za porażki?
Są przynajmniej trzy, za które 
się wstydzę. Choćby Ferdydurke, 
którego nie sposób było zrobić, 
a ja się porwałem z motyką na 
słońce. Kompletny bezsens – po 
angielsku z francuskimi akto-
reczkami, z aktorem z Holly-
woodu (Crispin Glover – przyp. 
J.A.), który gra Miętusa i z nota-
bene świetnym angielskim 
aktorem Robertem Stephen-
sem, który grał Pimkę… Wszy-
scy mówili różnymi akcentami, 
wyszła totalna bzdura. Uzna-
łem Ferdydurke za swoją klęskę 
i dlatego przez siedemnaście lat 
nie robiłem filmów.

Emmanuelle Seigner w filmie 
Essential Killing, 

reż. Jerzy Skolimowski 
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W Walkowerze jest taki moment, 
gdy na zbliżeniu pojawia się w ciemności 
moja twarz, a z offu głos Tadeusza 
Łomnickiego sugestywnie wypowiada 
najlepszą linijkę, jaką napisałem w tym 
filmie: „Żadne przebudzenie nie cofnie 
tego, co raz się przyśniło”.  

Ręce do góry tak przekręciły mi życie, że właściwie cudem jest, 
iż wyszedłem z tych perypetii obronną ręką. Teraz jest chyba 
łatwiej, świat się przybliżył. Wtedy znalazłem się za granicą – 
ja z jakiejś tam Polski, zza żelaznej kurtyny – jak rozbitek na 
tratwie, na ślepo węsząc, gdzie mógłbym znaleźć pomocną 
rękę. Ponadto nie znałem języka, wyjechałem ze znajomością 
czterdziestu angielskich słów. 

Jerzy Skolimowski 
na planie filmu Bariera
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burzliwy ’56
a polskie kino

Czas
Mikołaj Jazdon

Temat numeru: 

Kino polskiego Października
Agata Kulesza i Tadeusz Szymków 
w filmie Poznań 56, reż. Filip Bajon Fo
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Przełom października 1956 
roku przyniósł Polsce istot-
ne zmiany polityczne, któ-

re w sposób ożywczy wpłynęły 
na kulturę. Choć system komu-
nistyczny zaledwie drgnął i nie 
runął, to jego najstraszliwsza for-
ma – spod znaku stalinowskie-
go terroru – odchodziła realnie 
w przeszłość. Władysław Gomuł-
ka, nowy I sekretarz PZPR, począt-
kowo objawił się jako reformator 
i symbol nadziei na lepsze czasy. 
Z więzień zaczęto wypuszczać po-
litycznych więźniów. Uwolniono 
prymasa Polski, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Opuścił Polskę so-
wiecki marszałek i dotychczasowy 
minister obrony narodowej PRL, 
Konstanty Rokossowski. Reak-
tywowano ZHP. Zelżała cenzura. 
W grudniu wznowiono wydawa-
nie „Tygodnika Powszechnego”, 
który nie ukazywał się od 1953 
roku, gdy jego redaktor naczelny, 
Jerzy Turowicz, odmówił opubli-
kowania nekrologu Stalina. Zyg-
munt Kubiak pisał na łamach te-
go bożonarodzeniowego nume-
ru, w przenikliwym eseju „Natura 
i obłęd”: „Wielka mistyfikacja na-
szej epoki: że system totalitarny 
został stworzony z woli ludu albo 
przynajmniej dla woli ludu, zosta-
ła zdemaskowana do końca. Jeśli 
nasz kraj wyzwala się od totali-
zmu, dzieje się tak dzięki temu, że 
lud, znacznie konsekwentniej niż 
intelektualiści, stanął po stronie 
natury ludzkiej przeciw obłędowi, 
zarówno po stronie jej »niskich« 
pragnień, takich jak pragnienie 
chleba, jak i po stronie pożądań 

Samochodów Osobowych Lecho-
sława Goździka, przywódcę robot-
ników, oraz spotkanie delegatów 
z warszawskich fabryk z władzami 
partii. Fragmenty te w przyszłości 
staną się obrazami historii sfilmo-
wanej w kilkuodcinkowym serialu 
dokumentalnym Marcela Łoziń-
skiego 45-89 (1990) o półwiecz-
nych dziejach kraju. 

Natomiast pamiętna manifesta-
cja ponad 400-tysięcznego tłumu 
na placu Defilad z 24 paździer-
nika doczekała się uwiecznienia 
w formie dodatku nadzwyczajnego 
PKF, zatytułowanego Wielki wiec 
(1956). Kamery i mikrofony zapi-
sały tu entuzjazm warszawiaków 
słuchających przemówienia Go-
mułki. Z czasem, fragmenty z te-
go wydania stały się filmowymi 
emblematami politycznych zmian 
z tamtego okresu, przekopiowy-
wane w formie cytatów trafiły do 
dziesiątków historycznych filmów 
dokumentalnych. 

Głośna salwa „czarnej 
serii”
Jednakże epokowym wydarze-
niem w polskim kinie na miarę 

nak dało się wskrzesić w sali pro-
jekcyjnej kawałek historii, mu-
si on wcześniej zostać zapisany 
na taśmie filmowej. Wydarzenia 
poznańskiego zrywu nie miały 
swojego kronikarza z kamerą 
(choć miały różnych świadków 
z aparatami fotograficznymi). 30 
czerwca operator Polskiej Kroniki 
Filmowej zanotował jedynie wy-
gląd osmalonych murów Urzędu 

Bezpieczeństwa przy ulicy Ko-
chanowskiego. Sekwencja ujęć 
opatrzona tytułem W Poznaniu 
po tragicznych wypadkach trafiła 
do 28 wydania PKF. Dopiero po 
innym przełomie, solidarnościo-
wym, z sierpnia 1980 roku, moż-
liwe było powstanie pierwszych 
filmów o tamtych wydarzeniach: 
Poznania 1956 (1981) Tadeusza 
Litowczenki i Mirosława Kwie-
cińskiego oraz Romka Strzałkow-
skiego (1981) także Litowczen-
ki, czy bardziej znanych filmów 
Marka Drążewskiego – Jeszcze 

my to »wiosną polskiego filmu«” 
(1956) i dodawała: „Tam powstają 
filmy, które biją na głowę niemal 
wszystko, co dotychczas zostało 
u nas zrobione w filmie fabular-
nym”. Owe „podmuchy” przybra-
ły w tekście Bolesława Michałka, 
wybitnego polskiego krytyka fil-
mowego, rozmiary czegoś „w ro-
dzaju eksplozji”. Pisał: „Dawno już 
film polski nie wyzwalał w widzu 
tylu ostrych uczuć i przenikliwych 
myśli. Na tym polega odświeżają-
ca siła tych filmów; to właśnie jest 
sygnałem, że jesteśmy świadkami 
wielkiego wydarzenia w historii 
polskiego filmu”.

Przełomowe dzieło tego nurtu, 
Uwaga, chuligani!, Jerzego Hoff-
mana i Edwarda Skórzewskiego, 
powstało już w 1955 roku. Obraz 
został uhonorowany Syrenką War-
szawską, Nagrodą Polskiej Krytyki 
Filmowej. Jego twórcy, absolwen-
ci moskiewskiego WGiK-u, w bra-
wurowy sposób nakręcili insce-
nizowany, dynamiczny reportaż 
o młodocianych gangach z War-
szawy. Błysk sprężynowego noża 
w pierwszej scenie miał wymowę 
symbolicznego gestu odcięcia 

najwyższych, takich jak pożąda-
nie wolności”.

Efekty zachodzących zmian wi-
dać było na półkach księgarskich, 
w teatrach i galeriach, oraz na sa-
lach koncertowych. Zaczęto wyda-
wać autorów dotąd zakazanych. 
Tomikami wierszy debiutowali 
Zbigniew Herbert i Miron Biało-
szewski. W Krakowie rozpoczął 
działalność Teatr Cricot 2 Tade-

usza Kantora. Pojawiły się tłuma-
czenia z literatury światowej, a na 
ekranach kin zaczęto wyświetlać 
coraz więcej tytułów z Zachodu.

Historia na taśmie 
filmowej
„Zwykła taśma celuloidowa, na-
świetlona, stanowi nie tylko do-
kument historyczny, lecz także 
cząstkę historii – historii, która 
nie umarła i do której wskrzesze-
nia nie trzeba geniuszu” – pisał 
w 1898 roku polski pionier kina, 
Bolesław Matuszewski. Aby jed-

odwilżowego przełomu stały się 
inne filmy dokumentalne. Zreali-
zowali je w przeważającej więk-
szości młodzi absolwenci szkół 
filmowych. Nie kierowali swych 
kamer na szczyty władzy, gdzie 
dokonywały się polityczne prze-
tasowania, ani nie filmowali poli-
tycznych więźniów opuszczających 
cele. W te i inne miejsca, w któ-
rych dokonywały się najbardziej 
spektakularne zmiany, nikt by ich 
nie wpuścił. Burzliwy czas połowy 
lat 50. uchwycili gdzie indziej – 
w ciemnych zakamarkach ówcze-
snej rzeczywistości, dokąd wcze-
śniej nikt nie miał prawa zaglądać. 
Ich filmy nazwano – ze względu 
na ponury obraz świata, jaki ujaw-
niały – „czarną serią”. Pokazywa-
ły zjawiska powszechne, lecz do 
niedawna niecenzuralne: chuli-
gaństwo, prostytucję i alkoholizm. 
Choć nie miały szans na szeroką 
dystrybucję, były z entuzjazmem 
opisywane i komentowane na ła-
mach dzienników i periodyków. 
„Pierwsze podmuchy wiosennego 
wiatru idą z Chełmskiej” – pisała 
Agnieszka Osiecka w zatytułowa-
nym wymownie artykule „Nazwij-

czekam (1982) i Niepokonanych 
(1981-1984). Historia ukazała się 
wówczas na sfilmowanych foto-
grafiach i w relacjach świadków. 
Na kolejne filmy dokumentalne 
o tej tematyce, a przede wszyst-
kim na pierwszy film fabularny, 
trzeba było czekać do upadku 
komunizmu. W 1996 roku Filip 
Bajon zrealizował fabularny Po-
znań 56.

W październiku 1956 roku hi-
storia w stolicy kraju mogła już 
liczyć na nieco większe wsparcie 
filmowych kronikarzy niż stoli-
ca Wielkopolski cztery miesiące 
wcześniej. Polska Kronika Filmo-
wa zrealizowała trzyminutowy (za-
ledwie!) dodatek nadzwyczajny, 
zatytułowany VIII Plenum (1956). 
Opatrzony nagłówkiem „Z ostat-
niej chwili” relacjonował gorące 
wydarzenia z 20 października 1956 
roku, którymi żył cały kraj. Widać 
tu tłumny wiec na Politechnice, 
przemawiającego przed Fabryką 

się od dotychczas obowiązujące-
go mdłego fałszu socrealistycz-
nych agitek. Kazimierz Karabasz 
tak wspominał swoje wrażenia 
po obejrzeniu „gangsterskiego” 
filmu kolegów: „Po projekcji wy-
chodzimy z Władkiem Ślesickim, 
podnieceni, prawie oszołomieni – 
więc można i tak? Tak subiektyw-
nie, pomysłowo, agresywnie? Film 
miał absolutnie niezwykłą (na tle 
tego, co dotychczas w Wytwórni 
wyprodukowano) zasadę opowia-
dania, bardzo osobisty i »gorący« 
komentarz, dobre surowe zdjęcia, 
dużą gęstość narracji. A przede 
wszystkim – był o czymś społecz-
nie ważnym, dotychczas ignorowa-
nym i przemilczanym”. Wkrótce 
Karabasz ze Ślesickim zrealizowali 
dwa „czarne” dokumenty o mło-
dzieży z warszawskich ulic: Gdzie 
diabeł mówi dobranoc (1956) i Lu-
dzie z pustego obszaru (1957), eks-
perymentując przy okazji z efek-
tami na ścieżce dźwiękowej i wy-
próbowując w niektórych scenach 
jak to jest, kiedy życie się podpa-
truje a nie inscenizuje, do czego 
zachęcał ich autor zdjęć, absol-
went praskiego FAMU, Stanisław 

„Przypominało to burzę wiosenną, mimo że działo się 
jesienią” – wspominał po latach wydarzenia 1956 roku 

Tadeusz Konwicki. Rok ten przyniósł Polsce dwa pamiętne 
miesiące – czerwiec i październik. Pierwszy zapisał się 

dramatycznymi wydarzeniami robotniczego protestu 
w Poznaniu, krwawo stłumionego przez komunistyczną 

władzę, drugi stał się symbolem nadziei i przemian 
związanych ze zmianami na szczytach tejże władzy.

Uwaga, chuligani!, reż. Jerzy 
Hoffman, Edward Skórzewski
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Nic dziwnego, że pomimo trudnej do pokonania bariery, jaką 
stanowiła żelazna kurtyna, polskie filmy krótkometrażowe 
nie tylko trafiły na Zachód (głównie na festiwale), ale 
zyskiwały opinie wzorcowych krótkich filmów. Szczególnie 
dotyczy to tych wyprodukowanych w drugiej połowie lat 
50. Kiedy w Wielkiej Brytanii młodzi gniewni zaczęli kręcić 
swe pierwsze krótkometrażówki, właśnie obrazy polskich 
twórców uznali za współbrzmiące z ich wizją kina.
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Niedbalski. Włodzimierz Borowik 
posłużył się ukrytą kamerą i pra-
wie nieznaną wcześniej konwencją 
filmowanych wywiadów (w tym 
wypadku przesłuchań) w Para-
grafie zero (1957), opowiadającym 
o stołecznych prostytutkach. Je-
rzy Ziarnik w Miasteczku (1956) 
ujawnił dramatyczny los kielec-
kich szewców zamykanych w wię-
zieniach za uprawianie swego za-
wodu poza państwową spółdziel-
nią, a Maksymilian Wrocławski 
w Miejscu zamieszkania (1957) 
pokazał nędzne warunki byto-
wania robotników z Nowej Hu-
ty, do niedawna opiewanej w pro-
pagandowych przekazach. Hoff-
man i Skórzewski nakręcili jesz-
cze poruszający dokument o losie 
dzieci alkoholików (Dzieci oskar-
żają, 1956), a Borowik o niełatwej 
pracy wiejskiego lekarza idącego 
w konkury z zabobonami i zna-
chorstwem (Skalna ziemia, 1956). 
Wreszcie Jerzy Bossak i Jarosław 
Brzozowski postawili kropkę nad 
„i” najbardziej ostrym politycznie 
filmem z „serii” – Warszawą 1956 

sce, wyraźnie powiązane z życiem 
społecznym i kulturowym kraju.

Polish Voices
Filmy dokumentalne z „czarnej 
serii”, etiudy z łódzkiej Szkoły 
Filmowej, czy rozwijające się co-
raz dynamiczniej rodzime kino 
animowane, łączyło jedno – for-
muła filmu krótkometrażowego 
trwającego od kilku do kilkuna-
stu minut. Kondensacja narracji, 
wyrazistość przekazu, panowanie 
nad najdrobniejszymi wizualny-
mi i dźwiękowymi elementami 
utworu, w ręku utalentowanych 
twórców zmieniały się z formal-
nych ograniczeń w zestaw cen-
nych atutów, z pomocą których 
można było stworzyć dzieło wy-
bitne. Nic dziwnego, że pomimo 
trudnej do pokonania bariery, ja-
ką stanowiła żelazna kurtyna, pol-
skie filmy krótkometrażowe nie 
tylko trafiły na Zachód (głównie 
na festiwale), ale zyskiwały opi-
nie wzorcowych krótkich filmów. 
Szczególnie dotyczy to tych wy-
produkowanych w drugiej poło-
wie lat 50. Kiedy w Wielkiej Bryta-
nii młodzi gniewni zaczęli kręcić 
swe pierwsze krótkometrażówki, 
właśnie obrazy polskich twórców 
uznali za współbrzmiące z ich wi-
zją kina. W ramach organizowa-
nych przez nich przeglądów pod 
nazwą Free Cinema (Wolne Kino) 
zaprezentowali dwa osobne zesta-
wy narodowe – francuski i polski. 
Pokaz tego ostatniego, zatytuło-
wany „Polish Voices”, odbył się 
w Londynie we wrześniu 1958 ro-
ku. Pokazano wówczas Gdzie dia-
beł mówi dobranoc i Paragraf zero 
oraz jeszcze dwa dokumenty: Dom 
starych kobiet (1957), nastrojową 
opowieść o samotności i nadcho-
dzącym kresie życia, nakręconą 
przez Jana Łomnickiego, oraz Wy-
spę wielkiej nadziei (1957), repor-
taż Bohdana Poręby z Sanatorium 
Dziecięcego „Olin” w Otwocku 
dla kilkuset chorych na gruźlicę 
dzieci. Obraz ten zachwycił także 
krajowych krytyków, którzy przy-
znali mu swą coroczną nagrodę, 
Syrenkę Warszawską. Ale wśród 
„polskich głosów”, którym dane 
było wybrzmieć w londyńskim 
kinie znalazły się też dwa niedo-
kumentalne utwory: animowany 
Dom (1958) Jana Lenicy i Waleria-
na Borowczyka, oraz Dwóch ludzi 

(1978) Krzysztofa Kieślowskiego, 
Kosiński obchodzi eleganckie, od-
nowione elewacje zabytkowych lu-
belskich kamieniczek, by odsłonić 
ohydne zaplecze – brud i nędzę 
podwórek oraz walące się wnętrza 
podpierane prowizorycznymi bel-
kami. Z kolei Barbara Sass w Sy-
cylii (1957) pokazała zniszczenia, 
jakie dokonywane były przez od-
wierty górnicze na historycznych 
zabytkach Bytomia. Henryk Kluba 
nakręcił efektowny reportaż o mi-
licyjnym wozie patrolującym nocą 
ulice Łodzi (Trzy protokoły, 1956) 
oraz Ocalenie (1957), poruszającą 
ekranizację głośnego opowiada-
nia Aleksandra Ścibora-Rylskiego 
Morze Sargassa, jako opowieść 
o tragicznych losach byłych żoł-
nierzy AK w matni bezpieki. Lidia 
Zonn, w późniejszych latach jedna 
z najbardziej cenionych polskich 
reżyserek montażu, zrealizowała 
wtedy Przedmieście (1957), adap-
tację „Pierwszego kroku w chmu-
rach” Marka Hłaski, którego tom 
opowiadań pod tym samym tytu-
łem stał się jednym z ważniejszych 

skin, w swej książce „The Art of the 
Short Fiction Film. A Shot by Shot 
Study of Nine Modern Classics” 
uznał Dwóch ludzi z szafą Polań-
skiego za wzorcowy krótki film fa-
bularny, będący kamieniem milo-
wym w rozwoju tej formy filmowej.

Kino oczyszczających 
obrazów
Jeszcze innym „polskim głosem” 
z połowy dekady, który odbił się 
echem na świecie, stał się debiu-
tancki film Andrzeja Wajdy Poko-

(1956), zestawiając życie mieszkań-
ców z wilgotnych i zarobaczonych 
ruin w centrum stolicy z efektow-
nym fasadowym blaskiem rządo-
wych biurowców i Pałacu Kultury. 
Scena z kilkunastomiesięcznym 
dzieckiem przechadzającym się 
na skraju przepaści na wysokim 
piętrze zrujnowanej kamienicy 
ma swoje eksponowane miejsce 
pośród najbardziej pamiętnych 
obrazów z polskiego kina.

Etiudy szkolne – etiudy 
rewolucyjne
„Czarne filmy” inspirowały mło-
dych filmowców realizujących swe 
pierwsze filmy w łódzkiej PWSF. 
Bohdan Kosiński nakręcił zaled-
wie pięciominutową, rewelacyjną 
Lubelską Starówkę (1956) wypro-
dukowaną w koprodukcji między 
WFD a Szkołą Filmową. Cięty, iro-
niczny komentarz stanowi jadowi-
tą okrasę dla obrazu bezlitośnie 
demaskującego pozory i fałsz fron-
towych zmian, którymi chełpiono 
się przez lata. Niczym późniejszy 
filmowy demaskator z Amatora 

z szafą (1958) Romana Polańskie-
go. Jak wiemy trzej ostatni twór-
cy odnieśli w późniejszych latach 
międzynarodowy sukces, realizu-
jąc swe autorskie filmy poza Pol-
ską, jednak ich krótkie filmy do 
dziś zajmują eksponowane miej-
sce w dziejach światowej X muzy. 

Filmy Lenicy i Borowczyka 
otwierały nowy rozdział w dzie-
jach polskiego filmu animowa-
nego. W 2002 roku ceniony ame-
rykański badacz i teoretyk filmu 
krótkometrażowego, Richard Ra-

wydarzeń literackich roku 1956. 
Jednak najbardziej znaną etiu-

dą w tym gronie pozostaje po dziś 
dzień Rozbijemy zabawę (1957) 
Romana Polańskiego, krótkome-
trażowy dokument opisujący star-
cie grupy chuliganów z uczestni-
kami zabawy na terenie Szkoły 
Filmowej. Nowatorski zabieg po-
służenia się prowokacją (reżyser 
sam namówił do przeprowadze-
nia ataku łódzki gang) o mało nie 
skończył się dla Polańskiego rele-
gowaniem ze Szkoły. Obecna w fil-
mie muzyka Krzysztofa Komedy- 
-Trzcińskiego przypomina o wyjąt-
kowym znaczeniu jakie miał jazz 
w czasie odwilży, i na długo przed 
nią, dla młodej polskiej kultury, 
a w szczególności dla filmowców 
z łódzkiej PWSF. Temu fenomeno-
wi poświęcił swój pierwszy pozasz-
kolny film Andrzej Brzozowski, 
w którego mieszkaniu odbywały 
się we wcześniejszych latach po-
tajemne jam sessions. W Rozmo-
wach jazzowych (1957), unikalnym 
filmie muzycznym, zanotował dla 
potomności występy dwóch le-
gendarnych zespołów: Hot Club 
Melomanów i Sekstetu Komedy. 

Mało brakowało, a palma pierw-
szeństwa w odkrywaniu tematu 
trudnej młodzieży, która przypa-
dła twórcom „czarnych” filmów 
z WFD, trafiłaby do rąk studen-
tów z Łodzi. Ich projekt fabular-
nego Końca nocy zrodził się na 
przełomie 1954 i 1955 roku, zanim 
„wiosna polskiego kina” na dobre 
zakwitła w wytwórni na Chełm-
skiej. Jednak ostatecznie obraz 
nakręcony z inicjatywy Pawła Ko-
morowskiego i Jerzego Wójcika 
ukończono dopiero w 1957 roku. 
W tej opowieści o łódzkich chu-
liganach wystąpiła plejada twór-
ców, którzy stali się wkrótce twa-
rzami młodego polskiego kina: 
Zbigniew Cybulski, Roman Po-
lański czy Janusz Majewski. Film 
podpisało trzech reżyserów: Paweł 
Komorowski, Walentyna Uszycka 
i Julian Dziedzina. Jednym sło-
wem młodzi adepci sztuki filmo-
wej, autorzy tych wszystkich etiud 
i jednej pełnometrażowej fabuły, 
zdobywający dopiero umiejętno-
ści mające otworzyć im drogę do 
zawodu, w skromnych warunkach, 
jakie oferowała im ich Alma Ma-
ter, tworzyli filmy żywo reagują-
ce na zmiany zachodzące w Pol-

lenie (1954). Podobnie jak Uwaga, 
chuligani! stanowił zapowiedź nie 
tylko pokoleniowej zmiany w pol-
skiej kinematografii. Inicjował ki-
no, w którym na plan pierwszy 
wysuwał się wieloznaczny obraz, 
z pomocą którego twórcom uda-
wało się nawiązać wyjątkowy kon-
takt z widownią. Trzydzieści lat po 
premierze Pokolenia słynny euro-
pejski reżyser i jeden z dawnych 
brytyjskich młodych gniewnych, 
Lindsay Anderson, przysłał An-
drzejowi Wajdzie pocztówkę z Wa-
szyngtonu przedstawiającą kręte 
schody. Twórcy Sportowego życia 
(This Sporting Life, 1963) przypo-
mniała ona o pamiętnej scenie 
śmierci Jasia Krone z Pokolenia, 
który Anderson wciąż określał 
mianem swego ulubionego filmu. 

Film Wajdy do dziś zachował 
wiele z siły swego artystycznego 
przekazu. Zawdzięcza go nie tyle 
scenariuszowi i zawartej w nim wi-
zji historii, co samej filmowej robo-
cie. To właśnie za jej sprawą nie-
które sceny – jak ta wspomniana 
powyżej – stanowią osobne całości, 
poruszające i zapadające głęboko 
w pamięć, do wielokrotnego oglą-
dania niczym mistrzowskie krótkie 
formy. W chwili powstania film 
przedstawiał zatem nową jakość, 
twórczo nawiązywał do stylisty-
ki włoskiego neorealizmu. Anto-
ni Bohdziewicz, pisząc o polskiej 
szkole filmowej (wcześniej termin 
ten wprowadził Aleksander Jac-
kiewicz), dostrzegał właśnie w Po-
koleniu zapowiedź rodzącego się 
fenomenu naszej kultury. W re-
alizacji tego dzieła, obok Wajdy, 
wzięli udział twórcy, którzy wkrót-
ce stali się najbardziej cenionymi 
pośród polskich filmowców: Jerzy 
Lipman, Kazimierz Kutz, Tadeusz 
Łomnicki, Zbigniew Cybulski, Ta-
deusz Janczar czy Roman Polań-
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Pokolenie i Kanał znamionowały nową jakość w polskiej 
kulturze – kino głębokich, emocjonujących i oczyszczających 
przeżyć, zdolne na powrót przenieść widza w nieodległą 
przeszłość, raz jeszcze skonfrontować z minionym dramatem, 
któremu film nadał określony audiowizualny kształt 
o wymiarze artystycznego świadectwa, jakim pozostanie on 
dla kolejnych generacji odbiorców.

Roman Kłosowski w filmie Człowiek 
na torze, reż. Andrzej Munk

Tadeusz Janczar w filmie 
Pokolenie, reż. Andrzej Wajda
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ski. Ten ostatni w swoich wspo-
mnieniach pisał o Pokoleniu: „Jest 
to dla nas film o wadze najwyższej. 
Całe kino polskie bierze od niego 
początek”. 

O sile wyrazu, jaką miała w la-
tach 50. ta opowieść o losach mło-
dych bojowników ruchu oporu 
w okupowanej Warszawie, za-
świadcza jeszcze jedna historia. 
W 1959 roku w kinie Academy 
na Oxford Street w Londynie 
film Wajdy obejrzała Mira Ha-
mermesh, polska Żydówka, któ-
rej udało się uciec przed Zagła-
dą i po wojnie zostać obywatelką 
Wysp Brytyjskich. Bynajmniej nie 
pragnęła odwiedzać kraju, gdzie 
zginęła cała jej rodzina. Jednak 
głęboko poruszona tym filmem, 
nie tylko udała się w podróż do 
rodzinnej Łodzi, ale zdecydowa-
ła się podjąć studia w tamtejszej 
Szkole Filmowej, a po jej ukoń-
czeniu i powrocie do Londynu 
poświęcić się pracy jako reżyser 
filmów dokumentalnych.

Następny film Wajdy, Kanał, 
wprowadzony do kin w roku 1957, 
stanowi już dzieło zaliczane do 
kanonu polskiej szkoły filmowej. 
Pierwszy film w całości poświę-
cony powstaniu warszawskiemu, 
zrealizowany według scenariu-
sza opartego na przeżyciach 
własnych jego autora, Jerzego 
Stefana Stawińskiego, kręcono 

dectwa, jakim pozostanie on dla 
kolejnych generacji odbiorców.

Człowiek na torze
Temat współczesny, dotyczą-
cy rozrachunku ze stalinizmem 
i przełomem związanym z Paź-
dziernikiem ’56, był ze względów 
politycznych o wiele trudniej do-
stępny twórcom kina. Historyk fil-
mu, pisząc o obrazach związanych 
z datą 1956 roku, odnotuje tytuły 
znamionujące odejście od socre-
alistycznych schematów w stronę 
bardziej nieskrępowanego, au-
torskiego sposobu opowiadania. 
Znajdą się tu zapewne wojenne 
Godziny nadziei (1955) Jana Ryb-
kowskiego, których siłą była nie 
tyle sensacyjna opowieść o obro-
nie malowniczo położonego mia-
steczka (w tej roli Łagów, dobrze 
znany miłośnikom Lubuskiego 
Lata Filmowego), co – jak to ujął 
Tadeusz Lubelski – „niepowta-
rzalny, »piknikowy« nastrój, kon-
trastujący z ową ostatnią chwilą 
zagrożenia”. A także sensacyjny 
Cień (1956) Jerzego Kawalerowi-
cza, dający się po latach czytać jak 
film, który wprawdzie realizuje 
socrealistyczną konwencję, „ale 
jednocześnie bawi się nią i wy-
śmiewa, rozsadzając od wewnątrz 
i kompromitując”, by przywołać 
słowa Jana Reka.

Przyglądając się rokowi 1956 
bardziej od strony masowego wi-
dza, dostrzeżemy, że najbardziej 
popularnym filmem tamtego cza-
su była wprowadzona na ekrany 
w kwietniu Sprawa pilota Mare-
sza (1955) Leonarda Buczkowskie-
go z Wieńczysławem Glińskim 
(wkrótce w roli porucznika „Za-
dry” z Kanału), jako ekspilotem  
RAF-u, a obecnie LOT-u, dema-
skującym szpiega granego przez 
Leona Niemczyka. Tadeusz Lubel-
ski zwrócił uwagę, że w ankiecie 
„Filmu” z tego samego roku mia-
no polskiego filmu wszech czasów 
zdobyła… socrealistyczna komedia 
Irena do domu! (1955) Jana Feth-
kego z gwiazdami przedwojenne-
go kina – Adolfem Dymszą i Lidią 
Wysocką, którą obejrzało siedem 
milionów widzów. „Można przy-
jąć – konkluduje autor »Historii 
kina polskiego« – że świadomość 
filmowa polskich widzów w 1956 
roku opanowana była przez socre-
alizm niemal całkowicie”.

w 24 krajach na całym świecie. 
Powstanie tego filmu, jak i wcze-
śniejszego Pokolenia, wiele mówi 
o potrzebie ówczesnych twórców 
do podjęcia w pierwszej kolejno-
ści tematyki wojennej, związanej 
z ich najważniejszym, pokolenio-
wym, a jednocześnie nieodległym 
w czasie, przeżyciem. 

Podobnie jak Pokolenie film ten 
można oglądać niejako na dwa 
sposoby – w całości i we frag-
mentach. Wystarczy przywołać 
te ostatnie w paru słowach, by jak 
żywe stanęły w pamięci uważnego 
widza, który choć raz je zobaczył, 
pamięta już zawsze: długie pasa-

Kamieńskiej, będącego ponurym 
podsumowaniem kobiecego losu 
w świecie realnego socjalizmu. 
Historia czternastolatka z Zagu-
bionych uczuć, którego stopniowo 
wchłania chuligański półświatek, 
była jakimś wariantem losu bo-
haterów z dokumentów Uwaga 
chuligani! czy Gdzie diabeł mó-
wi dobranoc.

Oba przywołane powyżej filmy 
nie spotkały się w chwili swego 
powstania z uznaniem, na jaki za-
sługiwały. Najważniejszym obra-
zem obrachunkowym tego czasu 
okazał się Człowiek na torze An-
drzeja Munka, według scenariusza 
Jerzego Stefana Stawińskiego, zre-
alizowany w 1956, a wprowadzo-
ny do kin w styczniu następne-
go roku. Wychodząc od tematyki, 
a nawet konwencji filmu socreali-
stycznego o współzawodnictwie 
pracy na kolei, Munk przeistacza 
swe dzieło w kolejnych minutach 
opowiadania w finezyjną, meta-
foryczną opowieść o człowieku, 
który pozostaje wierny sobie sa-
memu i wyznawanym wartościom 
na przekór panującemu wokół 
obłędowi. Historia starego maszy-
nisty Orzechowskiego (Kazimierz 
Opaliński) potrafiącego sprzeci-
wić się naporowi zmian niesio-
nych przez ideologiczny szał i na 

w burzliwym czasie 1956 roku 
i w iście sztormowych okolicz-
nościach, które w każdej chwili 
groziły cofnięciem zgody na re-
alizację obrazu na tak kontrower-
syjny, w oczach władzy, temat. To 
wyjątkowe dzieło filmowe, o któ-
rym wiele napisano, przyniosło 
polskiej kinematografii znaczą-
cy sukces na festiwalu w Cannes 
w 1957 roku, gdzie Kanał nagro-
dzono Srebrną Palmą (ex aequo 
z Siódmą pieczęcią Ingmara 
Bergmana). Jak odnotowuje autor 
monografii poświęconej filmowi, 
Marek Hendrykowski, obraz tra-
fił w latach 1957-1958 na ekrany 

Wyjątkowymi filmami z okre-
su burzliwego przełomu są trzy 
zupełnie różne utwory. Zimowy 
zmierzch (1956) Stanisława Lenar-
towicza, według Tadeusza Konwic-
kiego, zachował wyjątkowy urok 
i siłę wizualnego przekazu, pełne-
go ekspresjonistycznych z ducha 
obrazów, w których ujęta została 
opowieść o miłości, starości, braku 
porozumienia między ojcem i sy-
nem, skrywająca daleko w tle echo 
jakiejś tęsknoty za rajem utraco-
nym polskich kresów. Obraz ten 
pozostał samotną wyspą w archi-
pelagu kina tamtego okresu, jakby 
zapowiadał jakiś osobny nurt, któ-
remu nie dane było się rozwinąć.

Podobnie rzecz się miała z Za-
gubionymi uczuciami (1957) Je-
rzego Zarzyckiego, utworu w ja-
kiejś mierze bliskiego „czarnym” 
filmom. W tym socrealistycznym 
filmie à rebours oddano jeden 
z najbardziej przejmujących ko-
biecych portretów, jaki odnajdu-
jemy w polskim kinie. Cichy he-
roizm samotnej matki, robotni-
cy z Nowej Huty, i jej pięciorga 
dzieci skazanych na ciążenie ku 
jakiemuś „pustemu obszarowi” 
(by posłużyć się określeniem z fil-
mu Karabasza), przypomina los 
bohaterek z głośnego dokumen-
tu Dzień za dniem (1988) Ireny 

żowe ujęcie z początku filmu, gdy 
kamera sunąca wolno i równole-
gle do kroczącego powstańcze-
go oddziału prezentuje dramatis 
personae tej opowieści; pojedy-
nek „Koraba” z goliatem, zdalnie 
sterowaną miną na gąsienicach; 
poddanie się załamanego porucz-
nika „Mądrego”; śmierć „Smukłe-
go” podczas rozbrajania granatów 
u wylotu kanału; czy pamiętna 
scena z „Korabem” i „Stokrotką” 
przy zakratowanym wylocie ka-
nału do Wisły, na której drugim 
brzegu stali żołnierze Stalina – 
choć nie pokazani, to zauważalni 
na mocy niepisanego porozumie-
nia, jakie zawarł reżyser ze swoją 
publicznością. 

W filmie dokumentalnym Sto 
lat w kinie (1995) Pawła Łozińskie-
go, były uczestnik powstania war-
szawskiego wspominał z przeję-
ciem tę scenę i cały film: „U mnie 
nastąpiło gwałtowne skojarzenie 
obrazu z moim ciężkim przeży-
ciem w okresie powstania war-
szawskiego. Jest mianowicie sce-
na w Kanale, kiedy oboje młodzi, 
bardzo się kochający, idą kana-
łem. Sam przechodziłem ze Sta-
rego Miasta na Śródmieście, więc 
znam co to kanał, jakim to grozi 
niebezpieczeństwem. I oto mło-
dzi bohaterowie dochodzą w pew-
nej chwili do kraty i za tą kratą 
już nic więcej nie ma, jest tylko 
śmierć. To był dla mnie straszny 
wstrząs. Kiedy zrobiło się świa-
tło, ja jeszcze siedziałem, ja jesz-
cze przeżywałem. I ja zdaję so-
bie sprawę, że moje przeżycia są 
znacznie mocniejsze niż na fil-
mie, ale jeżeli film jest w stanie 
je poruszyć, wydobyć z komórek 
mózgowych, jeszcze raz posta-
wić przed oczyma i jeszcze raz 
spowodować ten wewnętrzny lęk 
i strach, który spowodował, że ja 
po światłach jeszcze siedziałem 
i nie wiedziałem w ogóle, co się 
ze mną dzieje… No to to jest siła 
tego filmu. To jest siła tego filmu”. 

Pokolenie i Kanał znamionowa-
ły nową jakość w polskiej kultu-
rze – kino głębokich, emocjonu-
jących i oczyszczających przeżyć, 
zdolne na powrót przenieść widza 
w nieodległą przeszłość, raz jesz-
cze skonfrontować z minionym 
dramatem, któremu film nadał 
określony audiowizualny kształt 
o wymiarze artystycznego świa-

przekór zdrowemu rozsądkowi, zy-
skała oprawę narracyjną na wzór 
Obywatela Kane’a (1941) Orsona 
Wellesa i Rashomona (1950) Akiry 
Kurosawy. Moment, gdy prawda 
o heroicznym poświęceniu gre-
mialnie dotąd sekowanego ma-
szynisty zostaje wreszcie odkry-
ta, a skonfundowani nią kolejarze 
otwierają okno, by wpuścić trochę 
świeżego powietrza, odbierany był 
przez współczesnych jako wymow-
na aluzja do odwilżowych zmian 
w kraju. Po latach film zyskał na 
sile wyrazu, nabrał nowych wymia-
rów, odsłonił swe głębiej ukryte 
znaczenia. Zachwycona obrazem 
Munka, rosyjska badaczka, Irina 
Tatarowa, dostrzegła w nim „przy-
powieść o wydźwięku nieomal bi-
blijnym” a heroizm Orzechowskie-
go, który ginął na torach, próbując 
zatrzymać pędzący ku katastrofie 
pociąg, zestawiała z postawą leka-
rzy z opowiadań Czechowa ratują-
cych dzieci za cenę najwyższą. In-
ny rodzaj spojrzenia na człowieka 
i jego egzystencjalny dramat, tak 
odmienny od płaskiego łgarstwa 
filmów socrealistycznych i bła-
hych opowiastek z przedwojen-
nego, rodzimego kina gatunków, 
stanowił istotne novum w polskim 
kinie, które w połowie lat 50. jakby 
zaczynało się od nowa. 

Efekty zachodzących zmian widać było 
na półkach księgarskich, w teatrach 
i galeriach, oraz na salach koncertowych. 
Zaczęto wydawać autorów dotąd 
zakazanych. Tomikami wierszy debiutowali 
Zbigniew Herbert i Miron Białoszewski. 
W Krakowie rozpoczął działalność Teatr 
Cricot 2 Tadeusza Kantora. Pojawiły się 
tłumaczenia z literatury światowej, a na 
ekranach kin zaczęto wyświetlać coraz 
więcej tytułów z Zachodu.

Teresa Iżewska i Tadeusz Janczar 
w filmie Kanał, reż. Andrzej Wajda

Ryszard Filipski, Józef Sulma 
i Zofia Bielawska w filmie 

Godziny nadziei, 
reż. Jan Rybkowski
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wojsk rosyjskich na Tbilisi w sierp-
niu 2008 roku…

Scenariusz Smoleńska napisali: 
Tomasza Łysiak, Antoni Krauze, 
Maciej Pawlicki (producent filmu) 
i Marcin Wolski, autorem zdjęć 
jest – Michał Pakulski, scenogra-
fii – Michał Sulkiewicz, muzyki – 
Michał Lorenc. W prezydencką 
parę wcielili się Ewa Dałkowska 
i Lech Łotocki. Towarzyszą im m.in. 
Maciej Półtorak, Redbad Klijnstra, 
Halina Łabonarska, Marek Pro-
bosz, Marek Bukowski, Piotr Bajor, 
Andrzej Mastalerz, Mirosława Mar-
cheluk, Anna Samusionek.   

Film wszedł na ekrany kin 9 
września, a jego dystrybutorem 
jest Kino Świat. 

Smoleńsk
– pokaz dla

dyplomatów

giczniejszym wydarzeniem dla 
polskiej historii od czasu drugiej 
wojny światowej” – powiedział 
w jednym z wywiadów Antoni 
Krauze, reżyser, którego – nie-
stety – zabrakło na pokazie. Do 
kina Kultura przybyli natomiast: 
wcielająca się w główną bohaterkę 
filmu – dziennikarkę Ninę – Beata 
Fido oraz Jerzy Zelnik, grający – 
jak określono jego rolę w napisach 
końcowych – „dyplomatę”, z któ-
rymi można było porozmawiać 
we foyer kina po pokazie.

Paweł Zwoliński

Na uroczysty pokaz przy-
byli ambasadorzy: Nie-
miec (Rolf Wilhelm Ni-

kel), Argentyny (Patricia Beatriz 
Salas), Chile (Alfredo Garcia Ca-
stelblanco), Bośni i Hercegowiny 
(Duško Kovačević), Irlandii (Ge-
rard Keown) i Urugwaju (Pablo 
Ernesto Scheiner Correa). Spo-
tkanie poprowadził Zbigniew 
Krajewski.

„Tragedia smoleńska stała się 
najważniejszym wydarzeniem 
w III Rzeczpospolitej, najtra-

10 kwietnia 2010 roku rządowy 
samolot Tupolew 154 z Prezyden-
tem RP Lechem Kaczyńskim 
(Lech Łotocki) i towarzyszącymi 
mu 95 osobami, członkami ofi-
cjalnej delegacji zmierzającej do 
Katynia, ulega katastrofie w Smo-
leńsku. Wszyscy pasażerowie giną 
na miejscu. Tragedia wywołuje 
ogromne poruszenie w Polsce 
i na świecie. Nina (Beata Fido), 
dziennikarka pracująca dla dużej 
komercyjnej stacji telewizyjnej, 
próbuje dowiedzieć się, jakie były 
powody katastrofy. Tropy prowa-
dzą między innymi do dramatycz-
nej wyprawy Lecha Kaczyńskiego 
do ogarniętej wojną Gruzji, której 
celem było powstrzymanie inwazji 

Rolf Wilhelm Nikel, 
Beata Fido i Jerzy Zelnik 

Przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego 

podczas pokazu

Kolejny specjalny seans dla korpusu 
dyplomatycznego w stołecznym kinie 
Kultura wypełnił – 19 września – film 
Smoleńsk Antoniego Krauzego. 
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Niektóre obrazy młodych 
artystów zdążyły już wcze-
śniej zaistnieć na wielkich 

festiwalach europejskich. Zjedno-
czone Stany Miłości Tomasza Wa-
silewskiego wyjechały z nagrodą 
za scenariusz z Berlina, kreacja 
Andrzeja Seweryna w Ostatniej 
Rodzinie Jana P. Matuszyńskie-
go została dostrzeżona w Locar-
no, Fale Grzegorza Zaricznego 
i Czerwony Pająk Marcina Ko-
szałki znalazły się w głównym 
konkursie w Karlowych Warach, 
a Kamper Łukasza Grzegorzka – 

w sekcji „Na Wschód od Zacho-
du”. Plac zabaw Bartosza M. Ko-
walskiego trafił do prestiżowego 
konkursu w San Sebastian. A jest 
jeszcze Królewicz Olch Kuby Cze-
kaja, którego pierwszy obraz Baby 
Bump powstał w weneckim pro-
gramie Biennale College.

Nastrój tegorocznego festiwa-
lu potwierdził werdykt jury obra-
dującego pod przewodnictwem 
Filipa Bajona, honorując Złotymi 
Lwami Ostatnią Rodzinę Jana P. 
Matuszyńskiego. W historii festi-
walu trzy razy zdarzyło się, że Złote 

Lwy zdobył debiutant. W 2003 ro-
ku za najlepszy film uznano War-
szawę Dariusza Gajewskiego, rok 
później Pręgi Magdaleny Piekorz, 
a w 2009 roku – Rewers Borysa 
Lankosza. Ale Ostatnia Rodzina 
stała się ewenementem. Pogodzi-
ła wszystkich: jurorów, krytyków 
i widzów. Poza Lwami zgarnęła też 
nagrody dziennikarzy i publiczno-
ści, dodając jeszcze wyróżnienia 
Onetu, „Elle” i Złotego Kangura. 

Jan P. Matuszyński sięgnął po 
scenariusz Roberta Bolesty, który 
powstał przed dekadą. Najpierw 

jako sztuka teatralna, dopiero po-
tem jako tekst filmowy. Razem go 
przerobili. Opowiedzieli o ludziach 
wybitnie uzdolnionych, ale na-
znaczonych nadwrażliwością i de-
presją, nie dających sobie rady ze 
sobą. O rodzinie, która bardzo się 
kochała, a jednocześnie była dys-
funkcjonalna. To film o drodze ku 
śmierci, o bólu życia. O dużych 
indywidualnościach ojca i syna 
i o kobiecie – skromnej i przyci-
szonej, która stara się zbudować 
odrobinę normalności. 

Także o wyrwaniu z własnego 
świata, bo Matuszyński pokazuje 
losy Beksińskich od chwili, gdy – 
pozbawieni domu – opuścili ro-
dzinny Sanok i przenieśli się do 
warszawskiego blokowiska. 

Pokolenie urodzone w latach 
80. niewiele pamięta z czasów ko-
munizmu i zmiany systemowej. 
Czasem jakąś kolejkę w sklepie, 
odświętny smak pomarańczki, 
radość z pierwszych jajek z nie-
spodzianką, które pojawiły się po 
1989 roku. Ale jest PRL-u i trans-
formacji ciekawe. Na blokowisko, 
tyle że w małym mieście, wrócił 
również Tomasz Wasilewski, au-
tor Zjednoczonych Stanów Miło-
ści. Pokazał prowincjonalną Polskę 
czasu transformacji. Tę, do której 
zmiany dochodziły wolno, razem 
z pojawiającymi się gdzieniegdzie 
antenami do odbioru telewizji sa-
telitarnej i gumą do żucia w kiosku 
Ruchu. Przede wszystkim jednak 
opowiedział intrygującą historię 
czterech kobiet – niespełnionych, 
zagubionych, rozpaczliwie walczą-
cych o siebie. Wrażliwy, niebanalny 
twórca, debiutant zaledwie sprzed 
czterech lat, nagrodzony w Gdyni 
za reżyserię, jest już dzisiaj waż-
nym twórcą polskiego kina. I daje 
szansę aktorom: to za drugoplano-
we role w jego filmie laury dosta-
li Dorota Kolak i Łukasz Simlat. 

Jednak najczęściej młodzi twór-
cy opowiadają o współczesności. 

Barbara Hollender

Tegoroczna, 41. edycja Festiwalu Filmowego w Gdyni była absolutnie 
wyjątkowa. Wśród szesnastu tytułów, które walczyły o Złote Lwy, 

znalazło się siedem debiutów i dwa drugie filmy. 
I nie były to w większości debiuty późne. Do polskiego kina 

wkracza pokolenie trzydziestolatków. Odważnie. Bez kompleksów. Polska 
fala

Laureaci 41. Festiwalu 
Filmowego w Gdyni
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by przyznać się do błędu? Pójść 
na dno? Pieprzyca obserwuje re-
lacje dwóch mężczyzn, pokazu-
je dylemat moralny śledczego. 
I skrupulatnie odtwarza realia 
socjalizmu. Ulice bezbarwne jak 
zdjęcia w technikolorze, uroczy-
stości „uświetnione” obecnością 
pierwszego sekretarza, mieszkania 
z meblościankami. I to, co najgor-
sze: wszechobecność reżimu, bu-
dowanie świata „pod tezę”, zgodę 
na kłamstwo, które ma uzasadnić 
sukces panującej ideologii.

Nagrody za scenografię i ko-
stiumy zgarnęli twórcy innego 
śląskiego obrazu, pełnego nostal-
gii i gorzkiej refleksji na temat 
dziejów Szczęścia świata. Film 
Michała Rosy to próba spojrzenia 
na przedwojenną rzeczywistość, 
w której współistnieli rodowici 
Ślązacy, Niemcy, Polacy, Żydzi, po-
przez losy mieszkańców jednej ka-
mienicy. Głównie mężczyzn zako-
chanych w niepokojącej, pięknej, 
wyzwolonej kobiecie – Żydówce 
Róży, mówiącej o sobie: „Jestem 
szczęściem świata”. Ale jest lato 
1939 roku. To ostatnie dni tego 
barwnego świata. Za chwilę zosta-
nie on skazany na zagładę. Druga 
część filmu będzie już toczyć się 
po wojnie. W kamienicy zabraknie 
Róży, bo „szczęście świata” prze-
grywa z brutalną ideologią, nie-
nawiścią, strachem. Michał Rosa 
zrobił film pełen nostalgii i poezji, 
a jednocześnie gorzki. O śląskiej 
specyfice, o historii, a wreszcie 
o ludzkiej naturze. 

Był też w Gdyni film, o którym 
trzeba napisać osobno. Las 4 ra-
no to bolesna baśń, w której Jan 
Jakub Kolski próbuje skonfronto-
wać się z własnym bólem po stra-
cie córki. Zadaje pytania: jak po 
takiej tragedii żyć? Jak mierzyć 
się ze światem, który nie zamarł, 
lecz trwa dalej? Jak samemu od-
powiedzieć sobie na pytanie, co 
jest w życiu ważne? Po tym filmie, 
dedykowanym Zuzannie, trudno 
cokolwiek mówić. Lepiej milczeć. 

Selekcjonerzy festiwalu gdyń-
skiego włączyli do konkursu kilka 
filmów gatunkowych, wychodząc 
z założenia, że trzeba ich pojawie-
nie się zauważyć. Idealnie paso-
wał tu niepokojący, znakomity 
thriller Marcina Koszałki inspi-
rowany historią seryjnego zabój-
cy z Krakowa – Czerwony Pająk. 
Opowieść o nasiąkaniu i fascy-

nacji złem, z niezwykle starannie 
namalowanym, szarym krajobra-
zem Krakowa z czasów PRL-u. 
Moje wątpliwości rodzi jednak 
włączenie do walki o Złote Lwy 
Sług bożych Mariusza Gawrysia 
czy Planety Singli Mitji Okorna. 
Pierwszy z tych filmów jest bar-
dzo sprawnie zrealizowanym kry-
minałem, drugi uroczą, bezpre-
tensjonalną i niegłupią komedią 
romantyczną. Tylko że takie fil-
my swoje nagrody dostają w box 
office’ach i jeśli nie mają jakiejś 
„wartości dodanej”, jak krymi-
nały skandynawskie czy ostatni 
musical Damiena Chazella La 
La Land, to szkoda, by zabierały 
w konkursie miejsce kinu trud-
niejszemu, mniej oczywistemu, 
które bardzo wsparcia festiwalo-
wego potrzebuje. Może ich miej-
sce jest na pokazach specjalnych, 
z których widzowie będą wycho-
dzili uśmiechnięci, bo na chwilę 
zapomną o problemach świata.

A na koniec wielkie, gdyńskie 
wydarzenie: po światowej prapre-
mierze w Toronto, pierwszy pu-
bliczny polski pokaz Powidoków. 
Gdynia ze wzruszeniem i ogrom-
nym szacunkiem obchodziła 90. 
urodziny Andrzeja Wajdy. A jury 
w pięknym geście zdecydowało 
się wręczyć staremu mistrzowi 
Specjalną Nagrodę Pozakonkur-
sową. „Andrzej Wajda przez 60 lat 
uczył nas, jak rozumieć Polskę i jak 
zbliżać ją do świata” – powiedział 
przewodniczący gremium ocenia-
jącego Filip Bajon. 

90-letni artysta jest w feno-
menalnej formie twórczej. Zrobił 
film o losach malarza Władysława 
Strzemińskiego po roku 1945, gdy 
został on wykładowcą w łódzkiej 
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych. Uczył studentów pa-
trzenia na świat. Tego, żeby być 
sobą. Chłonęli jego naukę, jego 
sztukę. Ale Strzemiński – pionier 
konstruktywistycznej awangardy, 
nie pasował do koncepcji realizmu 
socjalistycznego. Został zmiażdżo-
ny przez komunistyczne państwo. 
Pozbawiony prawa do wykładania, 
do pracy, do życia. Głodował, nie 
miał za co kupić farb, umarł w 1952 
roku na gruźlicę. 

Artysta, który podczas pierwszej 
wojny światowej stracił nogę, rękę 
i jedno oko, nauczył się ze swoim 
kalectwem żyć. Ale był bezsilny 
wobec głupoty i nienawiści sys-
temu. A jednocześnie dość silny, 
by nie wyrzec się siebie. 

Wajda zrobił wielki film poli-
tyczny. Pokazał tragizm czasu, 
w którym władza chce decydo-
wać o kształcie sztuki. Na tym fe-
stiwalu, pełnym rodzących się no-
wych indywidualności – Powidoki 
zabrzmiały jak wielkie ostrzeżenie.

Podczas gali czuło się atmos-
ferę niepewności, co środowisku 
filmowemu przyniesie przyszłość. 
Nie przyjechał do Gdyni mini-
ster kultury, który w tym czasie 
był w USA. Pytań było więcej niż 
odpowiedzi, filmowcy na forum 
podkreślali wartość zawodowej 
solidarności. 

„Od pięćdziesięciu lat jestem 
wierny Stowarzyszeniu Filmow-
ców Polskich” — wtórował mło-
dym Andrzej Wajda. – „Były i będą 
pewnie trudne chwile w życiu na-
szego Stowarzyszenia. Ale zawsze 
znajdowali się ludzie, którzy wspie-
rali polskie kino, żebyśmy mogli 
mówić prawdę do ludzi, którzy tej 
prawdy potrzebowali”.

A zachowujący, jak zawsze, wiel-
ką klasę Janusz Majewski, odbie-
rając Platynowe Lwy za całokształt 
twórczości, ze sceny zwrócił się 
do młodych filmowców: „Powiem 
słowami naszego wielkiego roda-
ka: nie lękajcie się. Bądźcie sobą”. 

W kuluarach gdyńskiego Te-
atru Muzycznego często można 
było podczas festiwalu usłyszeć 
opinię, że tak silnego konkursu 
nie było od lat. Trochę to niespra-
wiedliwe dla poprzedników. Trzy 
lata temu o Złote Lwy walczyły 
Ida Pawła Pawlikowskiego, Papu-
sza Krzysztofa Krauzego i Joanny 
Kos-Krauze, Chce się żyć Macieja 
Pieprzycy. Polskie kino po prostu 
idzie w górę. Systematycznie. Staje 
się coraz bardziej różnorodne i in-
teresujące. Przełamuje konwencje, 
przygląda się światu, próbuje ob-
nażać mechanizmy historii. I od-
świeża się, dopuszczając do gło-
su nowych twórców. Nie jest rze-
czą przypadku, że coraz częściej 
trafia na wielkie filmowe festiwa-
le, że zaczynają się nim intereso-
wać zagraniczni agenci i dystry-
butorzy. Tego kapitału nie wolno 
zmarnować. 

Chwała jurorom, że z tej fali inte-
resujących obrazów wyłowili Plac 
zabaw Bartosza M. Kowalskiego, 
uznając go za najlepszy debiut. 
Plac zabaw to studium agresji 
wiszącej w powietrzu. Opowieść 
o dzieciach przesiąkniętych złem, 
pozbawionych moralnych drogo-
wskazów. Ważna diagnoza dzisiej-
szego społeczeństwa. Można ten 
film porównywać ze Słoniem Gusa 
van Santa. Niemal paradokumen-
talny, skromny w formie, a jedno-
cześnie nowoczesny, zostawia wi-
dza z bolesnymi pytaniami. Bez 
odpowiedzi, a może z ogromną 
liczbą odpowiedzi. „Ten film po-
dzielił widzów, ale chcieliśmy pod-
jąć takie ryzyko” — powiedział re-
żyser, odbierając statuetkę. Część 
publiczności wychodziła z seansu 
oburzona. Dla mnie opinie o „nie-
etyczności” tego filmu są nieuza-
sadnione i pełne hipokryzji. Bo to 
jest krzyk, a Kowalski ma ogromną 
odwagę – przesuwa granice sztuki. 
Poraża. Ktoś to musi robić. A kto, 
jak nie artyści?

Matuszyński, Wasilewski i Ko-
walski wyjechali z Gdyni z nagro-
dami, ale dobre kino pokazali też 
inni młodzi twórcy, którzy konse-
kwentnie malują na ekranie obraz 
swojego świata. I swojej genera-
cji. Kamper Łukasza Grzegorzka 
to film o ludziach, którzy życie 
traktują jak grę. Unikają odpowie-
dzialności, próbując maksymalnie 
przedłużyć czas beztroski. Młode 
małżeństwo z tego filmu mogłoby 
bez trudu wtopić się w rzeczywi-
stość Wszystkich nieprzespanych 

nocy, gdzie Michał Marczak por-
tretuje wielkomiejskich hipsterów. 
Pokolenie zagubione w nadmiarze 
wrażeń i możliwości. Korzystające 
z życia, rozbawione, wzmacniające 
doznania porcją wciąganej „mą-
ki”. Inteligentne, otwarte, a jedno-
cześnie niepotrafiące zbudować 
niczego trwałego. Uciekające od 
odpowiedzialności. Potwornie sa-
motne. W jakiś specyficzny spo-
sób nieczułe na potrzeby innych, 
a przecież wrażliwe i nie za bardzo 
szczęśliwe. Pokolenie naznaczone 
samotnością, zapełniające fotele 
u psychoterapeutów. 

Zupełnie inny świat portretuje 
w Falach Grzegorz Zariczny. Je-
go bohaterki należą do tej gru-
py, która nie załapała się na wiel-
kie przemiany, nie złapała wiatru 
w żagle, nie rozwinęła biznesów, 
nie wsiadła do autobusów jadą-
cych do Londynu. Dziewczyny 
z Fal chcą zostać fryzjerkami, to 
dla nich szansa na lepsze życie. 
Z mozołem budują swój świat, ale 
nie potrafią doskoczyć do wła-
snych marzeń. Oglądając ten film, 
myślałam o Krzysztofie Krauzem, 
który zawsze powtarzał, że filmy 
robi się w obronie: ludzi, warto-
ści. Przyznaję, że bardzo czekam 
na następne obrazy Zaricznego.

Warto zapamiętać te nazwiska: 
Matuszyński, Zariczny, Marczak, 
Grzegorzek. Ale i Kuba Czekaj, 
którego rozliczające się z dojrze-
waniem Baby Bump i Królewicz 
Olch powalają nowym językiem, 
nieokiełznaną wyobraźnią i wraż-
liwością. A wreszcie Wojciech Ka-

sperski, w którego thrillerze Na 
granicy też odbija się trudne doj-
rzewanie i utrata złudzeń. 

Podbijający dziś polskie ki-
no trzydziestokilkulatkowie nie 
tworzą jednolitej grupy. Pocho-
dzą z różnych środowisk i mieli 
różny start w dorosłe życie. Każ-
dy z nich jest inny, tak jak inne 
są ich filmy. Łączy ich niezwykłe 
wyczucie filmowej materii i to, że 
niemal wszyscy przeszli przez do-
kument i potrafią uważnie patrzeć 
na świat. 

Ciesząc się falą młodego ki-
na, nie wolno zapominać o doj-
rzałych artystach. Oni wcale nie 
złożyli broni. Wołyń Wojciecha 
Smarzowskiego o rzezi polskiej 
ludności na Kresach Wschodnich 
na początku lat 40. ubiegłego wie-
ku, jest jednym z naszych najważ-
niejszych filmów ostatnich lat. To 
historia młodej dziewczyny z pol-
skiej rodziny, która zakochuje się 
w ukraińskim chłopcu. Wydana 
przez rodzinę za mąż za starsze-
go, zamożnego sołtysa, rodzi syna, 
opiekuje się też dwojgiem dzieci 
męża z poprzedniego małżeństwa. 
Ale tęsknota za tamtym uczuciem 
w niej zostaje. Nawet wtedy, gdy 
na Kresach Ukraińcy zaczynają 
wyrzynać Polaków. W potworny, 
sadystyczny sposób. 

Smarzowski pokazał ludobój-
stwo, Ukraińców zabijających są-
siadów, tragedie mieszkańców 
dotąd spokojnie żyjących. Be-
stialstwo ludzi czujących swoją 
siłę i działających jak w amoku. 
Wszystko rzucił na złożone histo-

ryczne tło, uczciwie rozdając ra-
cje. A najważniejsza jest dla mnie 
w Wołyniu refleksja, jak niewiel-
kiej iskry potrzeba, by w społe-
czeństwie wybuchła nienawiść. 
Straszliwa fala, której nie daje się 
zatrzymać. Nagrody za rewelacyj-
ne zdjęcia Piotra Sobocińskiego, 
charakteryzację czy debiut aktor-
ski to za mało dla tego filmu. 

Niemniej ważnym i mądrym 
obrazem jest dla mnie całkowicie 
pominięta w werdykcie, kameral-
na Zaćma Ryszarda Bugajskiego. 
Jego bohaterką jest stalinowska 
zbrodniarka Julia Brystygiero-
wa. „Krwawa Luna”. Monstrum. 
Żydówka, przedwojenna komu-
nistka, faworytka i kochanka Ja-
kuba Bermana i Bolesława Bieru-
ta, która jako dyrektor owianego 
niechlubną sławą Departamentu 
V oskarżała i torturowała „wrogów 
socjalizmu”. Była znana z potwor-
nego sadyzmu, zwłaszcza w sto-
sunku do młodych mężczyzn. Za-
straszała Kościół. Przygotowy-
wała proces kieleckiego biskupa 
Czesława Kaczmarka, miała swój 
udział w aresztowaniu kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Bugajski 
zrobił film o dwóch dniach z jej 
życia, gdy – już po 1956 roku – 
przyjeżdża do Lasek i stara się 
o spotkanie z prymasem Stefa-
nem Wyszyńskim. 

Bugajski kreśli portret zbrod-
niarki. Inteligentnej, zdetermino-
wanej. Świadomej kim była i kim 
jest. Męczącej się ze sobą. Pasjonu-
jący jest ten jej dialog z duchow-
nymi i z samą sobą. Także dzięki 
kreacji Marii Mamony. Chwila-
mi w roli Brystygierowej twardej 
i przerażającej, chwilami zagubio-
nej i głęboko przegranej. 

Spośród dzieł niedebiutanc-
kich najwyżej (jako laureat Srebr-
nych Lwów) uplasował się Jestem 
mordercą Macieja Pieprzycy — 
film, dla którego punktem wyjścia 
jest historia „wampira z Zagłębia” 
Zdzisława Marchwickiego. Pie-
przyca opowiedział o śledczym, 
który niemal od początku wie, że 
oskarżył niewłaściwego człowie-
ka, ale brnie w kłamstwo. Bo mi-
licja potrzebuje spektakularnego 
sukcesu i pokazowego procesu. 
Bo sam pułkownik też czuje się 
w potrzasku. Stał się bohaterem, 
dostał awans, nowe mieszkanie, 
talon na kolorowy telewizor. Miał-

Ostatnia Rodzina, 
reż. Jan P. Matuszyński

Bogusław Linda w filmie 
Powidoki, reż. Andrzej Wajda
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Michał Oleszczyk, dyrektor ar-
tystyczny 41. Festiwalu Filmowego 
w Gdyni, przed jego rozpoczęciem 
stwierdził na łamach „Magazynu 
Filmowego”: „Kiedy dwa lata temu 
po raz pierwszy zaproponowałem 
konkurs Inne Spojrzenie, wiele 
osób podchodziło do tego pomy-
słu bardzo ostrożnie. Ten konkurs 
wziął się z obserwacji polskiego 
kina współczesnego, w którym 
pewne filmy prezentują formułę 
na tyle niecodzienną i ekspery-
mentalną, że trudno byłoby im 
przebić się w Konkursie Głów-
nym. W poprzednich latach zwy-
cięskie okazały się filmy Polskie 
gówno Grzegorza Jankowskiego 
(zdobyło Nagrodę Publiczności, 
Inne Spojrzenie jeszcze nie było 
oficjalnym konkursem – przyp. 
A.B.) i Śpiewający obrusik Mariu-
sza Grzegorzka. Każdy z czterech 
filmów w tegorocznym konkur-
sie przedstawia sobą unikatową 
koncepcję artystyczną. Jestem 
pewien, że dzięki Innemu Spoj-
rzeniu widzowie 41. Festiwalu Fil-
mowego w Gdyni przekonają się, 
iż w kinie polskim poza głównym 
nurtem powstają dzieła otwarcie 
poszukujące nowej formuły fil-
mowego opowiadania”.

Smakowite danie
Michał Oleszczyk miał rację, acz-
kolwiek trudno uznać czarną ko-
medię, którą okazało się Ederly 
Piotra Dumały (tytuł filmu jest 
nazwą miasteczka) za formułę 
„nową” czy „eksperymentalną”. 
Faktem jest jednak, że w kinie pol-
skim jest ona „niecodzienna”, co 
usprawiedliwia obecność w In-
nym Spojrzeniu drugiego po Le-
sie fabularnego obrazu znanego 
animatora. Obrazu, przy całej jego 
„inności”, tak bardzo komunika-
tywnego, a jednocześnie zabaw-
nego, że mógłby równie dobrze 
znaleźć się w Konkursie Głównym.

„Punkt wyjścia fabuły: ktoś zo-
staje w jakimś domu wzięty przez 
jakąś rodzinę za kogoś innego niż 
jest w rzeczywistości, przyśnił mi 
się, kiedy chodziłem do liceum” – 
mówi reżyser. Ederly, jak więk-
szość mojej twórczości, jest utrzy-
mane w klimacie snu, ale w tym 
filmie nie ma dziwactw: zjaw, po-
tworów, duchów itp. Ze snów prze-
niosłem na ekran ich strukturę 
narracyjną i odmienną od przy-

czynowo-skutkowej logikę, w myśl 
której nieracjonalnie postępuje 
główny bohater, grany przez Ma-
riusza Bonaszewskiego. Aurę snu 
współtworzą czarno-białe zdjęcia 
Adama Sikory. Miał to być film po-
ważny z akcentami komediowymi, 
a jest komediowy, z humorem jak 
z bliskiej mi twórczości Jaroslava 
Haška i kina czeskiego, lecz pod-
szyty niewesołymi lękami. Kon-
serwator zabytków, którego gra 
Bonaszewski, odczuwa, jak wie-
lu z nas, zagubienie w absurdzie 
świata” – dodaje Dumała. 

W jego filmie kapitalnie zagrał 
na krótko przed śmiercią Jerzy 
Płażewski. „Ze wszystkich dań 
najbardziej dziś smakowała mi 
kaszanka” – szepcze z właściwą 
sobie dystynkcją i stoickim spo-
kojem w samym środku najbar-
dziej absurdalnej sytuacji.

Twardy orzech do 
zgryzienia
Dumała wspomniał o absurdzie 
świata. Wiele łączy z tym absur-
dem – i z teatrem absurdu – drugi 
film nagrodzony Złotym Pazurem: 
Biuro budowy pomnika Karoliny 
Breguły. W tegorocznym Innym 
Spojrzeniu była to najbardziej „in-
na” pozycja (co można uznać za 
komplement), ale przez to też naj-
bardziej hermetyczna. Pewna star-
sza pani z pasją zbiera… ludzkie 
uzębienia, tworząc z czasem ich 
systematyczną, muzealną kolek-
cję, którą interesuje się tajemniczy 
mężczyzna. Wszystko rozgrywa 
się w ziejących chłodem i pustką 
nowoczesnych budynkach. Wieje 
od nich samotnością ludzi, któ-
rzy tam mieszkają. Czasem tracą 

mieszkania, bo domy są przezna-
czone do rozbiórki. „Dla mnie ten 
film jest opowieścią metaforyczną 
o grupie osób, która straciła dom. 
Zachwiało się więc ich poczucie 
zakorzenienia. Główna bohaterka, 
budując swoją dziwaczną kolek-
cję, pragnie je przywrócić, bowiem 
i muzea, jako instytucje związane 
z dziedzictwem, i zęby, dosłownie 
zakorzenione w naszych jamach 
ustnych, będące jedynym narzą-
dem, który pozostaje po człowie-
ku, kojarzą się z zakorzenieniem. 
Dziedzictwo można jednak wyko-
rzystać także do manipulowania 
i zawładnięcia społecznością, co 
staje się udziałem twórczyni zęb-
nego muzeum i jej wspólnika” – 
wyjaśnia Karolina Breguła.

Biuru budowy pomnika nie spo-
sób odmówić zalet: subtelności, 
z jaką wplecione zostało przeczu-
cie Apokalipsy, konsekwencji sty-
listycznej i dobrej gry szkockich 
aktorów z Liz Kristiansen na cze-
le. Czas pokaże jednak, jak ten in-
trygujący, ale niełatwy film, który 
miał w Gdyni swoich gorących 
zwolenników i zagorzałych prze-
ciwników, zostanie przyjęty przez 
publiczność nieprzywykłą do aż 
tak „innego” kina. Miejmy nadzie-
ję, że dobrze.

W rytmie wiatru
Po zmaganiach intelektualnych 
wytchnienie przynosi Zud Marty 
Minorowicz. „Zud to czas, kiedy 
bezlitosne siły natury przejmu-
ją kontrolę nad zwierzętami” – 
czytamy w opisie filmu. Siedząc 
przed ekranem przenosimy się 
w mongolski step, gdzie jedena-
stoletni chłopiec ujeżdża dzikie-

go konia, by wziąć udział w wy-
ścigu. „Zawsze chciałam zrobić 
film, w którym natura byłaby au-
tonomicznym bohaterem na rów-
ni z człowiekiem, brakowało mi 
tylko tematu. Kiedy usłyszałam 
o zawodach jeździeckich w Mon-
golii, w których udział biorą tylko 
dzieci, wiedziałam, że znalazłam 
temat” – mówi Marta Minorowicz. 
Dodaje, że w Zudzie obserwacje 
natury są dokumentalne, bo nie da 
się jej wyreżyserować. Natomiast 
kiedy z ust również autentycznych 
bohaterów filmu poznała ciekawe 
historie z codziennego życia ste-
pu, postanowiła je wykorzystać. 
„Wtedy wiedziałam już, że muszę 
wyjść poza dokument” – stwierdza 
reżyserka. Zud to film piękny wizu-
alnie. „Wraz z moimi znakomitymi 
współpracownikami: operatorem 
Pawłem Chorzępą i montażystką 
Beatą Walendowską pragnęłam 
oddać rytm mongolskiego stepu. 
A ten rytm jest wyznaczany przez 
wiatr” – dodaje autorka Zuda.

Słowo o przegranym
Kryształowa dziewczyna Artura 
Urbańskiego opuściła Gdynię bez 
nagrody, bez wyróżnienia. Jed-
nakże kiedy trafi do kin, może li-
czyć na wprawdzie nie festiwalo-
wą, ale kto wie, czy nie ważniejszą, 
bo wydeptaną nogami zwykłych 
widzów, „nagrodę publiczności”. 
Dyplomowy popis absolwentów 
Wydziału Aktorskiego Szkoły Fil-
mowej w Łodzi, powinien spodo-
bać się ludziom młodym, jakimi są 
bohaterowie tego poruszającego 
dramatu obyczajowego o świecie, 
przeżyciach i emocjach współcze-
snych dwudziestoparolatków. 

Dwa otrzymały ex aequo Zło-
tego Pazura – czarna kome-
dia Piotra Dumały Ederly 

i wymykające się klasyfikacji ga-
tunkowej Biuro budowy pomni-
ka Karoliny Breguły. Wyróżnie-
nie zdobył przekraczający grani-
ce między fabułą i dokumentem 
Zud Marty Minorowicz.

Ograniczenie konkursu do 
czterech tytułów, choć dało 
dobry rezultat, i szczodre podej-
ście jurorów, wzbudziło wątpliwo-
ści wśród obserwatorów festiwalu. 
Mówiono, że w Innym Spojrzeniu 
lepiej niż w Konkursie Głównym 
obroniłaby się kontrowersyjność 
Wszystkich nieprzespanych nocy 

Andrzej Bukowiecki
W konkursie Inne Spojrzenie o Złoty Pazur „za odwagę formy i treści” – jak głosił 
Regulamin Festiwalu – ubiegały się w tym roku tylko cztery filmy. Raczej dzięki ostrej 
selekcji, niż mimo niej, konkurs stał na wysokim poziomie. Najlepiej świadczy o tym fakt, 
że aż trzem filmom jury pod przewodnictwem Moniki Strzępki przyznało trofea.

Mała ilość,
dobra jakość

Michała Marczaka, a zwłaszcza 
Placu zabaw Bartosza M. Kowal-
skiego. Zastanawiano się, czy 
hojność jurorów nie wywołała 
wrażenia, że nagrodzono prawie 
wszystko (filmem pominiętym 
w werdykcie była Kryształowa 
dziewczyna Artura Urbańskiego) 
i nic. Przy tak skąpej ilości filmów 

być może lepszym rozwiązaniem 
byłoby zdecydowane wskazanie 
jednego zwycięzcy. A z drugiej 
strony, skoro nie skąpiono tro-
feów, to dlaczego wyróżnienie 
nie przypadło także Kryształowej 
dziewczynie? Chyba dlatego, że 
był to obraz najmniej „inny” ze 
wszystkich.

Ederly, reż. Piotr Dumała 

Biuro budowy pomnika, 
reż. Karolina Breguła
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dem może być przewodnicząca 
tegorocznego jury dla obu kon-
kursów, Agnieszka Smoczyńska. 
W 2008 roku z filmem Aria Diva 
zwyciężyła w Konkursie Młode-
go Kina, a siedem lat później za 
Córki Dancingu odbierała nagro-
dę za najlepszy debiut reżyserski. 

Być może jej drogą podąży Da-
ria Woszek, której Hycel zdobył 
Nagrodę im. Ewy Kamirskiej dla 
najlepszego filmu w Konkursie 
Fabularnych Filmów Krótkome-
trażowych. Czarna komedia, z Ja-
nuszem Chabiorem w roli głównej, 
ujęła jurorów głównie za sprawą 
„znalezienia ciepłego i pełnego 
ironii klucza do historii opowia-
dającej los człowieka zmagają-
cego się z samotnością”. Mam 
wrażenie, że samotność i różne 
jej wymiary to w ogóle temat czę-
sto powtarzający się w innych fil-
mach, które można było zobaczyć 
w konkursie, a już na pewno tych 
nagrodzonych. Czy to w świecie 
sztuki, jak w przypadku Otwarcia 
Piotra Adamskiego, czy w szarej 
rzeczywistości odrapanych blo-
ków, jak w mocnym NDR Grze-
gorza Dębowskiego (oba filmy 
wyróżnione zostały ex aequo Na-
grodą Specjalną za niepokorność 
twórczą). Ale też w wielkim mie-
ście, i to nie byle gdzie, bo we fran-
cuskiej stolicy. O tym opowiadał 

wyróżniony Romantik Mateusza 
Rakowicza, ze świetnym Robertem 
Więckiewiczem w roli głównej. 
Jego występ, a także wspomnia-
nego Janusza Chabiora w Hyc-
lu, bądź Julii Kijowskiej w Loka-
torkach (o czym dalej), pokazuje, 
że zaufania do młodych twórców 
nabywają nie tylko selekcjonerzy 
festiwali czy widzowie, ale i uznani, 
rozchwytywani aktorzy. Co tylko 
może cieszyć. Wydaje się, że juro-
rzy w przypadku tego konkursu 
mieli stosunkowo łatwe zadanie, 
ponieważ nagrodzone filmy zde-
cydowanie wyróżniały się na tle 
całości. A ta (łącznie dwanaście 
tytułów), nie ma co ukrywać, była 
nieco słabsza niż w roku ubiegłym. 

Podobnie rzecz się miała w przy-
padku Konkursu Młodego Kina 
(w jego skład weszło trzynaście 
filmów), choć i tu rzecz jasna zna-
lazły się perełki. Z pewnością do 
takich zaliczyć można laureata Na-
grody im. Lucjana Bokińca, etiudę 
Szczękościsk w reżyserii Kordiana 
Kądzieli. Film z Wydziału Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskie-
go to zupełnie inne kino niż Hy-
cel. Do bólu absurdalne, szalenie 
oryginalne, wywołujące u widzów 
szeroki uśmiech. Po reakcji na sali 
dało się wyczuć, że to właśnie był 
zdecydowany faworyt licznie przy-
byłej na projekcje festiwalowej pu-

bliczności. Z nią zgodziło się też 
jury (obok Smoczyńskiej zasiadali 
w nim: Małgorzata Potocka, Mate-
usz Damięcki, Adam Palenta oraz 
Andrzej Krakowski), honorując ten 
ujęty w formę mockumentu film 
za „odważne spojrzenie na świat 
intelektualnego absurdu”. Najpo-
ważniejszym kontrkandydatem 
do głównego lauru były Lokator-
ki w reżyserii Klary Kochańskiej 
(ostatecznie film dostał Nagrodę 
Specjalną). Wciągająca opowieść 
o samotnej trzydziestoparolatce 
(w tej roli Julia Kijowska), która 
kupuje mieszkanie na aukcji ko-
morniczej, a na miejscu zastaje 
nie lada „niespodziankę”. Warto 
dodać, że film dyplomowy mło-
dej reżyserki ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi ma już na koncie całkiem 
pokaźną liczbę nagród, w tym wy-
daje się, że tę najważniejszą, czyli 
studenckiego Oscara. Konkursowe 
wyróżnienia również podzielone 
zostały pomiędzy produkcje ze 
szkół w Katowicach i Łodzi. Pierw-
szą reprezentowała Milena Dut-
kowska z filmem Zagraj ze mną, 
opowiadającym o próbie przełama-
nia hermetycznego świata dwój-
ki młodych ludzi. Drugą – Kalina 
Alabrudzińska z Niestrudzonymi 
wędrowcami, historią 40-letniej ko-
biety, która postanawia radykalnie 
odmienić swoje życie.  

Filmy w obu konkursach ze-
brane były w bloki, a po każdym 
z nich odbywało się spotkanie 
z twórcami. Ciekawie było skon-
frontować artystyczne wizje, ale 
i metody produkcji, bo te znacz-
nie się od siebie różniły. Zwłasz-
cza w przypadku filmów nieza-
leżnych, gdzie jak przekonywali 
młodzi reżyserzy sporą kreatyw-
nością trzeba było się wykazać 
już na etapie kompletowania bu-
dżetu. Od coraz popularniejszego 
crowdfundingu, przez pracę bez 
wynagrodzenia w gronie bliskich 
znajomych, po realizację filmu po 
godzinach. Końcowe efekty bywa-
ły różne, lepsze i gorsze. Ale były 
dwie rzeczy wspólne dla każdego 
z prezentowanych w Gdyni fil-
mów, sprawiające, że oglądało się 
je z dużą przyjemnością i pewną 
nadzieją na przyszłość, o której 
na samym początku wspominał 
Michał Oleszczyk. Chodzi miano-
wicie o pomysł i pasję. Od tego 
pierwszego wszystko się zaczyna, 
bez tej drugiej nie warto w ogóle 
zabierać się za robienie filmu. Te-
go w obu „młodych” gdyńskich 
konkursach było akurat pod do-
statkiem, na co z entuzjazmem 
reagowała licznie przybyła, na 
każdy z filmowych bloków, festi-
walowa publiczność. I o to wła-
śnie chodzi. 

Daria Woszek, reżyserka filmu Hycel, oraz 
Kordian Kądziela, autor Szczękościsku, 
bez wątpienia wyjechali znad morza 
w najlepszych humorach. A to dlatego, 
że właśnie im przypadły główne nagrody, 
odpowiednio w Konkursie Fabularnych 
Filmów Krótkometrażowych oraz 
Konkursie Młodego Kina podczas 41. 
edycji Festiwalu Filmowego w Gdyni.

Szczękościsk, 
reż. Kordian Kądziela

 Janusz Chabior w filmie Hycel, 
reż. Daria Woszek 
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Te dwie kompetycje to kon-
tynuacja drogi, jaką w ubie-
głym roku zdecydował się 

obrać dyrektor artystyczny festi-
walu, Michał Oleszczyk. Zmian, 
których nadrzędnym celem mia-
ło być uporządkowanie formuły 
i podniesienie rangi wydarzenia 
skupiającego jakże ciekawe prze-
cież kino realizowane przez mło-
dych twórców. Stąd Konkurs Fa-
bularnych Filmów Krótkometra-
żowych, w którym udziału brać 
nie mogły jedynie etiudy i filmy 

dyplomowe studentów szkół fil-
mowych, oraz stworzony właśnie 
z myślą o nich Konkurs Młodego 
Kina. Inaugurując projekcje na 
Nowej Scenie gdyńskiego Teatru 
Muzycznego, Oleszczyk przekony-
wał, że wspomniane dwie sekcje są 
dla niego wyjątkowo ważne. A to 
dlatego, że być może już niedłu-
go prezentowanych tu młodych 
twórców zobaczymy, w odbywa-
jącym się „za ścianą” Konkursie 
Głównym, rywalizujących o Zło-
te Lwy. Świetnym tego przykła-

Kuba Armata

od pomysłu
Zaczyna się
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Festiwale w Polsce: Gdynia Dzieciom

Wtym roku miała szcze-
gólny charakter. Przy-
padający w 2016 roku 

jubileusz 50-lecia Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich – głów-
nego organizatora Gdyni Dzie-
ciom – stał się okazją do zapro-
ponowania widzom wyjątkowego 
repertuaru, złożonego z najwięk-
szych dokonań polskiego kina 
dla dzieci i młodzieży. Szczegól-
nym wydarzeniem tegorocznej 
edycji programu była przedpre-
mierowa projekcja animowane-
go filmu Kropla Zorzy Polarnej 
Wiesława Zięby. 

To jedyna okazja, kiedy pod-
czas kilku dni festiwalowych 
można było obejrzeć najsłynniej-
sze pełnometrażowe fabuły lub 
krótkie animacje, które rozsławiły 

polską kinematografię na całym 
świecie: od Kuszy – pierwszego 
odcinka przygód najsłynniejsze-
go animowanego duetu – Bolka 
i Lolka po oscarowego Piotrusia 
i wilka, przez niezwykłe w swej 
plastycznej formie produkcje Te-
lewizyjnego Studia Filmów Ani-
mowanych i Studia Miniatur Fil-
mowych autorstwa najwybitniej-
szych artystów – Witolda Giersza, 
Juliana Józefa Antonisza, Zofii 
Ołdak, Zbigniewa Koteckiego. 

Obok klasyki gatunku, festi-
wal zaprezentował również naj-
nowsze polskie filmy dla dzieci 
i młodzieży. W roku Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej widzowie 
obejrzeli pełnometrażową fabułę 
mistrza kina dziecięcego, Stani-
sława Jędryki – Paragon gola. 

tego medium i zrozumieć, że re-
alizacja filmu animowanego wy-
maga dużo cierpliwości, ale i kre-
atywności. Największą frajdę dzie-
ciom sprawia to, że mogą wymy-
ślić wszystko od samego początku 
samodzielnie”. 

„Gdynia Dzieciom ma charak-
ter szczególny nie tylko dlatego, że 
rokrocznie bardzo wzrusza mnie 
widok setek małych kinomanów 
tłumnie wypełniających pokazy, 
ale i dlatego, że od przywitania 
dzieci zaczynam zawsze festiwa-
lowy poniedziałek, i w tym mo-
mencie czuję zawsze, że kolejny 
festiwal ruszył i rozwinął żagle” – 
mówi Michał Oleszczyk, dyrektor 
artystyczny festiwalu. – „Jestem 
pewien, że na tych wyjątkowych 
pokazach miłością do kina zara-
żają się kolejne pokolenia dzieci, 
które w latach kolejnych zasiądą 
w Teatrze Muzycznym i będą śle-
dzić polskie kino już jako dojrzali 
odbiorcy”. 

Gdynia Dzieciom jest orga-
nizowana przez Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich przy współ-
pracy Pomorskiej Fundacji Filmo-
wej i przy wsparciu finansowym 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej. Wszystkie pokazy odbywały 
się w tym roku w gdyńskim kinie 
Helios. 

Gdynia Dzieciom to jedna 
z najpopularniejszych sekcji Festiwalu 
Filmowego w Gdyni. Organizowana 
corocznie od 2004 roku, ściąga od 8 do 
10 tys. młodych widzów.

Festiwalowe atrakcje 
dla najmłodszych

Albert Kiciński
Tegoroczna Gdynia Dzieciom to 

nie tylko filmy twórców rodzimych, 
ale też dzieła artystów zagranicz-
nych prezentowane w Panoramie 
Kina Światowego. Program uzu-
pełniały wydarzenia towarzyszące, 
m.in. wystawa plakatów z progra-
mu Polskie Kino Młodego Widza 
w Gdyńskim Centrum Filmowym. 

Organizatorzy przygotowali 
również warsztaty z planu filmowe-
go. „Ideą tych warsztatów jest prze-
prowadzenie dzieci przez wszystkie 
etapy powstawania filmu” – mówił 
jeden z prowadzących, montaży-
sta Tomasz Kolak. – „Najbardziej 
zawsze podoba się etap zdjęciowy, 
który ma najwięcej wspólnego z za-
bawą, natomiast potem przychodzi 
czas na żmudny montaż. Staramy 
się w tych warsztatach oddać naj-
większą inicjatywę dzieciom. Na-
szym zadaniem jest im podpowia-
dać i kierować na właściwe tory”.

Młodsze dzieci mogły wziąć 
udział w warsztatach z zakresu 
filmu animowanego: „Pracowali-
śmy przez dwa dni z grupą dzieci 
z szóstej klasy podstawówki” – ko-
mentuje Marta Stróżycka, prowa-
dząca zajęcia. – „Próbowaliśmy im 
naświetlić, jak powstaje film ani-
mowany i jak wyglądają poszcze-
gólne etapy produkcji. To była dla 
nich pierwsza szansa, żeby dotknąć 
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Najmłodsi widzowie festiwalu 

Kropla Zorzy Polarnej,
reż. Wiesław Zięba
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nobusem pojechał m.in. dr Krzysz-
tof Jajko, kulturoznawca i badacz 
kultury filmowej PRL-u, który przy-
gotował dla podróżujących bogato 
ilustrowaną przykładami prelekcję 
na temat reklamy kinowej w Pol-
sce przed 1989 rokiem.

Mobilizację można było rów-
nież odczuć w malowniczym 

Dworku Tradycja (Bełczna w gmi-
nie Łobez), historyczno-turystycz-
nym gospodarstwie prowadzo-
nym przez Grażynę i Tadeusza 
Szubów. Nie tylko ze strony wła-
ścicieli, którzy na co dzień zaan-
gażowani są w przeróżne inicja-
tywy – od promocji regionu po 
badania jego tradycji (działają 
m.in. w Ogólnopolskiej Sieci Za-
gród Edukacyjnych, Grażyna Za-
remba-Szuba jest autorką książki 
„Pomorska Książka Kucharska”, 
publicystką i badaczką kuchni Za-
chodniego Pomorza, a także pro-
pagatorką ruchu Slow Food oraz 
założycielką i kanclerz Oddziału 
Polskiej Izby Produktu Regio-
nalnego i Lokalnego). Przyjazd 
Kinobusu zaintrygował również 
mieszkańców Bełcznej i okolic, 
którzy gromadnie stawili się na 
przygotowanym przez Cyrk Edi-
son plenerowym pokazie doku-
mentu Kino, moja miłość.

Trudno, oczywiście, na podsta-
wie weekendowej wyprawy wy-
snuwać poważne wnioski na te-
mat regionu, a jednak Kinobus 
pozwala dostrzec pewne trendy. 
Wyprawa szlakiem kin Podkar-
pacia, pomimo kilku chwalebnych 
wyjątków, dała obraz dość przy-
gnębiający: zniszczone byłe kina 

lub kina, w których brakuje nie 
tylko know how, ale i chęci, żeby 
coś zmienić. Przeciwnie na Po-
morzu. Owszem, to też miejsce 
kin przekształconych w sklepy 
spożywcze. Ale jednocześnie to 
region świetnych pomysłów i ener-
gicznych ludzi, którym się chce. 
Spotkaliśmy ich po drodze wie-
lu. Barwnie opowiadają o swoich 
miastach i miasteczkach, inicjują 
i prowadzą filmowe projekty, kina, 
festiwale. Mają pomysły na to, jak 
walczyć o widza, jak zachęcać go 
do śledzenia nie tylko hitów box 
office’u, ale i propozycji z reper-
tuaru studyjnego. Jak chociażby 
w legendarnym Pionierze 1907, od 
którego wyprawa z Kinobusem 
po Zachodnim Pomorzu musiała 
się zacząć (szerzej o kinie pisali-
śmy w „Magazynie Filmowym” 
nr 7/2014). Albo na Ińskim Lecie 
Filmowym (też zajrzeliśmy). Al-
bo w Drawsku Pomorskim, w któ-

rym działające w ramach ośrod-
ka kultury, stosunkowo niedaw-
no wyremontowane kino Drawa 
ma frekwencję kilka razy wyższą 
niż średnia w Polsce (bodaj czte-
ry bilety na mieszkańca na rok!). 
Komercyjne tytuły „podkręcają” 
wyniki, ale jednocześnie umoż-
liwiają granie kina ambitniejsze-

go, które ma stałych odbiorców. 
Podobnie w kinie Mewa (Złocie-
niec). Tu frekwencja również im-
ponująca – dwa pełne bilety na 
rok na mieszkańca. 

Inicjatywa i chęć do działania 
widoczna jest również wyraźnie 
w pozakinowym życiu regionu, 
czego dobitnie dowiodły kolejne 
przystanki na trasie Kinobusu: za-
łożona w Baniewicach w 2009 roku 
Winnica Turnau, której wina ser-
wowane były na ostatnim szczycie 
NATO w Warszawie (tak – pró-
bowaliśmy!) czy Muzeum Pań-
stwowego Gospodarstwa Rolne-
go w Bolegorzynie, miejscowości 
której historia mogłaby spokojnie 
posłużyć jako podstawa do sce-
nariusza kontynuacji Pieniądze 
to nie wszystko Juliusza Machul-
skiego. Tylko tu bohaterką byłaby 
pani sołtys, która popegeerowską 
biedę przekształciła w turystyczną 
atrakcję i lekcję gospodarności.

Gotowe scenariusze czeka-
ją również w „mieście, którego 
nie było”, czyli Bornem Sulino-
wie. Wystarczy tylko skontakto-
wać się z Izbą Pamięci i jej chary-
zmatycznym gospodarzem, bada-
czem skomplikowanych dziejów 
miejscowości i jej radnym – Da-
riuszem Czerniawskim, i zapytać 

go o odnalezione po latach listy 
ojca do syna, pewną parcianą la-
leczkę, miejscowego proboszcza 
czy lokalną Wielką ucieczkę, na-
wet bardziej imponującą niż ta ze 
Steve’em McQueenem.

Trochę gorzko zrobiło się chy-
ba tylko w Mirosławcu Górnym, 
gdzie przeznaczony dla stacjonu-
jącego tam niegdyś wojska klub 
garnizonowy wraz z kinem Grun-
wald zrównano z powierzchnią 
ziemi. Kinobusowa ekipa razem 
z dziećmi z sąsiedztwa na moment 
przywróciła je do życia, tworząc je-
go szyld. Niby tylko na kartkach 
papieru, ale i tak nagle w powie-
trzu uniosła się magia. Tak samo 
było w czasie krótkiego spotka-
nia z panią Celiną Bielejec, która 
w wałeckim kinie Tęcza pracuje 
od 65 lat. Tak, taki właśnie jest Ki-
nobus – zbliża ludzi, bawi, uczy, 
przypomina tradycję, przeszłość 
łączy z przyszłością. Magiczny! 

Już po raz drugi na polskie drogi wjechał 
Kinobus – bez wątpienia najbardziej 
oryginalny festiwal filmowy w Polsce. 
Wyjątkowy. 

Szlakiem
zachodniopomorskich 

Kinobusowa ekipa 
tworzy szyld kina Grunwald 
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Przypomnę – pomysł naro-
dził się kilkanaście miesię-
cy temu, zainspirowany im-

prezą o tej samej nazwie ze Sło-
wacji. Nasi południowi sąsiedzi, 
zapaleńcy z ośrodka kultury Sta-
nica Žilina-Záriečie, postanowili, 
że będą przywracać do życia nie-
czynne lokalne kina. I tak już od 
dekady czynią. Z walizką narzę-
dzi „pod pachą” przemieszczają 
się z kina do kina, od jednego po-
psutego projektora do drugiego. 
Przykręcają, co trzeba, żeby zno-
wu w ciemnej sali światło opowie-
działo porywającą historię. Maciej 
Gil – wspierany przez Agnieszkę 
Balicką, Bogdana Balickiego i Ro-
berta Skrzydlewskiego z krakow-
skiej Fundacji Wspierania Kultury 
Filmowej Cyrk Edison – koncept 
ten przekształcił i zmodyfikował. 
Pozostała wspólna, grupowa po-
dróż od kina do kina. Bez narzę-
dzi, za to z otwartymi i spragnio-

nymi wiedzy głowami. Kina – te, 
którym udało się przetrwać ko-
lejne kryzysy i ciągle działają, ale 
i te, które przegrały walkę z mul-
tipleksami lub nie zdołały zebrać 
pieniędzy na projektory cyfrowe – 
wyznaczają główny szlak wojaży. 
Przystanki po drodze pozwalają 
poznać jednak nie tylko dzieje lo-
kalnych ośrodków filmowych, ale 
i region – jego życie, historię, lu-
dzi. Także jego energię. 

Każdego roku Kinobus ma obie-
rać inny szlak – w 2015 było to 400 
kilometrów drogami Podkarpacia. 
Przez trzy dni – w ostatni weekend 
sierpnia – grupa kilkudziesięciu 
osób odwiedzała kina i atrakcje 
kulturalno-turystyczne od Rze-
szowa po Sanok. W sierpniu ro-
ku 2016 kinobusowicze wyruszyli 
na podbój województwa zachod-
niopomorskiego: od Szczecina po 
Szczecinek, przez takie miejscowo-
ści, jak Gryfino, Chojna, Baniewi-

ce, Banie, Pyrzyce, Ińsko, Bełczna, 
Drawsko Pomorskie, Złocieniec, 
Bolegorzyn, Czaplinek, Mirosła-
wiec, Mirosławiec Górny, Wałcz 
i Borne Sulinowo. To wszystko 
w niecałe cztery, bardzo inten-
sywne i naprawdę fascynujące dni. 

Organizatorom tego nieco-
dziennego festiwalu-wydarzenia 
udało się po raz kolejny połączyć 
wakacyjną przygodę z edukacją, 
„przyjemne z pożytecznym”. Na 
pokład autokaru weszło wielu 
z uczestników ubiegłorocznej edy-
cji, ale dołączyli też nowi – ludzie 
ciekawi innego spojrzenia na re-
gion, z którego się wywodzą, tu-
dzież krainę całkowicie im niezna-
ną. Osoby z przedziału wiekowego 
20-40 lat, ale i seniorzy, których nie 
wystraszyły ani czasami polowe 
warunki (noclegi w hostelach i in-
ternatach), ani bogaty plan (ten 
działał raczej zachęcająco); festi-
walowicze zawodowo związani 

z branżą (dziennikarze, dystry-
butorzy, kiniarze) lub po prostu 
zainteresowani kulturą.

Ponownie Kinobus zdołał zak-
tywizować nie tylko swoich uczest-
ników, ale i lokalne społeczności. 
Jest coś naprawdę pozytywnego 
w obserwowaniu, jak krótka wizyta 
gości z całej Polski (choć nie wy-
łącznie, bo na pokład Kinobusu 
wsiadają też obcokrajowcy) mo-
bilizuje zarówno kierowników od-
wiedzanych ośrodków kultury, ale 
i okolicznych mieszkańców. Dla 
przykładu w miejscowości Banie 
w Międzynarodowym Centrum 
Turystyki, Kultury i Sportu pracow-
nicy przygotowali bogate i dobrze 
zachowane archiwum działającego 
tam przez lata kina Szarotka. Księ-
gi biletowe, dokumenty pracowni-
ków, zdjęcia – prawdziwe rarytasy, 
szczególnie dla historyków kina. Ci 
ostatni zresztą również do wypra-
wy dołączają. Po raz kolejny z Ki-

Dagmara Romanowska

kin, win i dziejów
Fo

t.
 M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e 



34 35MAGAZYN FILMOWY        nr 62/październik 2016MAGAZYN FILMOWY        nr 62/październik 2016

Festiwale w Polsce: Hommage à Kieślowski w SokołowskuFestiwale w Polsce: Hommage à Kieślowski w Sokołowsku

Spotkanie to, podobnie jak kil-
ka innych, było transmitowane na 
żywo do Warszawy, gdzie w sali ki-
nowej Ninateki pokazano widzom 
stolicy sześć filmów z Hommage 
à Kieślowski. Mogli oni również 
zadawać pytania gościom w So-
kołowsku. Rozmowy z twórcami 
prowadzili w tym roku: Dorota 
Paciarelli, Rafał Koschany, Łu-
kasz Maciejewski i wyżej podpi-
sany. Ewa Wycichowska, tancerka 
i choreograf, wieloletnia dyrektor 
Polskiego Teatru Tańca w Pozna-
niu, opowiadała po projekcji Sied-
miu kobiet w różnym wieku (1978) 
o swoim udziale w tym filmie, i jak 
spotkanie z Kieślowskim zainspi-
rowało ją przy realizacji jednego 
ze swych spektakli. 

Dwa inne spotkania wokół 
filmów z dorobku reżysera od-
były się po projekcji Bez końca 
(1984) i Czerwonego (1994). Oba 
z udziałem Krzysztofa Piesiewicza. 
W pierwszym wziął też udział in-
ny przyjaciel Kieślowskiego, Ja-
cek Petrycki, autor zdjęć do Bez 
końca. W drugim wystąpił Michał 
Sobociński, syn Piotra Sobociń-
skiego, autora zdjęć do ostatnie-
go obrazu z trylogii Trzy kolory. 
Obie rozmowy koncentrowały się 
wokół wartości niesionych przez 
bohaterów filmów oraz ich prze-
słania, mówiącego o tęsknocie 
za zrozumieniem i akceptacją ze 
strony drugiego człowieka. 

Rozmowa po projekcji Bez koń-
ca została zatytułowana „Oło-
wiany czas” i dotyczyła miejsca 

oraz roli prawników w napiętych 
i przełomowych dla historii wyda-
rzeniach politycznych, biorąc za 
przykład okres stanu wojennego 
ukazany w pierwszym wspólnym 
dziele Kieślowskiego i Piesiewi-
cza. Ten mocno akcentowany na 
festiwalu wątek tematyczny miał 
swoją kontynuację w postaci pro-
jekcji dwóch głośnych niemiec-
kich filmów dokumentalnych: 
Adwokaci – niemiecka opowieść 
(2009) Birgit Schulz, dotyczącego 
skomplikowanych i dramatycz-
nych splotów między światem 
polityków i prawników w najnow-
szej historii Niemiec, oraz obra-
zu Państwo kontra Fritz Bauer 
(2015) Larsa Kraumego. W spo-
tkaniu po pokazie pierwszego 
z tych dokumentów wziął też 
udział słynny obrońca w proce-
sach politycznych w Niemczech, 
Nicolas Becker.

Filmy dokumentalne miały 
w tym roku wyjątkowo liczną 
i efektowną reprezentację i to 
zarówno jeśli idzie o tytuły, jak 
i udział twórców w spotkaniach 
z publicznością. Wydarzeniem 
szczególnym był pokaz odnowio-
nej przez Narodowy Instytut Au-
diowizualny kopii Spotkania z Kie-
ślowskim (Begengung mit Krzysz-
tof Kieślowski, 1995), po którym 
odbyło się spotkanie z jego twórcą 
Andreasem Voigtem, oraz dwójką 
innych filmowców, uczestników 
zagranicznych seminariów Kie-
ślowskiego, Barbarą Etz i Pasca-
lem Verdoscim. Nosiło ono tytuł 

„Na przypadek trzeba zasłużyć”. 
Każdy kolejny dokumentalny 

seans oraz spotkanie po nim by-
ły jakby kontynuacją i uzupełnie-
niem poprzedniego. Bliscy współ-
pracownicy Wojciecha Staronia, 
Zbigniew Osiński (montażysta) 
i Anna Waradzyn (kierownik pro-
dukcji) opowiadali po projekcji 
Braci (2015) o frapujących oko-
licznościach powstania tego fil-
mu i trwającej od lata przyjaźni 
między jego bohaterami, brać-
mi Kułakowskimi, a całą ekipą 
realizatorów. W podobnym tonie 
o pracy dokumentalisty mówi-
li po projekcji swoich dokumen-
tów: Beata Dzianowicz (Latawce, 
2007), Krzysztof Kopczyński (Dy-
buk. Rzecz o wędrówce dusz, 2015) 
oraz autor zdjęć do obu utworów, 
Jacek Petrycki. Nie mniej cieka-
we okazało się spotkanie z Ka-
milą Józefowicz po pokazie jej 
intrygującego portretu argentyń-
skiej artystki i pustelniczki, Ga-
lumphing (2012). 

Osobno trzeba wspomnieć 
o bloku złożonym ze współcze-
snych europejskich filmów fa-
bularnych prezentowanych pod 
znaczącym tytułem „Re:Inter-
pretacje”. Z nieodległych od So-
kołowska Czech przybyli Tomáš 
Weinreb (reżyser) i Vojtěch Frič, 
twórcy filmu fabularnego Já, Olga 
Hepnarová (2016, o skazanej na 
śmierć kobiecie, która wjechała 
w ludzi na przystanku tramwa-
jowym w 1973 roku, dokonując 
swego rodzaju osobistej zemsty 

na społeczeństwie czechosłowac-
kim), a rozmowę z młodymi re-
alizatorami poprowadził znany 
czeski filmoznawca i polonista, 
Petr Vlček. W programie tego cy-
klu znalazły się też: Śmierć w Sa-
rajewie (2016) Danisa Tanovića, 
Aurora Rodriga Sepúlvedy oraz 
Timbuktu (2014) Abderrahmane’a 
Sissako. Nie zabrakło również 
polskich obrazów. Ich twórcy po 
projekcji opowiadali o kulisach 
powstania swoich filmów. Jacek 
Lusiński (reżyser) i Michał Sobo-
ciński (operator kamery) mówi-
li o wspólnie nakręconym Carte 
Blanche (2015) i problemie pew-
nego rodzaju „oszustwa”, którego 
dopuszcza się w tym filmie głów-
ny bohater. Wyjątkowa atmosfera 
pogodnej rozmowy o sprawach 
trudnych towarzyszyła spotkaniu 
pod hasłem „Bo miłość jest dobra 
na wszystko…” z Kingą Dębską (re-
żyserem) i Zbigniewem Domagal-
skim (producentem) po projekcji 
Moich córek krów (2015).

Zgodnie z kolorystyką tegorocz-
nego plakatu i materiałów promo-
cyjnych, tematem przewodnim 6. 
edycji Hommage à Kieślowski był 
film Trzy kolory: Czerwony. Jego 
pokaz i rozmowa z Krzysztofem 
Piesiewiczem („Ukryte znaczenia 
Czerwonego”) nie były jedynymi 
wydarzeniami dotyczącymi tego 
dzieła. Alain Martin, wielki mi-
łośnik sztuki polskiego reżysera 
i autor kilku książek na jego temat, 
przygotował wyjątkową prezenta-
cję – na sposób detektywistycz-
ny opracowane dossier dotyczą-
ce miejsc związanych z realizacją 
Czerwonego. Otwarto także wy-
stawę fotosów z planu tego fil-
mu zatytułowaną „Remembering 
Krzysztof Kieślowski”. Z kilku ty-
sięcy zdjęć, jakie wykonał Piotra 
Jaxa, na ścianach w Archiwum 
Krzysztofa Kieślowskiego zawi-
sło tylko kilka, ale przygotowa-
na przez autora audiowizualna 
prezentacja złożona z dziesiątek 
werków przeniosła widzów na 
plan filmowy do Genewy, gdzie 
rozegrała się opowieść o losach 
Valentine, Augusta i sędziego. 
Do oglądania tych fotosów jak 
i wszystkiego, co działo się w So-
kołowsku w dniach 9-11 września, 
zachęcało motto z Kieślowskiego, 
umieszczone na ulotce przeglądu: 
„Patrz uważnie. Look carefully”. 

Wlatach 1983-1996 Pa-
ciarelli współpracowa-
ła z Kieślowskim przy 

organizacji prowadzonych przez 
niego warsztatów dla młodych fil-
mowców. Trudno nie odnieść wra-
żenia, że ta wieloletnia tłumacz-
ka Kieślowskiego podjęła w tym 
roku w Sokołowsku udaną próbę 
przełożenia myśli, ducha i atmos-
fery kina twórcy Dekalogu na fe-
stiwalowy program zbudowany 
z projekcji filmowych, dyskusji, 
prelekcji i spotkań. 

Uzdrowisko, w którym młody 
Kieślowski spędził kilka lat dzie-
ciństwa, zachowało coś ze swe-
go dawanego uroku, wyczuwal-
nego w ciszy i osobności tego 
miejsca malowniczo położonego 
w górskim krajobrazie Sudetów. 
W dawnym sanatorium, w którym 
leczył się ojciec przyszłego reży-
sera, dziś znajduje się Archiwum 
Twórczości Krzysztofa Kieślow-
skiego założone przez Zuzannę 
Fogtt i Bożenę Biskupską z Fun-

dacji Sztuki Współczesnej In Si-
tu, przy merytorycznym wspar-
ciu Stanisława Zawiślińskiego, 
autora książek o Kieślowskim 

Mikołaj Jazdon

Odbywający się w Sokołowsku koło Wałbrzycha Festiwal Filmowy Hommage à Kieślowski 
swoją tegoroczną edycją, zatytułowaną „Czerwony i jego reinterpretacje”, otworzył 
nowy rozdział w dziejach tej wyjątkowej imprezy. Programowy kształt szóstej odsłonie 
przeglądu nadała nowa, a w zasadzie jego pierwsza, dyrektor artystyczna, Dorota 
Paciarelli, producentka filmowa i animatorka kultury, członkini Europejskiej Akademii 
Filmowej, prowadząca swą działalność między Niemcami a Polską.

Kieślowski
w tłumaczeniu

na nasze czasy

Kieślowskiej, wdowy po reżyse-
rze, sprawującej patronat honoro-
wy nad sokołowskim festiwalem. 

Pośród gości, którzy zjecha-
li w tym roku do Sokołowska, 
w pierwszej kolejności trzeba 
odnotować obecność Krzysztofa 
Piesiewicza, scenarzysty filmo-
wego, przyjaciela i współpracow-
nika Kieślowskiego, oraz Jaco-
po Quadriego, montażysty obra-
zu Fuocoammare. Ogień na mo-
rzu (2016) zrealizowanego przez 
Gianfranca Rosiego, dokumentu 
nagrodzonego Złotym Niedźwie-
dziem na tegorocznym Berlinale. 
Opowieść o codziennym życiu ro-
dziny włoskich rybaków z wyspy 
Lampedusa, zestawionym z dra-
matycznym losem tysięcy afry-
kańskich uchodźców ratowanych 
z morza przez włoskich maryna-
rzy i doktora Pietro Bartolo, stała 
się filmem otwarcia sokołowskiej 
imprezy, uzupełnionym o spotka-
nie i rozmowę z Quadrim w festi-
walowym kinie Zdrowie.
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i popularyzatora jego twórczości. 
Ta wyjątkowa inicjatywa ma swe-
go szczególnego opiekuna i fun-
datora zbiorów w osobie Marii 
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da szkolna Majewskiego Rondo 
(1958), groteska z udziałem Sławo-
mira Mrożka i Stefana Szlachty-
cza. Rondo, podobnie jak szkolne 
etiudy Romana Polańskiego i Wi-
tolda Leszczyńskiego, było podzi-
wiane na całym świecie.

Chciałbym w tym artykule przy-
pomnieć mniej znane filmy Mi-
strza, pokazują one bowiem, jak 
szerokie było spektrum jego zain-
teresowań artystycznych. W twór-
czości Majewskiego znajdziemy 
dramaty psychologiczne i kome-
die, kryminały i horrory. Niezależ-

pretuje ten film: „Skonstruowa-
łem opowiastkę, która mogła być 
odczytana jako metafora sytuacji 
mojego pokolenia w ówczesnym 
społeczeństwie: oto trzydziestopa-
rolatek, intelektualista, wprowa-
dza się do domu zamieszkanego 
przez same kobiety. Najmłodsza 
to licealistka pozująca na wampa, 
ostentacyjnie bezideowa, śred-
nia – zaangażowana społecznica, 
komunistka, i wdowa po przedwo-
jennym pułkowniku kawalerii, kla-
syczna »reakcjonistka«, jak wtedy 
nazywano ludzi ancien régime’u. 

(...) Sens tej metafory był czytelny: 
istnieje w społeczeństwie pokole-
nie, które nie zdążyło wziąć udzia-
łu w wojnie, nie chciało uczestni-
czyć w rewolucji społecznej i nie 
potrafi porozumieć się z nową, 
wstępującą, bezideową generacją”.

Rok później Majewski zrealizo-
wał dla telewizji film w zupełnie 
innym klimacie. To Czarna suk-
nia (1967), dramat dwóch kobiet 
dotkniętych brutalnie przez histo-
rię. Synowa oszukuje teściową; nie 
potrafi wyznać jej prawdy, którą 
zna, że jej syn zginął w czasie woj-
ny. Czy rzeczywiście teściowa nie 
znała prawdy? Gra dwóch kobiet, 
zmasakrowanych przez bezsen-
sowną wojnę. Film, zrealizowany 
najprostszymi środkami, wstrząsa 
do dziś. Czerń, biel, nastrój smut-
ku, nieustanne napięcie i wielkie 
aktorstwo. 

Życiorysy twórców Czarnej suk-
ni odbijają jak w soczewce tragicz-
ną historię ubiegłego wieku. Ma-
jewski zrealizował tę czterdziesto-
pięciominutową nowelę na pod-
stawie opowiadania Stanisława 
Wygodzkiego. Pisarz ten urodził 
się w 1907 roku w Będzinie, jako 
syn Icchaka Wolfa, kupca, dzia-
łacza syjonistycznego i Reginy 
z domu Werdygier, wychowa-
nej w inteligenckiej rodzinie za-
głębiowskich Żydów. Wygodzki 
w młodości komunizował. Potem 
przeżył getto będzińskie; do koń-
ca wojny był więźniem obozów 
koncentracyjnych. W Oświęci-
miu stracił rodziców, młodą żonę, 
córeczki, rodzeństwo i dalszych 
krewnych. I ten cyjanek potasu...; 
on zażył dawkę, po której zdołano 
go odratować. W swojej powojen-
nej poezji odreagowywał traumę 
po śmierci córki, której nie odra-
towano. W 1968 roku wyjechał 
z Polski. Na Dworcu Gdańskim 
żegnali go, i jego rodzinę, najbliżsi 
przyjaciele. W 1981 roku spędził 
kilka dni w Wiedniu, oczekując 
na obiecaną wizę, by skorzystać 
z zaproszenia na Kongres Kul-
tury Polskiej (doczekał się tylko 
wiadomości o wprowadzeniu sta-
nu wojennego). 

W roli Karoli, matki oczekującej 
na syna, wystąpiła Ida Kamińska. 
Była córką aktorki Estery Rachel 
Kamińskiej, nazywanej „matką 
żydowskiego teatru” oraz akto-
ra i reżysera Abrahama Izaaka 

nie od gatunku są to obrazy do-
pracowane wizualnie i znakomi-
cie zagrane, bo aktorstwo w jego 
filmach jest zawsze najwyższej 
klasy. W niektórych filmach Ma-
jewski odwołuje się do własnych 
doświadczeń życiowych, nieła-
twych i niekiedy dramatycznych, 
charakterystycznych dla ludzi ze 
Wschodu, których wojna wypę-
dziła ze swojego skrawka „ojczy-
stej” ziemi.

Debiutem kinowym Majewskie-
go była jednak komedia Sublo-
kator (1966). Reżyser tak inter-

czyli uchodźca

Janusz 
Majewski, 
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Platynowe Lwy 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni dla Janusza Majewskiego. 
Trudno sobie wyobrazić decyzję bardziej niekontrowersyjną. Wszak laureat to 
jedna z kilku najważniejszych postaci polskiego kina ostatniego półwiecza. 
Mistrz, autor wielu ważnych filmów. Najbardziej znany jego tytuł to 
zapewne C.K. Dezerterzy (1985), powtarzany wielokrotnie w różnych stacjach 
telewizyjnych. Ostatnio zasłużony sukces odnieśli Ekscentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy (2015). Ale jego twórczość jest o wiele bogatsza.

ks. Andrzej Luter

MAGAZYN FILMOWY        nr 62/październik 2016

Oto adaptacje literackie: 
Zaklęte rewiry (1975) we-
dług Henryka Worcella 

oraz Zazdrość i medycyna (1973) 
na podstawie powieści Michała 
Choromańskiego, czyli poszu-
kiwanie estetycznego i aksjolo-
gicznego klimatu lat 30. XX wie-
ku; Lokis. Rękopis profesora Wit-
tembacha (1970) na motywach 
powieści Prospera Mériméego, 
fantastyka i horror, tajemnica 
i namiętności. Konwencja hor-
roru pojawia się w telewizyjnych 
Opowieściach niezwykłych (1967), 
z których najsławniejsza, oparta 
na prozie Henryka Rzewuskiego, 
nosi tytuł Ja gorę! Historia chłopa 
o nazwisku Krzywda (Jerzy Tu-
rek), którego nawiedza i zamęcza 

duch szlachcica Pogorzelskiego. 
Zawsze fascynowała mnie postać 
biskupa w tym filmie, chyba skrzy-
wienie zawodowe. Gra go Jerzy 
Wasowski. To zdemoralizowany 
feudał, który jed nak budzi sympa-
tię, gdyż przynajmniej nie ukrywa, 
że biskupstwo to dla niego tylko 
maska, nic jednak dziwnego, że 
egzorcyzmy odprawiane przez 
niego nie przynoszą pożądanych 
efektów. Któż z nas nie pamięta 
tajemniczego głosu z nieba (a był 
to głos Władysława Hańczy): „Pan 
tu, panie Pogorzelski, z dziewczyn-
kami się zabawiasz, a ja gorę!”.

Oto Zbrodniarz, który ukradł 
zbrodnię (1969), jeden z najlep-
szych polskich kryminałów z ga-
tunku kina policyjnego, ze znako-

mitą kreacją Zygmunta Hübnera; 
Sprawa Gorgonowej (1977), stylo-
wy dramat psychologiczno-krymi-
nalny oparty na faktach, nawią-
zujący bezpośrednio do historii 
Rity Gorgonowej, oskarżonej o za-
bicie dziecka jej kochanka; film 
ten wprowadza nas w sam środek 
wschodniej mieszanki kulturowej, 
charakterystycznej dla dawnej Ga-
licji, którą Majewski doskonale 
zna. Nie można pominąć serialu 
historycznego o czasach Zygmun-
ta Starego i Zygmunta Augusta, 
czyli Królowej Bony (1980), według 
scenariusza Haliny Auderskiej.

Początki kariery Majewskiego 
były pozornie niefilmowe, studio-
wał on bowiem architekturę na 
Politechnice Krakowskiej. Pozor-

nie niefilmowe, bo tematem pra-
cy dyplomowej młodego Janusza 
był projekt wytwórni filmów fa-
bularnych, konsultowany przez 
wykładowcę łódzkiej Szkoły Fil-
mowej Stanisława Wohla. W 1958 
roku świeżo wypromowany ar-
chitekt zdał egzaminy na studia 
w Łodzi. Legenda głosi, że indeks 
otrzymał przez przypadek: Antoni 
Bohdziewicz chciał poznać adres 
jego krawca, Majewski uchodził 
bowiem za arbiter elegantiarum. 
Jeśli nawet jest to anegdota nie-
prawdziwa, to warto ją podtrzy-
mywać i nadać jej status prawdy. 
Końcówka lat 50. to fascynacja 
absurdalnym humorem i mod-
ną problematyką egzystencjalną. 
Wtedy też powstała słynna etiu-

Janusz Majewski ze statuetką 
Platynowych Lwów
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Kamińskiego. Przeżyła gehennę 
na terenach sowieckich. W 1955 
roku została dyrektorem naczel-
nym i artystycznym Teatru Ży-
dowskiego im. Estery Rachel Ka-
mińskiej w Warszawie. Po Marcu 
'68, dobrowolnie udała się do wy-
działu kultury urzędu miejskie-
go i podała się do dymisji. A już 
21 sierpnia, wyjechała z Dworca 
Gdańskiego do Wiednia; znowu 
ten „jewrej-ekspres”, jak mawiali 
kolejarze. W filmie wystąpiła też 
wielka polska aktorka Aleksandra 
Śląska, w roli Joanny. Tak napraw-
dę nazywała się Wąsik. Jej ojciec, 
Edmund Wąsik, był znanym na 
Śląsku działaczem narodowym. 

Reżyserem Czarnej sukni był 
trzydziestopięcioletni Janusz Ma-
jewski. Urodził się we Lwowie 5 
sierpnia 1931 roku. Opowiada, że 
bakcylem kina zaraził się wcze-
śnie – jako siedmiolatek dostał 
na gwiazdkę dziecięcy projek-
tor filmowy. Po drugiej wojnie 
światowej rodzina Majewskich, 
naznaczona dramatem wojennym 
Wschodu (Niemcy, Sowieci, Ukra-
ińcy, Polacy, Żydzi) przeniosła się 
ze Lwowa do Krakowa. I ci wszy-
scy ludzie, Wygodzki, Kamińska, 
Śląska i Majewski, może przy-
padkowo, stworzyli jedną ekipę, 
która zrealizowała przejmującą 
Czarną suknię. A przecież ich ży-
ciorysy to gotowe scenariusze na 
osobne filmy. Oto historia Polski, 
nie ta ucukrowana narodowo, ale 
prawdziwa.

Janusz Majewski, zbliżając się 
do osiemdziesiątych urodzin po-
wrócił do „swojej”, osobistej hi-
storii. Zrealizował polską wersję 
Stowarzyszenia Umarłych Poetów. 
Nie ukrywa, że stworzył ten obraz 
powojennej Polski dla siebie, po-
wrócił bowiem do lat swojej mło-
dości i opowiedział o „dzieciach 
wojny”, dojrzewających, tuż po jej 
zakończeniu, do mądrego patrio-
tyzmu. Osobiste dzieła są zresztą 
zawsze najbardziej uniwersalne. 
Akcja rozgrywa się w Krakowie 
tuż po drugiej wojnie światowej. 
Tytuł: Mała matura 1947 (2010). 
Film niedoceniony przez krytykę, 
ale chyba dopiero teraz, po kilku 
latach, w konkretnym czasie poli-
tycznym, doceniamy fakt, że takie 
filmy – na szczęście – powstawały, 
proste, a jednocześnie niejedno-
znaczne, pokazujące złożoność 

W 1947 roku przystępują do ma-
tury, ich wychowawca, profesor 
„Syfon” wręcza świadectwa dojrza-
łości. Obraz na ekranie zmienia 
się na czarno-biały, wchodząc bo-
wiem w dorosłe życie, dowiadują 
się o strasznym wyroku na Ada-
ma, za chwilę zostaną sfałszowane 
wybory, a PPR połączy się z PPS. 
Rozpoczyna się noc stalinowska. 
Jak potoczą się losy Ludwika i je-
go przyjaciół? Jak potoczą się losy 
rodziców i nauczycieli, szczególnie 
tego od WF-u? Wszyscy przecież 
chcieli wolności, a to znaczy, że 
każdy z nich mógł zostać oskar-
żony. Majewski zrealizował film 
o sobie bez tromtadracji narodo-
wej, bez patosu. Ot, takie losy wo-
jenne i powojenne, straszny czas, 
piękny czas!

Ważnym dokonaniem arty-
stycznym Majewskiego jest Lek-
cja martwego języka (1979) na 
podstawie prozy Andrzeja Ku-
śniewicza. Ostatnie miesiące 
pierwszej wojny światowej, ma-
łe galicyjskie miasteczko, do któ-
rego dochodzą odgłosy światowej 
hekatomby. Czuje się, że monar-
chia austro-węgierska dogory-
wa. Kończy się bezpowrotnie do-
tychczasowy świat. Ale może jesz-
cze coś więcej? Janusz Majewski: 
„Po tej wojnie ludzkość już nigdy 
nie wróci do stanu młodzieńczej 
wiary w ideały (...). Dekadenckie 
spleeny, szukanie symboli, opary 
opium i romanse ze śmiercią – te-
raz wulgarnie i dosłownie zma-
terializowały się. Teraz był za-
pach prochu i krwi, prawdziwe 
cierpienie i prawdziwa śmierć”. 
Wstrząsający film, nie waham się 
powiedzieć, że jest to arcydzieło 
w dorobku Mistrza.

Całkowicie zapomnianym fil-
mem Janusza Majewskiego jest 
Urząd (1969) na podstawie powie-
ści Tadeusza Brezy. W katolickiej 
Polsce właściwie nie powstają sen-
sowne filmy o rzeczywistości we-
wnątrzkościelnej. Majewski, posił-
kując się prozą Brezy, który wiele 
lat przebywał w Rzymie, nakreślił 
wizję niemiłosiernie zbiurokraty-
zowanego Watykanu, miaż dżącej 
machiny urzędniczej. Co praw-
da akcja filmu dzieje się przed II 
Soborem Watykańskim, to jed-
nak nie stracił on nic ze swojej 
aktualności. Przełamywanie opo-
rów biurokratycznych i instytu-

historii, bez tego dwubieguno-
wego cepa: tu patrioci, tu zdrajcy. 

Bohaterami Małej matury 1947 
są chłopcy z pierwszej klasy mę-
skiego gimnazjum, do którego 
uczęszczał sam reżyser. Jest to 
zatem film w dużej części auto-
biograficzny. Poznajemy młodych 
ludzi naznaczonych przeżyciami 
wojennymi, zjeżdżających z rodzi-
nami do Krakowa, jeszcze przed 
kapitulacją Niemiec, podpisaną 
ostatecznie przez feldmarszałka 
Keitla. Tak jest w przypadku głów-
nego bohatera filmu, Ludwika Ta-
schke, wysiedlonego, tak jak Ma-
jewski, ze Lwowa. „To nie jest film 
wymyślony, to moje własne życie. 
Bohater, choć inaczej się nazywa, 
ma moją datę urodzenia” – mó-
wił reżyser po premierze filmu. – 
„Doszedłem do takiego momen-
tu w życiu, że poczułem obowią-
zek, by odtworzyć te chwile, póki 
jeszcze pamiętam”. W rozmowie 
z Katarzyną Taras powiedział, że 
po wojnie jako czternastolatek 
znalazł się jakby z dnia na dzień 
w innej rzeczywistości, przeniesio-
no go, wbrew jego woli, do Krako-
wa. – „Straciłem swoje korzenie. 
Zorientowałem się, oczywiście 

cjonalnych przez papieża Fran-
ciszka najlepiej dowodzi, że film 
Majewskiego doskonale wpisuje 
się we współczesność. Ten ostry 
i przenikliwy obraz pamięta się 
dzięki wielkim kreacjom Gustawa 
Holoubka (ksiądz Miron) i Ja na 
Kreczmara (ksiądz Devos), a nade 
wszystko Kazimierza Opalińskie-
go, który w roli kardynała ukazał 
niemoc władcy otoczonego przez 
„szare eminencje”. Obsada tego 
filmu w ogóle jest znakomita, poza 
wymienionymi: Ignacy Gogolew-

nie od razu, że coś mi odebrano. 
Przeszłość, piękno, elegancję tam-
tej epoki. W głowie zostały jakieś 
obrazki, do których wracałem, ja-
kieś reminiscencje, które potem 
pojawiały się w filmach. (…) Chcia-
łem ten swój świat odtworzyć i coś 
odzyskałem”.

Klasa szkolna to konglomerat 
narodowościowy i religijny, są ka-
tolicy, jak Romek, krakus, najbliż-
szy przyjaciel Ludwika, jak Pio-
trek, którego mama jeszcze nie 
powróciła z obozu, a ojciec zgi-
nął w czasie wojny, czy „Kujon”, 
czyli klasowy prymus, jest Żyd 
Tadek, prawosławny Ukrainiec 
Stefan, ateista „Bodo”. Przeszli 
szybki kurs dojrzewania, chcieli 
żyć, cieszyć się młodością, która 
szybko mija, zdać maturę i zapi-
sać się na wyższe uczelnie, nikt 
nie myślał na początku w roku 
1945 i ’46, że to jest jakaś pułapka. 
Nikt nie chciał być „wyklętym”, to 
pojęcie zresztą wtedy nie istnia-
ło, powstało kilkadziesiąt lat póź-
niej na użytek ideologii i polityki. 
W filmie widzimy wiec z udziałem 
Stanisława Mikołajczyka z PSL-u, 
w szkole urządza się akademię 
z okazji święta 3 Maja, a matu-

ski, Aleksander Bardini, Zdzisław 
Maklakiewicz. I jeszcze Franciszek 
Pieczka, pamiętam go doskonale, 
zagrał bowiem księdza, który pra-
gnie zmian, ziszczą się one jednak 
dopiero na Soborze, a tymczasem 
duchowny ma poważne kłopoty 
ze Świętym Oficjum.

W 2012 roku po otrzymaniu 
statuetki Orła zapytano Majew-
skiego, jak to się robi, że kino tak 
różnorodne gatunkowo, za każ-
dym razem jest wysmakowane, 
intelektualne, a jednocześnie zro-

rzysta Adam Kuliński wygłasza 
referat na temat znaczenia Kon-
stytucji, uczniowie śpiewają „Wi-
taj majowa jutrzenko…”, nauczy-
ciel łaciny tłumaczy, że o przyby-
szach ze Lwowa nie można mówić 
„repatriant”, tylko „uchodźca”, bo 
przecież nie chodzi o powrót do 
ojczyzny, tylko o wygnanie z jed-
nego miasta do drugiego, instruk-
tor WF-u, porucznik, więcej czasu 
poświęca na pogadanki patrio-
tyczne niż na ćwiczenia fizycz-
ne, przypomina swoim uczniom 
o trzech wartościach: Bogu, hono-
rze i ojczyźnie, dyrektor zapewnia 
szkole i uczniom parasol ochron-
ny wobec władz, i tylko nauczyciel 
chemii tłumaczy chłopakom, co to 
jest „reakcja”, ale oni uznają go – 
słusznie – za komunistę, a agita-
cji nie poddają się. Jednocześnie 
czuć nieznośny zapach nadcho-
dzącej nocy komunistycznej, i to 
w wydaniu stalinowskim. Na ra-
zie jednak rzeczywistość jawi się 
jako przemieszanie demokracji 
ze strachem, czy raczej z ostroż-
nością, nie wiadomo jeszcze, co 
z tego tygla się wykluje. 

Młodym bohaterom zdaje się, 
że zaczynają wszystko od począt-
ku. To były dla nich bardzo szczę-
śliwe lata, tuż po wojnie. Chłopcy 
nie odczuwali jeszcze stalinizmu 
w jego prawdziwej postaci, choć 
nie było tajemnicą, że już wtedy 
wielu młodych ludzi przeszło do 
podziemia. Wśród starszych ko-
legów z klasy maturalnej zawiąza-
ła się tajna organizacja, ze wspo-
mnianym już Adamem, tym od 
Konstytucji 3 Maja, który walczył 
w powstaniu warszawskim, i Bog-
danem Rosenfeldem na czele. Re-
żyser w jednym z wywiadów opo-
wiadał, że historia tej organizacji 
jest prawdziwa, a swoim filmem 
chciał oddać hołd kolegom o dwa 
lata starszym. Chłopcy z pierw-
szej klasy dojrzewają, także sek-
sualnie, coraz więcej rozumieją, 
a jednocześnie potrafią się bawić, 
wygłupiać, dokuczać nauczycie-
lom. Te trzy lata powojenne by-
ły jakby poza czasem. Pierwsze, 
przypadkowe aresztowanie Lu-
dwika, wpadka organizacji star-
szych kolegów i proces Adama, 
którego oskarżał sowiecki proku-
rator, zmieniają powoli ich stosu-
nek do rzeczywistości, jawi się ona 
groźniejsza, niż sobie wyobrażali. 

zumiałe przez szeroką publicz-
ność. Jak się osiąga taki efekt? 
Reżyser odpowiedział: „Tak jak 
Anglicy piękne trawniki. Strzygąc 
je regularnie przez trzysta lat. I ja 
podobnie cierpliwie, konsekwent-
nie budowałem swój styl filmowy. 
Choć krócej, bo zaledwie nieco 
ponad pięćdziesiąt lat”. Widz za-
wsze będzie tęsknił za filmami, 
które są „wystrzyżonymi trawni-
kami”. Czekam zatem na kolejny 
piękny film laureata Platynowych 
Lwów 2016. Fo
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Lekcja martwego języka, 
reż. Janusz Majewski

 Magdalena Zawadzka i Jan Machulski 
w filmie Sublokator, 

reż. Janusz Majewski
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Wystawy: Andrzej Wajda 40/90

Marcin Zawiśliński

Wystawa zorganizowana 
pod znamiennym ty-
tułem „Andrzej Wajda 

40/90”, wpisuje się w całorocz-
ne obchody 90. urodzin Mistrza. 
W porządku chronologicznym 
prezentuje wszystkie jego filmy fa-
bularne, jakie zrealizował przez po-
nad 60 lat: od Pokolenia – debiutu 
z 1954 roku aż do Powidoków – naj-
nowszego obrazu o Władysławie 
Strzemińskim z Bogusławem Lin-
dą w genialnej kreacji aktorskiej. 

„Bardzo się cieszę, że zgodził 
się pan dzisiaj do nas przyjść. To 
jest taka »przedpremiera« wysta-
wy, poświęconej pańskiej twórczo-
ści filmowej. Oficjalnie zostanie 
ona otwarta podczas 41. Festiwalu 
Filmowego w Gdyni” – powiedzia-
ła Anna Sienkiewicz-Rogowska, 
dyrektor Filmoteki Narodowej, 
inaugurując to wydarzenie 1 wrze-
śnia. I nie jest to data przypad-
kowa. W tym dniu, tyle że 77 lat 
wcześniej, wybuchła druga wojna 

się wówczas działo, bardzo szyb-
ko dojrzałem i spojrzałem na tę 
całą sytuację bardzo krytycznie. 
Bohaterstwo jest bohaterstwem, 
ale głupota, bezradność i ignoran-
cja ówczesnej władzy wojskowej 
i cywilnej były bezgraniczne” – 
podkreślił Wajda. Co miał na my-
śli? „Podam przykład. Co pewien 
czas nad naszymi głowami latały 
samoloty, ostrzeliwały nas i od-
latywały. Widziałem wtedy pol-
skich żołnierzy, którzy z karabi-
nów ostrzeliwali te Messerchmit-
ty. To był przerażający widok” – 
wspominał Wajda po projekcjach 
cyfrowo zrekonstruowanej Lot-
nej oraz Kroniki wypadków miło-
snych, które pokazano tuż przed 
oficjalnym otwarciem warszaw-
skiej wystawy „40/90”. „Jednym 
z moich najbardziej osobistych fil-
mów, po którym czułem swoiste 
wewnętrzne rozdarcie, była Lotna. 
Natomiast, jeśli chodzi o Kronikę 
wypadków miłosnych, to przede 

światowa. W swojej twórczości od-
niósł się do niej również sam re-
żyser. Co najmniej dwa jego filmy 
związane są z początkiem wojny. 
Akcja Kroniki wypadków miło-
snych rozgrywa się w przeddzień 
wybuchu kataklizmu, a kończy 
właśnie 1 września. W ostatniej 
scenie słychać wycie syren i eks-
plozje pierwszych bomb. Z kolei 
akcja Lotnej toczy się zaledwie 
kilka tygodni później, w czasie 
kampanii wrześniowej 1939 roku. 
Kiedy Niemcy zaatakowali Polskę, 
Andrzej Wajda miał 13 lat i prze-
bywał wraz ze swoimi rodzicami 
w Radomiu. Jak wspomina tam-
te czasy? „Ojciec był już wtedy 
od kilku tygodni gdzieś na fron-
cie. Służył w radomskim 72. Puł-
ku Piechoty. Wybuchła wojna. To 
jest coś takiego, co w ogóle trudno 
sobie wyobrazić. (…) Wraz z inny-
mi rodzinami oficerskimi opuści-
liśmy wtedy Radom i ruszyliśmy 
w stronę Lublina. Widziałem, co 

wszystkim cieszę się, że mogłem 
ją zrealizować razem z Tadeuszem 
Konwickim. Zaciekawił mnie ten 
świat młodych ludzi, inteligenc-
ki, ale też trochę prowincjonalny. 
Najlepiej byłoby zrobić ten film 
na Litwie, ale w tamtych czasach 
nie wchodziło to w ogóle w ra-
chubę” – wyznał reżyser. Zdradził 
również, że do dziś bardzo lubi ty-
tułową powieść Konwickiego, na 
podstawie której powstał wspo-
mniany film. Cieszy się również, 
że jedną z ról zagrała w nim je-
go żona Krystyna Zachwatowicz.

Wystawa „Andrzej Wajda 
40/90” powstała z inicjatywy 
i środków Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. Zrealizowała ją 
Filmoteka Narodowa we współ-
pracy ze Studiami Filmowymi: 
„Kadr”, „Zebra”, „Tor”, a także Cy-
frowym Repozytorium Filmowym, 
Muzeum Sztuki i Techniki Japoń-
skiej Manggha oraz Muzeum Ki-
nematografii w Łodzi. 

w jednym miejscu
40 filmów
Najpierw w stołecznej Filmotece Narodowej, 
a następnie na festiwalu w Gdyni mogliśmy 
podziwiać znakomitą wystawę, poświęconą, 
jakże bogatej i różnorodnej, twórczości 
Andrzeja Wajdy. Na specjalnie przygotowanych 
planszach, oprócz fotosów, werków i plakatów, 
znalazły się także fotokody odsyłające do 
fragmentów i zwiastunów filmów tego 
jednego z najwybitniejszych twórców 
polskiego i światowego kina. Fo
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Polskie premiery

Jacek, młody policjant, za wszelką cenę 
próbuje chronić matkę i braci przed 
porywczym i despotycznym ojcem – 
również funkcjonariuszem – zamie-
szanym w nielegalne interesy. Gdy 
ten zostaje zamordowany, syn staje 
się głównym podejrzanym. Próbując 
udowodnić swoją niewinność, Jacek 
z przerażeniem odkrywa, że stopniowo 
zaczyna upodabniać się do ojca. 

Słońce, to słońce mnie 
oślepiło
film fabularny
premiera: 21 października
reżyseria: Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal
scenariusz: Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal
zdjęcia: Wilhelm Sasnal
scenografia: Marek Zawierucha
kostiumy: Ewelina Gąsior
charakteryzacja: Aleksandra Dutkiewicz
montaż: Beata Walentowska
dźwięk: Igor Kłaczyński
obsada: Rafał Maćkowiak, Edet Bassey, 
Małgorzata Zawadzka, Paweł Binkowski, 
Juliusz Chrząstowski, Joanna Drozda, Patrycja 
Durska, Piotr Grabowski
producenci: Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal
produkcja: Hauser & Wirth, Fundacja Galerii 
Foksal
czas projekcji: 74 min
dystrybucja: Balapolis

Bohater filmu to człowiek dobrze wytre-
sowany przez własny lęk, który podąża 

za nim krok w krok. Meursault, bohater 
„Obcego” Alberta Camus, przez przypa-
dek wkracza w historię, którą uznał za 
skończoną, która nie miała dla niego zna-
czenia. I strzela – do człowieka, w pustkę. 
W filmie moment zabójstwa zostaje na 
chwilę odroczony wizją życia w odpo-
wiedzialności za innego człowieka. Żeby 
pozbyć się lęku, przymusu, odpowiedzial-
ności, Meursault musi dokonać brutal-
nego aktu. Oślepiony słońcem. Zło przy-
nosi ulgę. Obcy znika, więc znika i lęk. 
Ale tylko na chwilę.

Szkoła uwodzenia 
Czesława M. 
film fabularny
premiera: 21 października
reżyseria: Aleksander Dembski
scenariusz: Aleksander Dembski, Monika 
Franczak
zdjęcia: Andrzej Wojciechowski
muzyka: Czesław Mozil, Filip Kuncewicz
scenografia: Kinga Babczyńska
kostiumy: Natalia Data
charakteryzacja: Anna Gorońska
montaż: Marcin Kot Bastkowski
dźwięk: Piotr Lasota, Sebastian Witkowski, 
Mateusz Adamczyk, Michał Fojcik
obsada: Czesław Mozil, Jakub Kamieński, 
Sławomir Pacek, Agata Pruchniewska, Anna 
Smołowik, Lucyna Malec, Jan Krzysztof Szczygieł
producenci: Anna Różalska, Tarik Hachoud, 
Robert Kijak, Aleksander Dembski, Czesław 
Mozil
produkcja: Agora S.A.
czas projekcji: 95 min
dystrybucja: NEXT FILM

Historia popularnego muzyka, który 
niespodziewanie porzuca życie war-
szawskiego celebryty. Czesław M. przy-
padkiem trafia do Świnoujścia. Poznaje 
Adama i Zygmunta, byłych stoczniow-
ców, którzy próbują rozkręcić własny 
biznes. Wspólnie wymyślają plan pozor-
nie doskonały: postanawiają otworzyć 
pierwszą na Wybrzeżu szkołę uwo-
dzenia dla mężczyzn. Czy dzięki niej 
w końcu osiągną wymarzony sukces?

Polskie premiery

42 MAGAZYN FILMOWY nr 62/październik 2016

Pośród morza nienawiści Zosia pró-
buje ocalić siebie i swoje dzieci.

Prosta historia o morderstwie
film fabularny
premiera: 21 października
reżyseria: Arkadiusz Jakubik
scenariusz: Arkadiusz Jakubik, Igor Brejdygant, 
Grzegorz Stefański
zdjęcia: Witold Płóciennik
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Joanna Macha
kostiumy: Agnieszka Werner
charakteryzacja: Tomasz Matraszek
montaż: Paweł Laskowski
dźwięk: Jarosław Bajdowski, Mateusz 
Adamczyk
obsada: Filip Pławiak, Kinga Preis, Andrzej 
Chyra, Eryk Lubos, Ireneusz Czop, Mateusz 
Więcławek, Katarzyna Kwiatkowska, Andrzej 
Konopka, Michał Czernecki
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych
czas projekcji: 89 min 
dystrybucja: Kino Świat

nawia jednak wydać ją za bogatego 
polskiego gospodarza Macieja Skibę, 
wdowca z dwójką dzieci. Wkrótce 
wybucha wojna i dotychczasowe życie 
wioski odmienia najpierw okupacja 
sowiecka, a później niemiecki atak 
na ZSRR. Zosia staje się świadkiem, 
a następnie uczestniczką tragicznych 
wydarzeń wywołanych wzrastającą falą 
ukraińskiego nacjonalizmu. Kulmina-
cja ataków nadchodzi latem 1943 roku. 

Wołyń
film fabularny
premiera: 7 października
reżyseria: Wojciech Smarzowski
scenariusz: Wojciech Smarzowski
zdjęcia: Piotr Sobociński jr
muzyka: Mikołaj Trzaska
scenografia: Marek Zawierucha
kostiumy: Wanda Kowalska, Paweł 
Grabarczyk, Magdalena Jadwiga 
Rutkiewicz-Luterek, Agata Drozdowska
charakteryzacja: Ewa Drobiec
montaż: Paweł Laskowski
dźwięk: Jacek Hamela
obsada: Michalina Łabacz, Arkadiusz Jakubik, 
Wasyl Wasylik, Adrian Zaremba, Lech Dyblik, 
Jacek Braciak, Iza Kuna, Jarosław Gruda, 
Andrzej Popiel, Tomasz Sapryk, Sebastian 
Stegmann, Wojciech Zieliński, Etl Szyc
producenci: Dariusz Pietrykowski, Andrzej 
Połeć, Feliks Pastusiak
produkcja: Film it 
czas projekcji: 149 min
dystrybucja: Forum Film

Akcja filmu Wołyń rozpoczyna się 
wiosną 1939 roku w małej wiosce 
zamieszkałej przez Ukraińców, Pola-
ków i Żydów. Zosia Głowacka ma 17 
lat i jest zakochana w swoim rówie-
śniku, Ukraińcu Petrze. Ojciec posta-

Kalendarz premier
październik 2016
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a Polakami, ale mostem. 
To piękne przesłanie, ale 
czy nie trochę naiwne? 
Czy nie będzie tak, że ten 
obraz przekona, ale tylko 
przekonanych? Obawiam się, 
że – i w Polsce, i na Ukrainie – 
wiele środowisk nie będzie 
na taki film jeszcze długo 
przygotowanych.
Uważam, że ten obraz jest 
potrzebny i trzeba było go 
zrobić, ale zgadzam się z tym, 
że potrzeba lat. Jeżeli chodzi 
o film, to kiedy opadną pierw-
sze emocje, wtedy stanie się on 
punktem zapalnym, ale do roz-
mowy o naszej trudnej historii. 
Wierzę, że powstanie lepszy 
klimat do tego, by skonfronto-
wać wiedzę i dowody po obu 
stronach, by dokonać ekshuma-

cji. Sukcesem byłoby, by infor-
macje o tym, co zdarzyło się na 
Kresach, trafiły do podręczni-
ków historii dla uczniów pol-
skich i ukraińskich.

Póki co, zrealizował pan 
film dla wielu środowisk – 
i w Polsce, i na Ukrainie – 
niewygodny, uwierający…
Ten temat zawsze był niewy-
godny: w czasach komuny 
i później, także obecnie. Często 
oficjalnie mówi się o wybacza-
niu i przepraszaniu, ale jeśli 
o takich bolesnych zdarzeniach 
nie opowiada się prawdziwie, to 
nie ma mowy o autentycznym 
uszanowaniu pamięci pomordo-
wanych Polaków, ale też Ukraiń-

ców. Słowa o pojednaniu muszą 
mieć swoją wagę. Historia nie-
rozliczona jest niebezpieczna, 
bo prędzej czy później ona się 
upomni o siebie.

Powiedział pan, że przez 
te cztery lata pracy nad 
Wołyniem zmienił się pan 
jako człowiek. W jakim 
sensie?
Wciąż rosnę i dojrzewam jako 
człowiek. No i oczywiście 
praca przy takiej produkcji to 
jest ogromne przeoranie emo-
cji. Robię filmy, które doty-
kają tematów poważnych. Nie, 
nie mam nic przeciwko kinu 
komercyjnemu, wzruszam się, 
jak każdy widz, ale jako reżyser 
chcę robić filmy ważne. Cza-
sem udaje mi się je robić lepiej, 

czasem gorzej, ale nie mogę 
marnować czasu.

Atmosferę lęku w Woły-
niu buduje pan bardzo kon-
sekwentnie od pierwszych 
weselnych scen filmu. Nie-
winne z pozoru zabawy ukra-
ińskich chłopaków – takie, 
jak przerzucanie palących 
się snopków czy ścinanie sie-
kierą warkocza panny młodej 
na progu domu są zapowie-
dzią porażającego bestialstwa. 
Z drugiej strony widać pana 
zainteresowania magią folk-
loru, który odchodzi w zapo-
mnienie.
Tak. Na tym polega moja 
praca. Po to użyłem takich, 

a nie innych zwyczajów wesel-
nych. Kiedy zaczynałem, to 
wiedziałem, że ważne są trzy 
rzeczy. Obrzęd wesela to jest 
świetna forma dla ekspozycji 
postaci, charakterów, postaw. 
Druga, jest taka, że to wesele 
musi być mieszane – Polka 
wychodzi za mąż za Ukra-
ińca. A trzecia to, że ważna jest 
dobra historia miłosna, która 
jako jedyna jest w stanie zrów-
noważyć to potworne tło, o któ-
rym opowiadam.

Ciekawa jest rola Kościoła 
i wiary w tym filmie. Czy nie 
inspirował się pan trochę 
Andriejem Zwiagincewem, 
który pokazywał, że 
prawdziwa apokalipsa 
przychodzi wtedy, kiedy 

cerkiew, to co święte dla ludzi, 
staje się zakładnikiem władzy, 
polityki, ideologii.
Nie, za to Kościół jest w Woły-
niu bardzo podzielony. Przede 
wszystkim na stare i młode. 
Drugim takim tropem jest moż-
liwość wyboru, dawanie poczu-
cia, że można w tych gwałtach 
i mordach nie brać udziału. Ale 
pewnie mi się dostanie za to, 
że ten „dobry” ksiądz w filmie 
jest grekokatolicki, a grekoka-
tolikiem był Szeptycki, który 
wspierał nacjonalistów. Tylko, 
że ten film to nie jest podręcz-
nik historii, dlatego nie zrobi-
łem wyjaśniających napisów 
czy dat. To jest moja wypo-
wiedź i dużo jest tam sytuacji, 

które są symboliczne. Na przy-
kład rosyjski enkawudzista 
zrzuca flagę ukraińską w 1940 
roku. Wiadomo, że zrzuciłby 
ją wcześniej, zaraz po wejściu 
w 1939. Wspomniane obcinanie 
warkocza na progu to nie jest 
zwyczaj wołyński a łemkowski, 
ale te sceny mają mocny ładu-
nek emocjonalny. A film musi 
działać na emocje.

Czy łatwo było nakłonić do 
udziału w filmie aktorów 
ukraińskich?
Kilkunastu aktorów ukraińskich 
odmówiło udziału po przeczyta-
niu scenariusza z powodów ide-
ologicznych. Kilku innych zre-
zygnowało, ponieważ w Kijowie 
rozniosła się plotka, że robimy 
film za rosyjskie pieniądze, co 
oczywiście było nieprawdą. 
Z tymi natomiast, którzy zagrali 
u nas, nie było żadnych proble-
mów na planie.

Jak znalazł pan świetną 
odtwórczynię roli Zosi – 
Michalinę łabacz?
Zrobiliśmy duży casting, na 
który przyszło 250 młodych 
aktorek. Wybrałem w końcu 
Michalinę jako osobę najlep-
szą do tego filmu. Ona, mimo 
młodego wieku, przepięknie tę 
postać Zosi udźwignęła.  

Czy uciekł pan już od 
Wołynia? Nabrał pan 
dystansu i może realizować 
inne projekty? Jeśli tak, to 
jakie?
Mógłbym powiedzieć, że ucie-
kłem w rodzinę, dom, ogród, 
chociaż moi bliscy mogą mieć 
całkiem inne zdanie… A jeśli 
chodzi o pracę, to przygotowuję 
się do filmu o średniowieczu. 
Będzie tam wątek polityczny, 
ale także sensacyjno-miłosny. 
Będą również wierzenia pogań-
skie i słowiańskie, które mnie 
coraz bardziej fascynują.

Czyli znowu historia. 
A po Róży zarzekał się 
pan, że nigdy więcej kina 
historycznego.
Tak, bo nie ma w Polsce pie-
niędzy na takie filmy. Dlatego 
może trzeba będzie poszukać 
ich za granicą. Zobaczymy. 

Mariola Wiktor: Kiedy 
po raz pierwszy usłyszał pan 
o Wołyniu i jaka była pana 
reakcja? 
Wojciech Smarzowski: 
Kiedy byłem dzieckiem. 
Pochodzę z Podkarpacia. 
Pamiętam, że krążyło wtedy 
kilka obraźliwych określeń: „ty 
pedale”, „ty żydzie”, „ty chuju”, 
a także: „ty banderowcu”. 
Dopiero kiedy podrosłem, 
dowiedziałem się, co to znaczy. 
Wtedy te wydarzenia nazywa-
łem – jak większość z nas „rze-
zią wołyńską”. Kiedy zacząłem 
myśleć o robieniu filmu, zro-
zumiałem, że określenie „rzeź 
wołyńska” to jest zawężenie 
tematu. Na Wołyniu zamor-
dowano 60 tys. Polaków, ale 
w pozostałych województwach 
kresowych znacznie więcej. 

Czy dziś, po czterech latach 
pracy nad tym filmem, zrozu-
miał pan albo ma swoją teorię 
na temat tego, skąd w ludziach 
takie bestialstwo? Pytam o to, 
bo sama nacjonalistyczna ide-
ologia i wzajemne animozje 
Polaków i Ukraińców to chyba 
niewystarczający powód, 
by mordować z takim okru-
cieństwem, jak to miało miej-
sce w rzeczywistości, i w pana 
filmie.
Niestety przez ostatnie sto 
lat wydarzyło się sporo takich 
krwawych zdarzeń na świe-

na osobny film. Tak samo jak 
akcja Wisła. 

Według mnie, zakończenie 
filmu nie zmierza do happy 
endu. To raczej fantazja 
wycieńczonej, a może 
umierającej Zosi, że połączy 
się z ukochanym i odnajdą 
wreszcie szczęście i spokój 
w Polsce.
To zakończenie jest otwarte 
i każdy musi sam sobie odpo-
wiedzieć na pytanie, czy ta 
rzeka, którą bohaterowie prze-
kraczają, to jest Bug czy może 
Styks? 

Wie pan zapewne o tym, że 
powołana jakiś czas temu 

cie: Nankin, Bałkany, Rwanda, 
Ormianie, Syria i inne. Zło sie-
dzi w człowieku. Właśnie z tego 
punktu wyszedłem, robiąc ten 
film, że nie mogłem zrozu-
mieć tego bestialstwa. Jestem 
w stanie wytłumaczyć sobie, że 
można kogoś gdzieś przepę-
dzić, pobić, a nawet zamordo-
wać, ale nie w taki nieludzki 
sposób jak na Kresach. Do dziś 
tego nie rozumiem. W trakcie 
pracy nad filmem doszedłem 
do pytania: jak żyć po końcu 
świata? Jak ci ludzie zza Buga, 
którzy to piekło przeżyli, po 
przewiezieniu ich na tzw. Zie-
mie Odzyskane odnaleźli się 
potem w życiu? Wywózki wypę-
dzonych, to jest zresztą temat 

wspólna komisja polsko- 
-ukraińskich historyków, 
która miała zbadać temat 
rzezi wołyńskiej, dostarczyć 
dowody na zbrodnie po obu 
stronach i wydać wspólne 
oświadczenie, niestety zawie-
siła swoją działalność. Ukraiń-
ska strona nie zgodziła się na 
dostęp polskich historyków 
do ich archiwów. To chyba 
nie jest dobry prognostyk dla 
prawdziwego pojednania?
Oczywiście. Nie sądzę jed-
nak, by to się stało za sprawą 
naszego filmu. Wiem, że histo-
rycy polscy i ukraińscy już 
kilkanaście lat temu zaczęli 
ze sobą rozmawiać, ale jak to 
już nieraz bywało, gdzieś to 
wszystko utknęło. Obie strony 
okopały się na swoich pozy-
cjach i nic z tych spotkań tak 
naprawdę nowego się nie rodzi. 
Dla Ukraińców to jest okres 
od czasów Petlury do lat 40., 
czy nawet później, do wczesnej 
komuny. Wrzucają banderow-
ską zbrodnię w szeroki kon-
tekst, rozmywają ją. Polacy nie 
zgadzają się też z Ukraińcami, 
z tym, że było tyle samo ofiar po 
stronie polskiej, jak i po ukraiń-
skiej, bo nie było, a także z tym, 
że Ukraińcy stawiają także znak 
równości między napadem 
i rzezią a zemstą i odwetem. 

Film Wołyń ma być nie 
murem między Ukraińcami 

Z Wojciechem Smarzowskim, scenarzystą 
i reżyserem filmu Wołyń, rozmawia Mariola Wiktor

Ten film
trzeba było zrobić!
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Wojciech Smarzowski  
i Arkadiusz Jakubik

na planie filmu Wołyń 

Michalina Łabacz 
w filmie Wołyń, 

reż. Wojciech Smarzowski 
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także ojca, ale jest tak samo 
chory, współuzależniony jak 
matka. Jacek ciągle wierzy, 
że ojciec się zmieni, że kiedy 
wstąpi do policji i będzie bliżej 
ojca, to wszystko się ułoży. Widz 
nie zna pozafilmowej prehisto-
rii tej rodziny, ale my z Igorem 
wymyśliliśmy sobie, że kiedyś 
ojciec poprosił syna, by z nim 
został i pracował, że tylko tak 
syn może pomóc ojcu, swoją 
obecnością.

Pan jest aktorem Smarzow-
skiego. I chociaż nie było pana 
w tym filmie przed kamerą, 
to była Kinga Preis, był temat 
zła, odrażające policyjne typki 
jak w Drogówce, podobny spo-
sób montażu, zdjęcia, nawet 
motyw deszczu jak w Domu 
złym. Wielu widzów może 
sobie pomyśleć, że Prosta 
historia o morderstwie to 
rodzaj inspiracji Mistrzem, 
może hołd dla niego, może 
rodzaj spłaty długu albo po 
prostu wariacja Jakubika na 
temat Smarzowskiego. Co pan 
na takie myślenie odpowie?
Miałem się od kogo uczyć… 
(śmiech). Smarzowski ma swój 
specyficzny filmowy charakter 
pisma, niepodrabialny styl. Wie-
dząc o tym, bo kilka z nim jed-
nak filmów zrobiłem, starałem 
się nie wchodzić w jego buty. 
W Prostej historii o morderstwie 
cała warstwa dramatu obyczajo-
wego, która stanowi główną oś 
filmu, opowiadana jest spokoj-
nie, statyczną kamerą, długimi 
ujęciami. Z kolei druga war-
stwa narracyjna, czyli ta krymi-
nalna – jest inna, szybko cięta, 
nerwowa, bardzo emocjonalna. 
I tego nie wymyślił Smarzowski. 
Ja po prostu lubię ten rodzaj 
opowiadania, bo się w kinie 
szybko nudzę. Potrzebuję dużo 
bodźców na sekundę. 

Być aktorem Smarzowskiego 
to w Polsce komplement. Za 
chwilę wchodzi do kin Wołyń 
z pana udziałem. W końcu to 
Smarzowski wyzwolił pana 
od Rysia z 13 Posterunku, ale 
może teraz z perspektywy 
czasu tęskni pan za Rysiem 
i znów czuje się w innej szu-
fladzie z naklejką: aktor Sma-

rzowskiego. Kolejna pułapka, 
etykieta?
Kilkanaście lat temu nie zdawa-
łem sobie sprawy z tego, jaką 
siłę rażenia będzie miał tamten 
serial. Przez wiele lat miałem 
problem, bo aktor ma twarz 
tylko jedną. Siedziałem w szufla-
dzie z napisem: „Rysio z meta-
lową ręką”, „głuchy saper”, itd. 
Ludzie pokochali tego serialo-
wego wariata, ale ja nie mogłem 
z tej szuflady wyjść. Trzeba było 
kolejnego wariata, który nazywa 
się Smarzowski, odważnego 
na tyle, by jakiemuś „debilowi 
z Polsatu” powierzyć drama-
tyczną rolę w filmie Wesele. Szu-
flada aktorów Smarzowskiego 
jest faktycznie ekskluzywna. 
Trzeba jednak z niej uciekać od 
czasu do czasu do innych zna-
komitych reżyserów: Maćka Pie-
przycy czy Leszka Dawida. Poza 
tym mam jeszcze Dr. Misio. 

Smarzowski słynie z tego, że 
daje swoim świetnym akto-
rom dużo wolności na planie. 
Podejrzewam, że podobnie 
było w Prostej historii o mor-
derstwie, i że zaufał pan jako 
reżyser całej trójce: Kindze 
Preis, Andrzejowi Chyrze 
i Filipowi Pławiakowi?
Aktorzy muszą sami przepuścić 
postać przez siebie, zidentyfiko-
wać, zespolić się z nią, a reży-
ser powinien być od tego, by im 
w tym nie przeszkadzać. Ewen-
tualnie prowokować rozmowy, 
ale na planie pozostawić im 
pewien rodzaj skupienia, któ-
rego potrzebują. Odpowiadać 
na pytania, jeśli będą je mieli. 

W przypadku Filipa Pławiaka, 
jego postać w scenariuszu była 
inna niż to, co widzimy osta-
tecznie na ekranie. Wcześniej 
Filipa nie znałem. Długo szu-
kałem właściwego aktora, było 
mnóstwo castingów, których 
zresztą nie cierpię. I kiedyś na 
jednym z nich zobaczyłem nie-
pozornego chłopaka w kącie na 
podłodze, z dala od głośnych na 
korytarzu kolegów. Miał długie 
włosy i nie pasował zewnętrznie 
do wizerunku bohatera. Jednak, 
kiedy Filip wszedł do sali prób 
i zagrał kilka scen, to poczułem 
ciarki na plecach. Ma w sobie 
taki rodzaj magnetyzmu, filmo-
wej energii, że przykuwa uwagę, 
kamera go lubi. Tymczasem 
gdzieś w poczekalni czekał już 
aktor, który spełniał wymogi 
scenariuszowe.

To co pana przekonało?
Pomyślałem, że warto zmie-
nić scenariusz i tę postać, bo 
będzie ona wtedy bardziej wie-
loznaczna. Postawiłem więc na 
wrażliwego policjanta, który 
próbuje chronić rodzinę przed 
ojcem despotą, ale nagle widzi, 
że to wszystko idzie w złym 
kierunku, że zaczyna się upo-
dabniać do ojca. I że to będzie 
widza bardziej bolało, będzie 
bardziej wiarygodne, porusza-
jące, mocniejsze. 

A pisząc scenariusz, nie 
myślał pan o Kindze Preis? 
No i Andrzej Chyra też zagrał 
wbrew swojemu emploi.
Tak, pisałem z myślą o Kin-
dze. Nie, nie dlatego, że razem 

zagraliśmy w Domu złym… 
(śmiech). Każda jej rola jest 
fenomenalna. Aktorka-ka-
meleon. Może nic nie robić 
przed kamerą, milczeć i tak 
zawsze tylko na nią się patrzy. 
Z Andrzejem było inaczej. 
To jest genialny aktor. Fajnie 
było się z nim spotkać na pla-
nie Carte Blanche, popatrzeć 
jak pracuje. Jego ekranowy 
Roman też miał inną kon-
strukcję scenariuszową. Miał 
to być zdecydowanie macho, 
samiec alfa, despotyczny 
potwór, który wszystkich tyra-
nizuje. Jednak ta jednowymia-
rowość w pewnym momen-
cie zaczęła mnie uwierać w tej 
postaci. Zacząłem się zastana-
wiać, czy nie warto go uczło-
wieczyć, uwrażliwić, zmięk-
czyć trochę. Tak zrodziła się 
postać nieoczywista, z którą 
widz empatycznie łączy się 
i jej współczuje.

To w jaką stronę, jeśli chodzi 
o reżyserię filmową pan teraz 
pójdzie?
Teraz czas na Prostą historię 
o..., nie wiem... Jest chyba jesz-
cze kilka słów na „m”, prawda? 
Nie, żartuję. Jestem strasznie 
przesądny. Wiele razy mi się 
sprawdziło, że jak powiedzia-
łem coś wcześniej, to nic z tego 
nie wychodziło. Dlatego póki 
nie ma konkretu, nie mogę nic 
powiedzieć. Aktualnie pracuję 
nad kilkoma projektami filmo-
wymi jednocześnie. To jest jak 
wirus. I ja już jestem zdaje się na 
tę reżyserię naprawdę chory… 
(śmiech). 

Mariola Wiktor: Prosta 
historia o morderstwie to 
jest pomysł Grzegorza Ste-
fańskiego. Czy to fikcja, czy 
autentyczna historia?
Arkadiusz Jakubik: Literacka 
fikcja. Kilka lat temu dostałem 
tekst od Grzegorza. Był tam 
pomysł, którego szukałem. Ale 
nie chciałem robić filmu li tylko
o przemocy. To, że przemoc 
jest zła, wszyscy wiemy, to jesz-
cze nie powód, by robić o tym 
film. Dopiero jak poczytałem 
zwierzenia ludzi, którzy w takie 
toksyczne relacje są uwikłani, 
to zacząłem się zastanawiać 
na ile to zło, które funkcjonuje 
wewnątrz rodziny, jest wyni-

Mogłem go na przykład zatytu-
łować Piętno…

No nie bardzo. Bo to byłby 
plagiat wobec filmu Piętno 
z Anthonym Hopkinsem.
Pomyślałem, że Prosta historia 
o morderstwie to bardzo dobry, 
wieloznaczny tytuł. Zwłaszcza, 
że obie moje „proste historie” 
mają to samo zapętlenie czasu, 
dwie równolegle prowadzone 
narracje, brak chronologii. Pro-
sta historia o morderstwie to 
połączenie społecznie zaanga-
żowanego dramatu obyczajo-
wego, traktującego o genezie 
powstawania zła w rodzinie, 
z policyjnym thrillerem. Chciał-
bym tym filmem sprowokować 
widza, żeby zadał sobie kilka 
ważnych pytań. Dlaczego zło 
jak wirus roznosi się po człon-
kach rodziny, a potem dalej 
po ludziach? Czy jesteśmy jak 
bohater antycznej tragedii ska-
zani na przeznaczenie? A może 
dziś jest tak, że jesteśmy tylko 
my i nasze wybory? I nie ma 
co zwalać wszystkiego co złe 
na los. Pewnie nie znajdziemy 
odpowiedzi na te pytania, ale 
trzeba je zadawać. 

Odniosłam takie wrażenie, że 
katalizatorem zła jest w tej 
rodzinie co prawda wódka, ale 
samo zło pochodzi z zewnątrz, 
z policyjnego bagna, w które 
uwikłany jest Roman, z jego 

kiem czynników zewnętrznych, 
jaka jest jego prawdziwa geneza 
i istota. To, co mnie interesuje 
w kinie, to zaglądanie do wnę-
trza człowieka, odsłanianie 
tego, co siedzi w nim ukryte 
w środku. Kryminalna otoczka 
doszła później. Potem do współ-
pracy przy scenariuszu zaprosi-
łem Igora Berjdyganta. Praco-
waliśmy trzy lata nad kolejnymi 
wersjami scenariusza.

Dlaczego pana drugi film nosi 
tytuł podobny do debiutanc-
kiej Prostej historii o miłości?
(śmiech) Tu łobuz wychodzi 
ze mnie, hultaj. Długo zastana-
wiałem się, jak ten film nazwać. 

słabości, z tego, że on sobie 
z tym zaglajsztowaniem nie 
radzi.
Roman jest uwikłany, zblato-
wany z całym środowiskiem 
policyjnym, prokuratorskim. 
Ale jego rodzina nie jest pato-
logiczna. Mają wspaniały dom, 
zadbany ogród. Nic nie wska-
zuje na pierwszy rzut oka, że 
tam dzieje się źle. Statystyki 
policyjne czy „niebieskiej linii” 
niestety nie kłamią. Zdaje sobie 
pani sprawę, że jedna trzecia 
Polaków miała do czynienia 
z przemocą domową w swo-
jej rodzinie? Jednak ludzie nie 
chcą o tym mówić, bo się wsty-
dzą. Szczególnie ci z małych 
miejscowości. Na tej bazie 
budowana była postać matki, 
którą zagrała Kinga Preis. Co 
ludzie powiedzą? To jej główne 
zmartwienie. A kiedy już zło 
wylewa się na zewnątrz, to poli-
cjanci dziwią się, że kobieta 
chce oskarżyć męża. Wszyscy 
dookoła przypominają jej, że 
to przecież dożywotni part-
ner, maż, ojciec dzieci, żywiciel 
rodziny.

Dlaczego syn, grany przez 
Filipa Pławiaka, wstępuje do 
policji i chce być bliżej ojca? 
Wiadomo, że alkohol niszczył 
tę rodzinę od dawna… 
To system wzajemnych zależ-
ności. Syn nie ucieka z domu, 
chce być blisko rodziny. Kocha 

Z Arkadiuszem  
Jakubikiem, reżyserem 
filmu Prosta historia 
o morderstWie, rozmawia 
Mariola Wiktor

co siedzi w człowieku
Interesuje mnie,
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Arkadiusz Jakubik 

Filip Pławiak i Andrzej Chyra w filmie 
Prosta historia o morderstwie,

reż. Arkadiusz Jakubik
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kwencji, bo mam duży respekt 
dla widza. 

W krąg swoich fascynacji 
wciągnąłeś Czesława Mozila. 
Gwiazda polskiej sceny 
muzycznej firmuje twój peł-
nometrażowy debiut swoim 
nazwiskiem i gra w nim 
w pierwszoplanowej roli. Jak 
do tego doszło?
Kiedy zacząłem pisać scena-
riusz, żadna z ról nie była jesz-
cze obsadzona. Od początku 
pisałem jednak z myślą o kimś 
charyzmatycznym i auten-
tycznym, ale mającym w sobie 
tak duży pierwiastek szaleń-
stwa, by widz uwierzył, że to, 
co zobaczy na ekranie, mogło 
się w życiu tej osoby naprawdę 
wydarzyć. Któregoś wieczoru 
odebrałem telefon od znajo-
mej. „Olek, Mozil zdradził na 
Pudelku, że chciałby zagrać 
w filmie, widziałeś?” – usłysza-
łem po drugiej stronie. Fak-
tycznie! Zadzwoniłem na jego 
prywatną komórkę. Czesław 
naturalnie nie odebrał. Uzna-
łem, że pewnie nic z tego nie 
będzie, ale kilka godzin później 
dostałem od niego smsa z pyta-
niem, kto dzwoni? „Aleksander 
Dembski” – odpisałem –  „Robię 
film o kobietach i alkoholu. 
Chciałbym cię zatrudnić”. Cze-
sław uznał, że coś o tym wie! 
(śmiech)

Jak wyglądało wasze 
spotkanie?
Od razu znaleźliśmy wspólny 
język i miesiąc później byli-
śmy współzałożycielami Szkoły 
uwodzenia Spółki z o.o. i kopro-
ducentami filmu. Kiedy Cze-
sław wszedł w projekt, wspólnie 
z Moniką Franczak zaczęli-
śmy pracować nad scenariu-
szem na nowo. Stał się opowie-
ścią o powrocie Czesława do 
żywych, a Szkoła uwodzenia... – 
filmem o człowieku, który 
popada w depresję, sam siebie 
pakuje w kłopoty i musi się 
z nich wykaraskać. 

Jakich zasad trzeba się 
trzymać, kiedy kręci się 
mockument?
Tylko jednej – trzeba kłamać do 
końca! (śmiech) Im dłużej widz 

będzie wierzył we wszystko, co 
widzi, tym większy sukces reży-
sera. Razem z Czesławem do 
projektu włączyli się jego przy-
jaciele i znajomi – Krzysztof 
Materna, Gaba Kulka i Renata 
Przemyk. Obecność autory-
tetów świetnie uwiarygadnia 
każde kłamstwo.

Widz nie powinien szukać 
granic między fikcją 
a rzeczywistością?
Nie musi tego robić; zwłaszcza, 
że te granice ciągle się zacie-
rają. Niełatwo było osiągnąć 
taki efekt. Szukanie równo-
wagi między prawdą a fałszem 
w kinie mockumentalnym jest 
jak balansowanie na linie; przy 
każdym niefortunnym kroku 
można się przewrócić. W Szkole 
uwodzenia... jest mnóstwo 
wątków wziętych z życia i nie 
mówię tu wyłącznie o życiu 
Mozila. Osobliwy sposób, w jaki 
filmowy Czesław rozstaje się 
ze swoją dziewczyną, bazuje na 
historii zasłyszanej z ust mojej 
znajomej. Wątek alkoholika, 
który chce zostać zahipnotyzo-
wany „jedynie na trzy browce 
dziennie”, też nie jest wyssany 
z palca. W Basi z Podlasia 
główny bohater w chwilach sła-
bości ukrywa się w schowku 
na szczotki, w Szkole... Czesław 
włazi do skrzyni na instru-
menty. Obaj panowie robią to, 
kiedy nie wytrzymują napięcia 
i chcą się ukryć przed światem. 
To akurat rzecz autobiogra-
ficzna (śmiech).

O tym, jak wyglądają zajęcia 
w szkole uwodzenia też prze-
konałeś się w praktyce?
Nie inaczej (śmiech). Kilka lat 
temu realizowałem film promo-
cyjny dla jednej z polskich szkół 
uwodzenia. Praca wymagała 
zapoznania się z tematem, więc 
zostałem zaproszony na zajęcia. 
Pojechaliśmy pod Bełchatów 
z ekipą i nie mogliśmy uwie-
rzyć w to, co widzimy. Uczest-
ników kursu uczono hipnozy, 
sposobów uwodzenia partnerki 
saszetką cukru i przekonywano, 
że kiedy mężczyzna w detalach 
wyobrazi sobie idealną kobietę 
i głęboko uwierzy w jej istnie-
nie, ona pojawi się w jego życiu. 

Za zajęcia w takiej szkole płaci 
się jak za zboże. Rozbawiło 
mnie to wszystko do tego stop-
nia, że obiecałem sobie nakrę-
cić o tym film. Na kształt Szkoły 
uwodzenia... złożyło się zatem 
sporo inspiracji. Połączenie ich 
w spójną całość było wyzwa-
niem.

A nie był nim Czesław Mozil? 
Anna Smołowik mówiła mi, 
że zauroczyła ją skromność 
Czesława, który odrobinę bał 
się debiutu przed kamerą. 
Jak wyglądała praca z nim 
i innymi aktorami na planie?
Jestem bardzo zadowolony 
z występu Czesława przed 
kamerą! Ale zanim weszliśmy 
na plan, ze wszystkimi aktorami 
spędziłem dwa miesiące na pró-
bach. Szukaliśmy najlepszego 
rytmu dla opowiedzenia naszej 
historii. Uczulałem wszystkich 
na to, że granie w komedii nie 
wymaga nadekspresji. Zależało 
mi na subtelności i lekkości gry 
aktorskiej. Uważam też, że im 
bardziej absurdalna jest histo-
ria, tym poważniej powinna być 
zagrana. Komedia bawi wtedy, 
kiedy opowiedziana w niej 
historia jest też trochę smutna; 
kiedy w przysłowiowej beczce 
miodu znajdzie się łyżka dzieg-
ciu. 

Nic więc dziwnego, że poszu-
kiwanie miłości, temat prze-
cież tak poważny i delikatny, 
nabiera w Szkole uwodzenia... 
żartobliwego, żeby nie powie-
dzieć – gorzkiego – wymiaru.
Życie jest zbyt poważne, żeby 
z pełną powagą o nim opo-
wiadać. Śmiech rozładowuje 
napięcie i pomaga sobie radzić 
z emocjami. A o miłości – lub 
jej braku – mówić zawsze warto. 
To dla filmowca jeden z najcie-
kawszych tematów. Niekiedy 
mężczyźni nie umieją przyj-
mować miłości, jaką obdarzają 
ich kobiety i uciekają od niej, 
nie mając ku temu logicznych 
przesłanek. Kiedy mężczyzna 
nie rozumie, co nim kieruje, 
nie potrafi wytłumaczyć moty-
wacji swoich decyzji kobiecie. 
Jedni i drudzy mogą co najwy-
żej podejrzewać, że chodzi po 
prostu o wolność. I że dla męż-

czyzny ma ona większe znacze-
nie, niż trwanie w stałej relacji. 
W życiu każdego człowieka 
są też takie momenty, kiedy 
wszystko się wali. I cokolwiek 
by się nie zrobiło, popełnia się 
błąd za błędem. Nie jest jed-
nak tak, że wszyscy bohatero-
wie Szkoły uwodzenia... są nie-
szczęśliwi. Niektórzy z nich są 
po prostu nieporadni. Kobiety 
są od nich znacznie silniejsze, 
więc zarządzają męskim świa-
tem. 

Ten świat to przede wszystkim 
Świnoujście. Jak do Rzymu – 
zdają się do niego prowadzić 
wszystkie drogi. Czesław spo-
tyka tam Adama i Zygmunta 
i wspólnie z nimi wchodzi 
w spółkę. Jak ty i ekipa fil-
mowa znaleźliście się w tym 
mieście?
Szukaliśmy przemysłowego 
krajobrazu i podupadającego 
zakładu pracy. Wstępnie myśle-
liśmy o kopalni węgla brunat-
nego, ale te nie upadają, a ich 
pracownicy nie narzekają na 
za niskie płace. Otarliśmy się 
o Śląsk, ale finalnie wybrali-
śmy stocznię. Władze Świnouj-
ścia przyjęły ekipę z otwartymi 
ramionami. Postanowiliśmy nie 
szukać innych miejsc też z racji 
oryginalności miasta. To nieba-
nalna lokacja. Nie przychodzi 
ci do głowy w pierwszej kolej-
ności, kiedy myślisz o polskich 
filmach.

Kiedy myślę o stoczni, myślę 
przede wszystkim o Czło-
wieku z żelaza Andrzeja 
Wajdy z 1981 roku.
Kiedy stoczniowcy włamują 
się na teren stoczni w trakcie 
strajku, Adam (Jakub Kamień-
ski) nie przez przypadek mówi 
do Zygmunta (Sławomir Pacek): 
„Jak Wałęsę w 1989 na rękach 
nosiłeś, nie była z ciebie taka 
miękka faja!”. „Inna stocznia, 
inne czasy” – odgryza mu się 
Zygmunt. Być może kiedyś był 
gościem, który obalał system? 
Ale dziś to tylko facet w kry-
zysie. Szkoła uwodzenia... to 
zresztą przede wszystkim film 
o kryzysie wieku średniego. 
Trzeba to w końcu szczerze 
przyznać! (śmiech) 

Anna Bielak: Polscy 
widzowie lubią polskie 
komedie?
Aleksander Dembski: Kiedy 
w Polsce pada słowo komedia – 
wielu widzom z marszu robi się 
niedobrze. Jestem tym odro-
binę przerażony, bo ten gatunek 
nie jest przecież synonimem 
złego kina. Szkoła uwodzenia 
Czesława M. jest komedią – nie 
romantyczną, a obyczajową – 
i nieco inną, niż te, które zwykle 
trafiają na polski rynek.

jaciół. Zakochałem się w tym fil-
mie i uznałem, że skoro w Cze-
chach takie kino znajduje rzeszę 
widzów (film miał świetne 
recenzje i znakomite przyjęcie 
w kinach), w Polsce może być 
podobnie. Dziewięć lat póź-
niej nakręciłem Basię z Podla-
sia (mockumentalną historię 
o Holendrze, którzy przyjeż-
dża do polskiej wioski szukać 
ukochanej i pada ofiarą oszu-
stwa – przyp. A.B.). Zdarzało mi 
się chodzić na seanse i podpa-

Flirtujesz w niej z konwencją 
mockumentu, którą w pełni 
wykorzystałeś w swoim krót-
kim filmie z 2011 roku Basia 
z Podlasia.
Zainteresowanie mockumen-
tem wynika trochę z mojej fascy-
nacji czeską literaturą i kinem; 
opowieściami Bohumila Hra-
bala, Miloša Formana i Petra 
Zelenki, który w 2002 roku 
nakręcił Rok diabła. Opowiada 
w nim fikcyjną historię zespołu 
Jaromira Nohavicy i jego przy-

trywać, czy widzowie śmieją się 
w odpowiednich momentach. 
Śmiali się w różnych, ale film 
się podobał, a fakt, że podczas 
Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego T-Mobile Nowe 
Horyzonty został uhonorowany 
Nagrodą Publiczności za Naj-
lepszy Polski Film w kategorii 
krótkiego metrażu, utwierdził 
mnie w przekonaniu, że w takim 
kinie tkwi zarazem artystyczny, 
jak i frekwencyjny potencjał. 
Zawsze podkreślam wagę fre-

Z Aleksandrem Dembskim, reżyserem filmu szkoła 
uWodzenia CzesłaWa m., rozmawia Anna Bielak

Łyżka dziegciu
w beczce miodu
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Czesław Mozil w filmie 
Szkoła uwodzenia Czesława M., 
reż. Aleksander Dembski 
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Pełnometrażowe 
filmy fabularne

W produkcji

53 wojny 
etap produkcji: montaż
reżyseria: Ewa Bukowska 
scenariusz: Ewa Bukowska na podstawie książki Grażyny 
Jagielskiej „Miłość z kamienia. Życie z korespondentem 
wojennym”
zdjęcia: Tomasz Naumiuk
scenografia: Anna Anosowicz
kostiumy: Marta Ostrowicz
charakteryzacja: Magdalena Kakietek
montaż: Agnieszka Glińska
dźwięk na planie: Maria Chilarecka
obsada: Magdalena Popławska, Michał Żurawski, Kinga Preis, 
Dorota Kolak, Krzysztof Stroiński
produkcja: Studio Munka-SFP
planowane zakończenie produkcji: wiosna 2017
czas projekcji: ok. 100 minut
premiera: jesień 2017

Anka i Witek są zakochanym w sobie małżeństwem. 
On jest korespondentem wojennym, który większość 
dni w roku spędza na wojnie. Ona nieustannie czeka, aż 
mąż wróci do domu. Anka stara się żyć normalnie, jed-
nak niepewność o życie Witka wygrywa. Zaczyna szy-
kować się na najgorsze…

Ja teraz kłamię 
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Paweł Borowski
scenariusz: Paweł Borowski
zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
muzyka: Adam Burzyński
scenografia: Daria Dwornik
kostiumy: Anna Imiela-Szcześniak
charakteryzacja: Agnieszka Sasim, Tomasz Sielecki
montaż: Mieneke Kramer
dźwięk na planie: Mirosław Makowski
obsada: Agata Buzek, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, 
Paulina Walendziak, Rafał Maćkowiak, Jacek Poniedziałek, 
Robert Więckiewicz, Janusz Chabior, Marian Dziędziel, Adam 
Woronowicz, Krzysztof Czeczot
producent: Łukasz Dzięcioł
produkcja: Opus Film / New Amsterdam Film Company
czas projekcji: ok. 100 min
premiera: 2017

Metafizyczny thriller, którego akcja rozgrywa się 
w retro-futurystycznym świecie. Jego bohaterowie 
zostają wciągnięci w misterną, mroczną intrygę, w któ-
rej nic nie jest takim, jakim się wydaje, a ciąg drama-
tycznych wydarzeń prowadzi do kompletnie zaskakują-
cego finału.
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Festiwale za granicą: WenecjaFestiwale za granicą: Wenecja

Diaz to kolejny „ulubieniec” 
festiwali. Przed kilkoma 
miesiącami w berlińskim 

konkursie pokazywana była trwa-
jąca ponad osiem godzin Kołysan-
ka do bolesnej tajemnicy. Film 
wyświetlano w dwóch częściach, 
a i tak oglądnięciem całości po-
szczycić się może ledwie garstka 
wybrańców. W Wenecji Filipiń-
czyk zaprezentował o połowę krót-
szy The Woman Who Left. To za-
inspirowana opowiadaniem Lwa 
Tołstoja historia kobiety, która po 
trzydziestu latach niesprawiedli-
wej odsiadki wychodzi z więzie-
nia, by uregulować dawne spra-
wy i rozpocząć nowe życie. „Wie-
lu ludzi mówi, że film powinien 
trwać maksimum dwie godziny, 
bo w innym wypadku nikt go nie 
obejrzy. Od razu rodzi się we mnie 
pytanie: dlaczego miałbym się tak 
ograniczać?” – komentował w wy-
wiadzie Filipińczyk. Złotego Lwa 
dla Diaza przyjęto zatem z nie 
mniejszym zaskoczeniem niż ze-
szłoroczny triumf Wenezuelczyka 
Lorenza Vigasa za film Z daleka.

Wielu zwycięzcę upatrywało 
w cenionym rosyjskim twórcy An-
drieju Konczałowskim. Pokazany 
pod koniec festiwalu Raj to zre-
alizowana w trzech językach (po 
francusku, niemiecku i rosyjsku) 
interesująca opowieść o wojennej 
traumie. Reżyser Domu wariatów 
przepisał historię opowiedzianą 
już setki razy w oryginalny, autor-
ski sposób. I to w dużej mierze za-
pewniło mu przychylność widzów 
oraz zagranicznej prasy. Po części 
także jury, które uznało Koncza-
łowskiego, obok wspomnianego 
Escalantego, za najlepszego re-
żysera konkursu. Tyle że w mojej 
opinii, o ile w przypadku Meksyka-
nina był to dość niespodziewany 
sukces, o tyle dla Rosjanina raczej 
nagroda pocieszenia. 

Bardzo mocną reprezentację 
miało w tym roku na Lido kino 
amerykańskie. I co niezwykle cie-
szy, uwzględnione w werdykcie ju-
ry, a z tym w kontekście produkcji 
zza oceanu różnie bywa. Wielką 
Nagrodę Jury (Srebrnego Lwa) 
przyznano Tomowi Fordowi. Re-
żyser i kreator mody zaprezento-
wał w Wenecji oparte na powieści 
Austina Wrighta Zwierzęta nocy. 
Film jakże różny od debiutanckie-
go Samotnego mężczyzny. Tym 

razem Ford postawił na formu-
łę gatunkową, realizując rasowy, 
mroczny i niezwykle klimatyczny 
thriller. Wspólnym mianownikiem 
obu tych filmów amerykańskiego 
reżysera jest piękna muzyka Abla 
Korzeniowskiego, co stanowiło 
jedyny polski akcent w Konkur-
sie Głównym tegorocznej edycji 
weneckiego festiwalu. W przy-
padku Zwierząt nocy prestiżowa 
nagroda może stanowić jedynie 
wstęp w wyścigu po laury Amery-
kańskiej Akademii Filmowej. Tak 
z pewnością będzie z La La Land 
Damiena Chazelle’a. Reżyser jed-
nego z najgłośniejszych debiutów 
sprzed dwóch lat (Whiplash) po-
stanowił wziąć się za bary z mu-
sicalem, a zatem gatunkiem, któ-
ry ostatnimi laty przeżywa spory 
kryzys. I nikt na Lido nie miał wąt-
pliwości, że z tej potyczki wyszedł 
zwycięsko. Chazelle nieco skom-
plikował historię i zrealizował mu-
sical w starym stylu. Pełen efek-
townych scenicznych numerów, 
choreograficznych popisów oraz 
efektownych jazzowych aranżacji. 
To był świetny początek festiwalu, 
bo film z Emmą Stone i Ryanem 
Goslingiem w rolach głównych 
zainaugurował tegoroczną, 73. już 
edycję. Mocne, udane otwarcia sta-
ły się niemalże tradycją Wenecji 
i dobrym prognostykiem przed 
Oscarami. W końcu to właśnie na 
Lido, w dzień otwarcia festiwalu, 

swoje światowe premiery w po-
przednich latach miały Grawita-
cja Alfonsa Cuaróna czy Birdman 
Alejandra Gonzáleza Iñárritu. 

Sukces La La Land znalazł 
swoje potwierdzenie w nagrodzie 
dla najlepszej aktorki, którą jury 
postanowiło uhonorować Emmę 
Stone. Całkiem zasłużenie, choć 
była tu o wiele większa konku-
rencja niż w przypadku mężczyzn 
(laur trafił do Óscara Martíneza 
za rolę w Honorowym obywatelu 
Gastóna Duprata i Mariano Coh-
na z Argentyny). Uwagę zwracała 
przede wszystkim Natalie Port-
man, która w filmie Jackie Pabla 
Larraina wcieliła się w postać le-
gendarnej Jacqueline Kennedy, 
tuż po zamachu na jej męża, pre-
zydenta Stanów Zjednoczonych, 
Johna Fitzgeralda Kennedy’ego. 
Chilijskiego reżysera nie intereso-
wała specjalnie polityka ani próba 
wyjaśnienia zabójstwa, a przedsta-
wił raczej studium kobiety samot-
nej, której nadrzędnym celem jest 
próba zachowania spuścizny po 
tragicznie zmarłym mężu. Kon-
kurentką dla Emmy Stone mo-
gła być też Amy Adams. Obok 
głównej roli we wspomnianych 
już Zwierzętach nocy mogliśmy 
ją też zobaczyć w konkursowym 
Nowym początku Denisa Ville-
neuve’a. Ciekawą kreację w On 
the Milky Road Emira Kusturicy, 
zresztą u boku samego reżysera, 

stworzyła Monica Bellucci. Dla 
reżysera Undergroundu był to po-
wrót po blisko dziesięciu latach ar-
tystycznego milczenia. Co więcej, 
powrót całkiem udany.

Interesujące kobiece kreacje 
nie powinny przesłonić faktu, że 
tegoroczny festiwal w Wenecji to 
przede wszystkim męski punkt 
widzenia. Na dwadzieścia tytu-
łów, które zakwalifikowane zosta-
ły do Konkursu Głównego, tylko 
jeden film podpisany został sa-
modzielnie przez kobietę (mowa 
o The Bad Batch Any Lily Amir-
pour). To może dziwić, podobnie 
jak pewna zachowawczość selek-
cji. Trudno oprzeć się wrażeniu, że 
w podejmowanych wyborach bra-
kuje w jakimś sensie pierwiastka 
szaleństwa, chęci podjęcia ryzyka. 
Wychodzi na to, że lepiej postawić 
na starych mistrzów, którzy nieste-
ty w tym roku wyjątkowo często 
zawodzili, jak w przypadku Wima 
Wendersa czy Terrence’a Malicka. 
Brakuje kina burzącego przyzwy-
czajenia, stanowiącego dla widza 
wyzwanie czy w warstwie fabular-
nej, czy formalnej. Słowem, braku-
je filmów, jakie robił i robi laureat 
tegorocznego weneckiego Złote-
go Lwa za całokształt twórczości, 
znakomity polski reżyser Jerzy 
Skolimowski. Czy tych, w których 
występował drugi z uhonorowa-
nych, wybitny francuski aktor 
Jean-Paul Belmondo. 

Niezbadane są
wyroki…jury Kuba Armata

Powiedzieć, że 73. edycja 
najstarszego festiwalu filmowego 
na świecie zakończyła się 
niespodziewanie, to tak jakby nic 
nie powiedzieć. Jeżeli znalazła się 
choć jedna osoba, która przewidziała 
u bukmachera dokładny werdykt 
jury pod przewodnictwem Sama 
Mendesa, z pewnością znacznie 
się na tym wzbogaciła. Głównie 
za sprawą laureata Złotego Lwa 
Filipińczyka Lava Diaza. Ale i jednego 
z dwóch najlepszych reżyserów 
festiwalu Amata Escalantego, 
którego La Región Salvaje zebrał, co 
tu dużo mówić, fatalne oceny krytyki. 
„Przyzwyczaiłem się. Zawsze kiedy 
przyjeżdżam na festiwal i patrzę na 
ranking dziennikarzy, mój film jest 
na szarym końcu” – zupełnie na 
poważnie przekonywał Meksykanin. Lav Diaz ze Zotym Lwem 

za film The Woman Who Left

Amy Adams w filmie Zwierzęta nocy, 
reż. Tom Ford
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Festiwale za granicą: Toronto

         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

Choć odebrało to wyda-
rzeniu nieco napięcia, 
na szczęście nie zaniży-

ło jego poziomu. W gąszczu po-
kazów, jak zwykle, każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Wielkie 
premiery obok filmów już poka-
zywanych w kinach, alternatyw-
ne filmy eksperymentalne obok 
komercyjnych hitów, kino art- 
housowe ramię w ramię z produk-
cjami wielkich studiów. Wresz-
cie dzieła amerykańskie obok ro-
syjskich, chilijskich oraz – to już 
dobra tradycja – polskich. Wie-
lu zastanawia się, czy najwięk-
szy festiwal filmowy w Ameryce 
Północnej – a być może na świe-
cie – nie urósł na przestrzeni lat 
za bardzo. W tym roku na TIFF 
podczas 1200 pokazów pokaza-
no 296 filmów. To dwa razy więcej 
niż na kultowym Sundance i sze-
ściokrotnie więcej niż w Cannes. 
Niezadowoleni twierdzą, że wy-
darzenie zatraca swój elitarny 
charakter, wplatając w plan po-
kazów nie tylko filmy „niefestiwa-
lowe” (w tym roku choćby typowy 
blockbuster Deepwater Horizon), 
ale też zabałaganiając harmono-
gram projekcji, i czyniąc pełne 
uczestnictwo w wydarzeniu nie-
możliwym.

Pisząc o tym festiwalu, zawsze 
wspomina się jego specyficzną 
formułę. W Toronto, inaczej niż 
w Cannes czy Wenecji, brak głów-
nego konkursu z jury, które przy-
znawałoby nagrody z profesjonal-
nego rozdzielnika. Zwycięzców 
w poszczególnych kategoriach 
(najlepszy film kanadyjski, krótki, 
nagroda FIPRESCI) rozdają osob-
ne ciała, natomiast najważniejszy 
głos, wskazujący całościowego 
zwycięzcę, należy do publiczno-
ści. To ona na drodze głosowania 
wyłania laureata Grolsch People’s 
Choice Award, w tym roku przy-
znawaną po raz 39. Wyróżnienie 
nie jest atrakcyjne finansowo – 
dla porządnego budżetu 15 tys. 
dolarów to pestka – ale ogromnie 
istotne, bo patrząc na statystyki, 
wydaje się pierwszym krokiem 
na drodze po Oscary. W zeszłym 
roku otrzymał je skromny Pokój 
Lenny’ego Abrahamsona (4 no-
minacje, Oscar aktorski dla Brie 
Larson). W latach ubiegłych inni 
laureaci złotej figurki, wśród nich 
choćby: Poradnik pozytywnego 
myślenia, Zniewolony. 12 Years 
a Slave i Witaj w klubie. 

W tym roku to wyróżnienie 
wychodził sobie – a raczej wy-
tańczył – Damien Chazelle (Whi-

plash), który w nakręconym w Ci-
nemascope oryginalnym musica-
lu La La Land przywraca glamour 
dawnego Hollywood, ale czyni to 
w nieoczywisty i czarowny sposób. 
Kolejne miejsca zajęli poruszający 
Lion Gartha Daviesa (w polskich 
kinach już w listopadzie) i Queen 
of Katwe Miry Nair (polski dystry-
butor jest, ale data wprowadzenie 
nieznana). W lutym 2017 okaże 
się, na ile trafna była intuicja „naj-
lepszej publiczności testowej na 
świecie”.

Nie zapominajmy, że to w To-
ronto trzy lata temu rozpoczął się 
triumfalny, zagraniczny „rajd” Idy. 
Niesiony pierwszymi zachwytami 
z Telluride, film zdobył tam wów-
czas nagrodę FIPRESCI. Oprócz 
filmu Pawła Pawlikowskiego po-
kazano wówczas na kanadyjskim 
święcie kina także Wałęsę. Czło-
wieka z nadziei Andrzeja Wajdy. 
Rok później szansę na spotkanie 

z tamtejszą publicznością miał 
Krzysztof Zanussi i jego Obce cia-
ło. W 2015 roku nastąpiła prawdzi-
wa polska inwazja z Body/Ciałem 
Małgorzaty Szumowskiej, 11 mi-
nutami Jerzego Skolimowskiego, 
Demonem Marcina Wrony i Intru-
zem Magnusa von Horna. 

W tym roku także dało się wy-
łapać kilka polskich rozbłysków. 
Światowe premiery miały tu naj-
nowsze dzieła Ryszarda Bugaj-
skiego (Zaćma), Andrzeja Wajdy 
(Powidoki) i koprodukcja Marie 
Curie. The Courage of Knowledge 
w reżyserii Marie Noelle. Niestety, 
w natłoku premier recenzentom 
niemal całkiem umknął ten ostat-
ni, a szkoda, bo Karolina Gruszka 
buduje na ekranie niezwykle gę-
stą, nieoczywistą kreację – subtel-
ną, ale pełną siły. Andrzej Wajda 
to od lat jeden z polskich ulubień-
ców selekcjonera i dyrektora TIFF, 
Piersa Handlinga. Jak opowiada-
ła agentka Powidoków, Kanadyj-
czyk przyjeżdża co roku do Pol-
ski na początku wakacji i ogląda 
wyselekcjonowane polskie filmy, 
z których wybiera te, które poka-
zywane są za Wielką Wodą. Opo-
wieść o tragicznych losach wyklę-
tego przez system awangardzisty 
Władysława Strzemińskiego okre-
ślił na spotkaniu z publicznością 
mianem „najmocniejszego filmu 
Wajdy od lat”. Pozycję najlepsze-
go polskiego aktora na TIFF Bo-
gusławowi Lindzie skradła Maria 
Mamona, której rolę Julii Brygi-
sterowej w Zaćmie chwalili nawet 
ci, którym film nie do końca przy-
padł do gustu. Obu produkcjom 
profesjonaliści wieszczą festiwalo-
we sukcesy i obieg w kinach stu-
dyjnych. Jakie polskie produkcje 
trafią na TIFF w 2017 roku i czy 
okażą się sukcesem? Zobaczymy 
już za rok. 

Tegoroczny, 41. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto 
(TIFF) był nieco mniej ekscytujący niż w latach poprzednich. 
Powód był prozaiczny: większość z najbardziej wyczekiwanych 
filmów miała już swoje światowe premiery czy to w Cannes, 
Telluride, czy na rozpoczętym kilkanaście dni wcześniej 
festiwalu w Wenecji. Brakowało tak potrzebnego każdemu 
filmożercy poczucia, że ogląda coś, czego nikt jeszcze nie 
widział. Aura ekskluzywności uleciała.

Anna Tatarska
w Toronto
Polskie rozbłyski 
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Polskie filmy 
w programie MFF 
w Montrealu
Podczas 40. Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmowego 
w Montrealu (25 sierpnia – 5 
września) w programie zna-
lazły się polskie produk-
cje. W Konkursie Głównym 
zaprezentowano Tytanową 
biel – debiut Piotra Śmigasie-
wicza – tajemniczą opowieść 
o poszukiwaniu prawdy w du-
chu obrazów Caravaggia. Re-
żyserem i autorem scenariu-
sza jest Piotr Śmigasiewicz. 
Zdjęcia do filmu zrealizował 
Arkadiusz Tomiak. Autor mu-
zyki to Paweł Mykietyn, zaś 
producentem obrazu jest Ja-
kub Rudnik (Little Tree En-
tertainment). W filmie zagrali 
polscy i zagraniczni aktorzy, 
m.in. Piotr Adamczyk, Luca 
Calvani, Torsten Voges, Ales-
sandra Mastronardi, Daniel 
Olbrychski, Fabio Troiano 
i Gedeon Burkhard. Z kolei 
w Międzynarodowym Konkur-
sie Debiutów pokazano Nowy 
świat – pełnometrażowy de-
biut fabularny trójki polskich 
reżyserów: Elżbiety Benkow-
skiej, Łukasza Ostalskiego 
i Michała Wawrzeckiego. Ten 

złożony z trzech nowel obraz 
ukazuje losy trzech młodych 
bohaterów z Białorusi, Ukrainy 
i Afganistanu, którzy w podró-
ży ku lepszemu, w uciecze od 
złego, uczynili sobie Polskę 
tytułowym „nowym światem”. 
Kanadyjski festiwal jest jed-
nym z piętnastu na świecie 
konkursowych festiwali z tzw. 
kategorią A.

11 minut w Portugalii
Na ekranach wybranych por-
tugalskich kin można oglądać 
11 minut Jerzego Skolimow-
skiego. Obraz pojawił się tam 
1 września, dzień po tym, jak 
reżyser odebrał na 73. Mię-
dzynarodowym Festiwalu Fil-
mowym w Wenecji Złotego 
Lwa za całokształt twórczo-
ści. Od początku września 11 
minut mogli oglądać miesz-
kańcy Lizbony, od 8 września 
również widzowie w Porto, a 31 
października film będzie do-
stępny dla mieszkańców Bragi 
i Coimbry. Portugalski tytuł to 
11 minutos, a tamtejszym dys-
trybutorem jest firma Leopar-
do Films. Warto przypomnieć, 
że na zeszłorocznej, 9. edycji 

Lisbon & Estoril Film Festival, 
najnowsze dzieło Jerzego Sko-
limowskiego zdobyło nagrodę 
główną, a jury w uzasadnieniu 
werdyktu podało, że 11 minut 
„to znakomity film, który wno-
si innowacyjne rozwiązania do 
języka kina”. Obraz był zeszło-
rocznym polskim kandydatem 
do Oscara w kategorii: Naj-
lepszy Film Nieanglojęzyczny, 
a w tym roku ma szanse na no-
minacje do Europejskich Na-
gród Filmowych.

Hycel i Dwa Światy 
z nagrodami w USA 
Krótkometrażowa fabuła Hycel 
Darii Woszek oraz dokument 
Dwa Światy Macieja Adamka 
zostały nagrodzone na 20. edy-
cji festiwalu Flickers Rhode 
Island w Stanach Zjednoczo-
nych (9-14 sierpnia). Dzięki te-
mu zwycięstwu mogą ubiegać 
się o nominację do Oscara. 
Obydwa filmy zdobyły głów-
ne nagrody w swoich kate-
goriach – Hycel w konkursie 
krótkich metraży, a Dwa Świa-
ty – w konkursie pełnometra-
żowych dokumentów. Hycel 
to czarna komedia – historia 

człowieka porywającego psy 
(w tej roli Janusz Chabior), 
by później bohatersko zwracać 
je właścicielom i odbierać na-
grody dla znalazcy. Natomiast 
Dwa Światy są portretem głu-
choniemych rodziców, opo-
wiedzianym z perspektywy ich 
słyszącej córki. Na tegorocz-
nym festiwalu Flickers Rhode 
Island znalazły się w progra-
mie aż 273 filmy z 67 krajów. 

 

Ślimaki nagrodzone 
w USA
Krótkometrażowy dokument 
produkcji Wajda Studio, w reży-
serii Grzegorza Szczepaniaka, 
został nagrodzony w Stanach 
Zjednoczonych na 12. Tra- 
verse City Film Festival (26-31 
lipca). Programerem i fundato-
rem festiwalu jest reżyser Mi-
chael Moore (Fahrenheit 9.11, 
Zabawy z bronią). Podczas te-
gorocznej edycji festiwalu za-
prezentowano w 12 kinach 120 
filmów pełnometrażowych i 107 
krótkich; wydano 123 tys. bile-
tów. Ślimaki otrzymały hono-
rowe wyróżnienie w konkursie 
krótkometrażowym. To już ko-
lejny zagraniczny laur dla filmu 
Grzegorza Szczepaniaka.

 

Polacy z szansą 
na nominacje do 
Europejskich Nagród 
Filmowych
Aż 7 produkcji wspartych przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej 
powalczy o nominacje do Eu-
ropejskich Nagród Filmowych. 
Wśród 53 wybranych fabuł 
mamy następujące polskie lub 
w koprodukcji z Polską tytuły: 
11 minut Jerzego Skolimowskie-
go, Córki Dancingu Agnieszki 
Smoczyńskiej, Obce niebo Da-
riusza Gajewskiego, Zjedno-
czone Stany Miłości Tomasza 
Wasilewskiego, Já, Olga Hep-
narová Petra Kazdy i Tomáša 
Weinreba oraz Świt Laily Pakal-
niny. Ponadto, wśród 16 tytułów 

wych już raz odbyło się w Pol-
sce – w 2006 roku gospodarzem 
ceremonii rozdania nagród była 
Warszawa. 29. edycja Euro- 
pean Film Awards odbędzie się 
10 grudnia w Narodowym Fo-
rum Muzyki we Wrocławiu, któ-
ry jest Europejską Stolicą Kul-
tury 2016. 

 

Dotknięcie Anioła 
nagrodzone 
w Chorwacji
Polsko-niemiecka koproduk-
cja w reżyserii Marka Toma-
sza Pawłowskiego otrzyma-
ła Nagrodę Specjalną na 10. 
Festiwalu Filmowym w Vu-
kovarze w Chorwacji  (22-27 
sierpnia) To już kolejny zagra-
niczny laur dla tego dokumen-
tu. W konkursie międzyna-
rodowym festiwalu walczyło 
8 pełnometrażowych oraz 10 
krótkometrażowych filmów fa-
bularnych, a także 12 filmów 
dokumentalnych. W każdej 
kategorii była jedna nagro-
da główna. Najlepszą fabu-
łą okazał się rumuński obraz 
Matura Cristiana Mungiu’a, 
tegoroczny laureat festiwalu 
w Cannes. W kategorii doku-

mentu wygrała rumuńsko-nie-
miecka koprodukcja Zabrany 
do nieba Andreja Schwartza. 
Dotknięcie Anioła wywarło 
duże wrażenie na jury, które 
postanowiło przyznać filmowi 
Nagrodę Specjalną za wyjątko-
wą artystyczną jakość. Festiwal 
Filmowy w Vukovarze jest zna-
czącym wydarzeniem w Chor-
wacji, silnie wspieranym 
zarówno przez chorwackie in-
stytucje kultury, jak i sponso-
rów. Vukovar malowniczo po-
łożony nad samym Dunajem 
tuż przy granicy z Serbią był 
miejscem najsilniejszych walk 
podczas wojny domowej, cze-
go liczne ślady pozostały do 
dziś. Statuetka nagrody nawią-
zuje symbolicznie do tych tra-
gicznych wydarzeń.

 

Body/Ciało z szansą na 
Nagrodę Publiczności 
EFA
Europejska Akademia Fil-
mowa ogłosiła nominacje do 
dorocznej Nagrody Publicz-
ności w ramach Europejskich 
Nagród Filmowych (European 
Film Awards). Wśród 12 nomi-
nowanych tytułów znajduje się 

Body/Ciało Małgorzaty Szu-
mowskiej. O wyborze laureata 
zadecydują głosy widzów. Na 
filmy nominowanie do Nagro-
dy Publiczności można głoso-
wać od 1 września do 31 paź-
dziernika na oficjalnej stronie 
Europejskiej Akademii Filmo-
wej www.europeanfilmawards.
eu. 29. gala EFA odbędzie się 
10 grudnia we Wrocławiu. 
Wtedy też poznamy m.in. zwy-
cięzcę Nagrody Publiczności.

 

Polacy wyróżnieni 
w Argentynie
Polskie dokumenty o tematy-
ce górskiej ponownie odnoszą 
sukcesy za granicą. Tym razem 
w mieście Ushuaia leżącym na 
Ziemi Ognistej. To w takiej sce-
nerii odbywa się Międzynaro-
dowy Festiwal Filmów Górskich 
Ushuaia Shh… Na tegorocznej, 
10. edycji wydarzenia (24-28 
sierpnia) wyróżniono Miejsce 
Julii Popławskiej (w kategorii 
filmu krótkometrażowego) oraz 
Jurka Pawła Wysoczańskiego 
(w kategorii filmu pełnometra-
żowego). 

pretendujących do nominacji 
w kategorii dokumentu znalazł 
się obraz 21 x Nowy Jork Piotra 
Stasika. Członkowie Europej-
skiej Akademii Filmowej dosta-
li specjalne linki z dostępem do 
platformy VoD na stronie Aka-
demii, dzięki której mogą zoba-
czyć dany film i oddać na niego 
swój głos. W przypadku obra-
zu 11 minut – jest on dostępny 
w zakładce dodatkowo zgłoszo-
nych trzech tytułów wraz z dwo-
ma innymi zagranicznymi pro-
dukcjami. Wyniki głosowań we 
wszystkich kategoriach EFA po-
znamy w listopadzie w trakcie 
Festiwalu Filmowego w Sewil-
li. O nominacjach za najlepsze 
zdjęcia, montaż, scenografię, 
kostiumy, muzykę i dźwięk zde-
cyduje osobne jury. Najbardziej 
prestiżowe nagrody dla euro-
pejskich produkcji, przyznawa-
ne przez Europejską Akademię 
Filmową, początkowo nazywa-
no Felixami. Od 1997 roku funk-
cjonuje określenie Europejska 
Nagroda Filmowa, którą cza-
sami tytułuje się „europejskim 
Oscarem”. W lata nieparzyste 
nagrody wręczane są w Berli-
nie, a w parzyste w dużych eu-
ropejskich miastach. Rozdanie 
Europejskich Nagród Filmo- oprac. J.M.Fo
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Polscy filmowcy    na świecie

Andrzej Chyra i Ifi Ude w filmie 11 minut, 
reż. Jerzy Skolimowski

Body/Ciało, reż. Małgorzata Szumowska
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Rynek filmowy: Rozmowa z Januszem ZaorskimRynek filmowy: Rozmowa z Januszem Zaorskim

byli „nietelegeniczni”, źle wypa-
dali przed kamerą, zacinali się. 
Taki film byłby tylko gwoź-
dziem do trumny wrocławskiej 
Wytwórni… Chciałem się wyco-
fać z tego projektu, gdy mnie 
olśniło, że trzeba inaczej popro-
wadzić opowieść. Przez filmy. 
Bo co po nas zostanie? One – 
w całości lub we fragmentach 
krążących po internecie lub 
tym, co internet w przyszłości 
zastąpi. Pokolenia dały mi moż-
liwość przypomnienia mniej 
znanych filmów, które zostały 
źle potraktowane przez cen-
zurę lub nie trafiły w swój czas. 
Kilka lat temu pewnie bym na 
to nie wpadł, teraz mam dużą 
potrzebę tworzenia syntezy. 

Może dlatego, że jestem wykła-
dowcą akademickim, może 
dlatego, że od lat czytam prace 
przysyłane przez młodych kry-
tyków na Konkurs im. Krzysz-
tofa Mętraka i zastanawiam się, 
jak młodym ludziom wytłuma-
czyć, na czym polega konkretny 
styl i co jest w filmie istotne. 
Ułożyłem fragmenty filmów 
tak, aby pokazywały kolejne 
rozdziały najnowszej historii 
Polski: drugą wojnę światową, 
stalinizm, nadzieję popaździer-
nikową, „naszą małą stabiliza-
cję” za Gomułki, propagandę 
sukcesu lat 70. i stan wojenny.

Nietrudno zgadnąć na czym 
polegała dokumentacja do 
Pokoleń.

Jestem kinomanem, więk-
szość filmów widziałem, 

część musiałem nadro-
bić, część chciałem 

sobie przypomnieć. 
Przy pomocy war-

szawskiego Studia 
Kronika dosta-
łem wszystkie 
tytuły na DVD 
z timecodem. Co 
wieczór siada-
łem, oglądałem 
dwa filmy, i jeśli 
widziałem cie-

kawą scenę, noto-
wałem. Miałem tak 

dużo materiału, że początkowo 
Pokolenia trwały trzy godziny. 
W końcu udało się to skrócić 
do stu minut. Największy kło-
pot miałem z zakończeniem. Bo 
jak spointować tyle wątków, sty-
lów, tylu reżyserów? Musiałem 
narzucić strukturę, którą poży-
czyłem od hrabiego Potockiego 
i jego „Rękopisu znalezionego 
w Saragossie”. Pokolenia to taka 
historia w historii. 

Jaką regułę przyjął pan 
podczas wyboru fragmentów 
filmów?  
Nie chciałem robić dwuminu-
towego streszczenia filmu, tylko 
wybrać scenę, która coś mówi 
o danej epoce. Na przykład 
z Kobiety samotnej Agnieszki 
Holland wybrałem scenę 
wyjazdu bohaterów. Chcia-
łem pokazać, że w Polsce już 
się nie da wytrzymać, wszędzie 
są kolejki, ludzi nęka bezpieka. 
Zakończenie – to filmowe – 
było jeszcze bardziej tragiczne, 
ale nie mogłem go już zmie-
ścić. Dodam, że zależało mi na 
tym, żeby w filmie nie znalazły 
się tylko dramatyczne sceny, 
ale też komediowe, dlatego 
w „rozdziale” o drugiej wojnie 
światowej jest Popiół i diament 
Andrzeja Wajdy oraz Giuseppe 
w Warszawie Stanisława Lenar-
towicza. 

Czy wybierał też pan sceny 
pod kątem tego, 

jak pokazują 
powojenny 

Wrocław?

Tu było trudniej. Jest jeden 
film w całości poświęcony 
miastu, Zobaczymy się w nie-
dzielę Stanisława Lenartowi-
cza, ale on jest opowiadany 
inaczej niż pozostałe – wol-
niej. To typowe kino pasażowe. 
Wziąłem z niego dwie sceny. 
W pierwszej krowa stoi na rogu 
Świdnickiej i Alei Solidarności, 
a wówczas Świerczewskiego, 
co świetnie pokazuje zderze-
nie świata przyjezdnych zza 
Buga z poniemiecką cywiliza-
cją. W drugiej scenie chłopiec 
pisze na murze: „Polaki zajęte”, 
żeby było wiadomo, że dom ma 
już nowych lokatorów. 

Found footage, czyli robienie 
nowego filmu z istniejących 
fragmentów innych 
produkcji często oznacza, 
że reżyser nadaje nowy sens 
materiałowi. Mark Cousins 
w swojej Odysei filmowej 
z offu opowiadał historię kina. 
Pan daje mówić obrazom. 
Uznałem, że jakikolwiek rodzaj 
komentarza będzie postawie-
niem kropki nad „i”. Chciałem 
tego za wszelką cenę uniknąć. 
Układając te wszystkie sceny 
i sensy w całość, miałem nie 
lada kłopot, bo nie chciałem 
poprawiać kolegów po kame-
rze. Filmy są nakręcone w róż-
nych stylach i tempach, nie 
mogłem niczego przyspieszać 
ani zwalniać. Raz tylko inge-
rowałem w materiał. Scenę 
z Dreszczy Wojciecha Mar-
czewskiego kończy charaktery-
styczny dla filmu dźwięk robio-
nego zdjęcia. Zdecydowałem 
zmienić kadr na czarno-biały, 
żeby lepiej połączył się z kolej-
nym fragmentem. Myślę, że 
Wojtek nie będzie miał mi tego 
za złe. 

Czy koledzy po kamerze 
widzieli Pokolenia?
Opowiadałem im na razie tylko 
o pomyśle na film. Andrzej 
Wajda i Sylwester Chęcinski 
zachwycili się nim. Że tak pro-
sty. Mam nadzieję, że kole-
dzy, których filmy wykorzysta-
łem, nie będą mi mieli za złe. 
W końcu kino to dyscyplina 
drużynowa i te paciorki mają 
się składać w jeden różaniec. 

Ola Salwa: W jakich 
okolicznościach pojawił się 
pan pierwszy raz w WFF we 
Wrocławiu?
Janusz Zaorski: Pod koniec 
lat 60., kiedy byłem studentem 
łódzkiej Filmówki. Pojechałem 
tam przez nikogo nie zapro-
szony. Chciałem zwiedzić mia-
sto, w którym w 1948 roku odbył 
się Światowy Kongres Intelek-
tualistów w Obronie Pokoju. Do 
Polski przyjechał wtedy nawet 
Pablo Picasso. Sama Wytwórnia 
oczarowała mnie atmosferą. Na 
jej terenie stał hotel, pomiesz-
kiwały w niej ekipy filmowe. 
Potem przez wiele lat sam tam 
się zatrzymywałem. Było to 
bardzo wygodne. Gdy w nocy 
przyśniło mi się rozwiązanie 
montażowe jednej ze scen, 
o trzeciej nad ranem zadzwo-
niłem do Krysi Komosińskiej, 
która montowała lata wcześniej 
Rękopis znaleziony w Saragos-
sie Wojciecha Jerzego Hasa 
i powiedziałem: „Przyjeżdżaj”. 
Kilkanaście minut później zsze-

dłem do montażowni w kap-
ciach. Wytwórnia była więc nie 
tylko miejscem pracy, ale też 
domem. Panowała tam fami-
liarna atmosfera, a ponieważ 
byliśmy daleko od Warszawy, 
najszybszy pociąg jechał tu 
osiem godzin, mieliśmy spo-
kój, cenzura mało ingerowała 
w nasze filmy. Nawet jak ktoś 
z ministerstwa przyjechał do 
nas, to bywało, że zapił i nie 
zjawiał się na planie. W końcu 
Polska była najweselszym bara-
kiem w obozie komunistycz-
nym… Należałem do ostatniego, 
nomen omen, pokolenia, które 
się na to załapało. Gdy nastały 
czasy Gierka, Wytwórnię cze-
kała zmiana. We Wrocławiu 
stanął hotel Panorama, gdzie 
odtąd zatrzymywały się ekipy 
filmowe. 

Przez kolejne dekady 
Wytwórnia traciła na 
znaczeniu, aż zniknęła. 
Od pięciu lat zamiast 
niej funkcjonuje 

Centrum Technologii 
Audiowizualnych…
Zajmujące się przede wszyst-
kim preprodukcją i postpro-
dukcją. Gdy chciałem nakrę-
cić współczesną ramę Pokoleń, 
musiałem ściągać sprzęt, 
kamery, lampy z Warszawy. 
Trudno wyraźnie wskazać, 
w którym momencie Wytwór-
nia we Wrocławiu zaczęła 
„obumierać”. Cezurą na pewno 
jest rok 1989, po zmianie 
ustroju okazało się, że ta wielka 
państwowa machina jest niewy-
dolna. W latach 90. powstawały 
tam jeszcze spektakle Teatru 
Telewizji (we Wrocławiu jest 
przecież PWST, więc siły aktor-
skie), ale hale Wytwórni były 
też wykorzystywane w innych 
celach. Kiedyś do Polski przyje-
chali Amerykanie, bo dowie-
dzieli się, że we Wrocławiu coś 
można nakręcić. Wchodzą, 
a tam – od podłogi do sufitu 
leży czekolada. Okazało się, że 
dyrekcja podpisała umowę na 
przechowanie miliona tabli-

czek. Amerykanie musieli się 
więc obejść smakiem…

Wytwórnia była pana domem, 
zrealizował pan w niej 
w sumie pięć filmów. Ale był 
to też matecznik wielu innych, 
ważnych w historii polskiego 
kina, produkcji. I to z ich 
fragmentów składa się pański 
film Pokolenia. Dlaczego 
wybrał pan taką formę 
opowieści?
Początkowo pomysł 
był inny. Dostałem 
scenariusz filmu 
dokumentalnego, 
w którym był 
plan wywiadów 
z rekwizytorami, 
wózkarzami, ope-
ratorami, reży-
serami. Ale gdy 
przyjechałem 
na dokumenta-
cję, okazało się, 
że część z tych 
ludzi niestety 
już umarła, inni 

Z Januszem Zaorskim o Wytwórni Filmów 
Fabularnych we Wrocławiu i filmie Pokolenia 
rozmawia Ola Salwa

to dyscyplina
drużynowa

Kino 
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Rynek filmowy: Tuluza – Cartoon Forum

pejskiej animacji przeznaczonej 
przede wszystkim dla telewizji, 
którego znaczenie dla rozwoju 
tego gatunku twórczości filmo-
wej trudno przecenić.

Polscy twórcy biorą udział 
w Cartoon Forum (podobnie jak 
w Cartoon Movie w Lyonie, Car-
toon 360 w Barcelonie czy serii 
seminariów warsztatowych pod 
hasłem Cartoon Masters odby-
wających się w różnych miastach 
kontynentu) od dziesięciu lat, od 

kilku bardzo aktywnie i z sukce-
sami. W tym roku zaprezentowali 
cztery projekty (jeden hiszpańsko- 
-polski) przyjęte bardzo pozytyw-
nie i zakończone znalezieniem 
w Tuluzie partnerów. Komentowa-
no malarskie proweniencje serialu 
Ally the Cat firmowanego przez 
firmy Latko i Animoon, pomysło-
wość i poczucie humoru twórców 
serialu Toru Superlis (Animoon) 
oraz m.in. plastykę serii Jak zo-
stałem Superłotrem (Animoon). 

Duże zainteresowanie wywołał 
projekt, zgłoszony przez trzy hisz-
pańskie firmy i gdańską Grupę 
Smacznego, serii Mironins, dla 
której punktem wyjścia stała się 
grafika i styl legendarnego twór-
cy katalońskiego Joana Miró. To 
może być w niedalekiej przyszło-
ści wielki przebój, nie tylko euro-
pejskich telewizji.

Dla kogoś kto, jak wyżej podpi-
sany, obserwował po raz pierwszy 
przebieg Cartoon Forum z bliska, 
dwie rzeczy pozostały mocno w pa-
mięci. Po pierwsze, ogromne róż-
nice dzielące wysokość budżetów 
ze wschodniej i zachodniej części 
Europy. Tam, gdzie Węgrzy, Bułga-
rzy czy Polacy zatrzymywali się na 
setkach tysięcy, zachodni anima-
torzy bez trudu przekraczali dwa, 
trzy, a nawet cztery miliony. Nie 
wspominając już o prawdziwym re-
kordziście, rodem z Kanady, który 
realizację kilkudziesięciu 5-minu-
towych odcinków wycenił na 6 mln 
euro. Za podobną sumę powstało 
w Polsce Miasto ’44! Uwaga druga 
dotyczy prawdziwej i wciąż niema-
jącej końca inwazji zombie, w czym 
przodują Anglosasi. Na wesoło 
i niemal poważnie, pomysłowo 
i tylko poprawnie, ale wydaje się, 
że dla części firm z Anglii czy Ir-
landii rok bez ożywionych trupów 
wydaje się straconym. 

Na szczęście reszta autorów 
i producentów wciąż pamięta 
o tym, że nasze dzieci najbardziej 
lubią bajki, bajkowe opowieści 
z pogranicza światów ludzkiego 
i zwierzęco-roślinnego oraz przy-
gody z pozytywnym przesłaniem 
w tle. 

Wcześniej targi współfi-
nansowane przez Ko-
misję Europejską wę-

drowały po naszym kontynen-
cie, odbyły się m.in. w norweskim 
Stavanger, hiszpańskiej Maladze 
i naszym Sopocie (2011). Od kil-
ku lat zakotwiczyły nad Garon-
ną w Centrum Kongresowym im. 
Pierre’a Baudisa w sąsiedztwie 
XII-wiecznej bazyliki św. Sernina, 
olśniewającego Konwentu Jako-
binów i Audytorium św. Piotra od 
kuzynów, w którym to wręczono 
doroczne Cartoon d’Or Award.

Idea Cartoon Forum jest pro-
sta – półgodzinne prezentacje 
wybranych kilkunastu projektów 
animowanych mają zaowocować 
znalezieniem dla nich partnerów 
finansowych, produkcyjnych i dys-
trybucyjnych. Nie tylko dozwolo-
ne są, ale bardzo pożądane, wszel-
kiego typu rodzaje współpracy, 
koprodukcje wewnątrz Unii, ale 
i z wybranymi partnerami spoza 
niej, jak Kanada czy Korea (w obu 
krajach odbywają się firmowane 
przez Cartoon Forum podobne im-
prezy). Słowem klasyczny pitch- 
ing animowanych projektów te-
lewizyjnych, ale także rozmowy 
handlowe, negocjowanie umów 
producenckich i dystrybucyjnych, 
sprzedaż licencji i praw pochod-
nych.

W powołanym do życia w 1990 
roku Cartoon Forum udało się do 
tej pory znaleźć partnerów do 680 
seriali, których łączna kwota fi-
nansowania wyniosła ponad 2,3 
mld euro. Jest to wiec projekt, kto 
wie czy nie decydujący w dużej 
mierze o być albo nie być euro-

Po raz piąty stara Tuluza gościła 
uczestników (ponad 900 z 38 krajów, 

w tym 260 nadawców i inwestorów) 27. 
edycji Cartoon Forum, jednej z największych 

europejskich imprez telewizyjnych.

Nie tylko 
o pieniądzach

Janusz Kołodziej
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Ćwiczenia
warsztatowe

Czy przekaz dokumentalny 
złożony, na który składa się 
seria spreparowanych od 

A do Z ruchomych obrazów mo-
że się sam zdemaskować? Nie, ale 
może to uczynić jego autor świa-
dom groźnej w skutkach mocy na-
rzędzi filmowych, jakie ma do dys-
pozycji. Stawką w tej trudnej grze 
jest zbiorowa świadomość – nie-
nadążająca za realnymi zmianami 
i poniekąd bezbronna w starciu 
z codzienną praktyką manipulowa-
nia przekazem w sferze filmowo- 
-telewizyjnej propagandy. Napis 
końcowy Ćwiczeń warsztatowych 
głosi: „Film został zmontowany 
bez wiedzy i zgody osób biorących 
w nim udział, przy użyciu metody 
asynchronicznego montażu obra-
zu i dźwięku”.

Kto zechce i potrafi, rozpozna 
w migawkach ulicznej sondy 
reporterskiej znajome osoby 
z kręgu rodzinnego (syn reżysera 
Paweł) i ze środowiska (ówcześni 
studenci łódzkiej Szkoły Filmo-
wej), które Marcel Łoziński zapro-
sił w charakterze aktorów/uczest-

pogląd, intencję wypowiedzi i sens 
słów, które widz przed momen-
tem usłyszał, po to, by zamienić 
je w coś dokładnie odwrotnego. 
Własnym oczom i uszom nie wie-
rzymy. Niebywała jest łatwość, 
z jaką materia filmowa poddaje 
się oszukańczym manipulacjom 
redaktorów i decydentów, którzy 
bez skrupułów zamierzają ją wyko-
rzystać do celów propagandowej 
dezinformacji.  

W kategorii dokumentu auto-
tematycznego Ćwiczenia warsz-
tatowe nie mają sobie równych 
nie tylko w kinematografii pol-
skiej, ale i światowej. Ujawnić 
i pokazać adresatowi, jak to 
działa. To film-instrukcja, ope-
rujący środkami i metodami 
pseudodokumentu dokument, 
który ostrzega i alarmuje. Nie 
chodzi w nim tylko o zwodnicze 
właściwości audiowizualnego 
medium: filmowego, telewizyj-
nego etc. Chodzi o coś więcej, 
mianowicie o zdemaskowanie 
metod cynicznego, kłamliwego 
oraz podstępnego emitenta, który 
tym medium zawładnął, i który 
się nim perfidnie posługuje – nie 
po to, by odkryć rzeczywistość, 
lecz by ją z rozmysłem sfalsyfiko-
wać i doszczętnie załgać. 

Od tamtego czasu zmieniły 
się nośniki, środki wyrazu i spo-
soby manipulacji, ale nie uległa 
zmianie istota publicznego oszu-
stwa, jakim jest każdy tzw. fakt 
medialny. Ćwiczenia warsztatowe 
nie straciły nic ze swojej porażają-
cej wymowy. Dzisiaj, trzy dekady 
później, aktualność filmu Łoziń-
skiego okazuje się równie czytelna 
dla widza jak wtedy.  

ników. Ale bynajmniej nie to było 
najważniejsze. Najważniejsza oka-
zała się demonstracja oszukańczej 
potęgi asynchronicznego mon-
tażu obrazu i dźwięku. Zabiegu 
wtedy rutynowo wykorzystywa-
nego na co dzień przez komunika-
tory w niecnym celu, by zakłamać 
pokazywaną rzeczywistość. Na 
lata przed tym, zanim w słowniku 

terminów filmowych pojawiło się 
określenie „mock documentary”, 
Marcel Łoziński zrealizował kapi-
talny peerelowski „łże-dokument”, 
w którym obnażył potęgę ułudy 
ruchomych obrazów udających 
rzekomą realność.

Kłamać w żywe oczy, łgać za 
pomocą kamery, mikrofonu i noży-
czek, bezczelnie przeinaczać cudzy 

Marek Hendrykowski

Ktokolwiek należy do wyznawców „czystego”, czyli 
pozbawionego udziału pierwiastka inscenizacji, dokumentu 
filmowego – ten będzie się srożył, zżymał i psioczył, 
oglądając Ćwiczenia warsztatowe Marcela Łozińskiego 
(1984). Inscenizacja na dokumentalny zapis rzeczywistości 
wyziera tu bowiem zewsząd: z każdego ujęcia, z każdego 
dźwięku i z każdego słowa wypowiadanego na ekranie. 
A jednak powstał z tego dokument, i to jaki!

Krótkometrażowcy

Ćwiczenia warsztatowe, 
reż. Marcel Łoziński 
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Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski 

Z Irène Jacob o Krzysztofie Kieślowskim 
rozmawia Artur Zaborski

Artur Zaborski: Pamięta 
pani pierwsze spotkanie 
z Krzysztofem Kieślowskim?
IrÈne Jacob: Oczywiście, 
takich spotkań się nie zapo-
mina. Pierwszy raz zobaczy-
łam go podczas castingu do 
Podwójnego życia Weroniki, 
w dużym studiu filmowym pod 
Paryżem. Byłam pod ogrom-
nym wrażeniem sposobu jego 
pracy. Z każdą aktorką, z którą 
chciał się spotkać, spędzał pół 
dnia. Nieważne, czy prowadziło 
to do współpracy czy nie. On 
musiał się przekonać do osoby, 
której miał powierzyć rolę, 
musiał ją poznać. Mój casting 
wyglądał jak najprawdziwszy 
plan zdjęciowy. Robiliśmy na 
tyle dużo improwizacji, że prze-
szliśmy przez cały scenariusz. 
Trzeba było mieć siłę i zapał, 
żeby za nim nadążyć.

Nie zraził panią ten system 
pracy?
Wręcz odwrotnie. Od razu wie-
działam, że chcę z Krzyszto-
fem pracować. Potrzebowałam 
kogoś, kto tak pieczołowicie 
przygotowuje się do filmu, dla 

kogo film stoi najwyżej w hie-
rarchii wartości. Chciałam, 
by taki ktoś mnie poprowadził. 
Wiedziałam, że dzięki temu 
mogę się rozwinąć.

Potem pracowała pani 
z innymi mistrzami kina –  
Theo Angelopoulosem, 
Michelangelo Antonionim 
czy Louisem Mallem. Kie-
ślowski wyróżniał się spośród 
nich?
Każdy utalentowany reżyser 
ma swój sposób pracy. Krzysz-
tof zawsze mi powtarzał, że 
do filmu trzeba mieć bardzo 
osobisty stosunek, a samemu 
trzeba być specyficznym. Nie 
można kopiować innych, ani 
się do nich upodabniać. Zapa-
miętałam te słowa i kieruję się 
nimi przez całe życie. Myślę, 
że w dużej mierze dzięki temu 
mogłam zagrać u najlep-
szych reżyserów europejskich. 
Zatrudnili mnie, bo w każdym 
filmie chciałam być inna. Nie 
zależało mi na tym, żeby, jak 
w Hollywood, być na ekranie 
ładną i uśmiechniętą, oraz pro-
sić operatora, by fotografował 

Jego kamera 
była jak mikroskop,

pod którym analizował

ludzkie wnętrze

To nas chyba z Krzysztofem 
łączyło.

Pamięta pani 50. edycję 
Cannes, na którą zaproszono 
wszystkich żyjących 
laureatów na wspólne 
zdjęcie? Mówiono wtedy, 
jak bardzo brakuje na nim 
Krzysztofa, że z jego śmiercią 
skończyła się pewna epoka.
Nie sądzą, by Krzysztof życzył 
sobie, aby tak myślano. Jemu 
towarzyszyło myślenie o kinie 
jako procesie ciągłym, nie 
mającym swojego jasno okre-
ślonego początku ani końca. 
On był zawsze bardzo zaan-
gażowany w pracę ze stu-
dentami. Sam był bardzo 
wdzięczny za swoje wykształ-
cenie Szkole Filmowej w Łodzi. 
Mówił, że było tam fantastycz-
nie, bo mogli oglądać filmy, 
jakie tylko chcieli. Toczyli tam 
z innymi studentami i wykła-
dowcami niekończące się dys-
kusje o kinie. Sam też pro-
wadził wiele warsztatów ze 
studentami. Pytał ich zawsze, 
czemu chcą robić filmy, czego 
ich zdaniem ludzie od nich 
potrzebują. Uważał, że kino 
musi odradzać się samo, cały 
czas. On również doświadczał 
takiej odnowy. Robił przecież 
za każdym razem bardzo różne 
filmy. Nie bał się tego. Kino to 
coś bardzo żywego, to kosmos, 
który nieustannie się rozrasta, 
wciąż ewoluuje. Dla młodych 
ważne jest, by w tym kosmosie 
znaleźli swoje miejsce, świecili 
własnym światłem, a nie tym 
odbitym, ale jednocześnie pil-
nie obserwowali, co dzieje się 
dookoła, jakie światło wysy-
łają inne satelity. Kiedy jedno 
z tych świateł, nawet najpięk-
niejsze, gaśnie, trwanie tego 
kosmosu nie jest zagrożone. 
Ale o tym świetle nie wolno 
zapomnieć. Trzeba się nim 
inspirować, mieć je w pamięci, 
wiedzieć, co i dlaczego oświe-
tlało. Krzysztof o tym nigdy nie 
zapominał. Jego też inspiro-
wali dawni mistrzowie. Bo kino 
to przecież jeden z najpiękniej-
szych nośników pamięci, jakie 
wymyśliła ludzkość. Cieszę się, 
że mogłam stać się jego czę-
ścią.   

zrozumieć i zmienić je na lepsze 
? No a przede wszystkim, jak 
może je przeżyć? Krzysztof nie-
samowicie przeżywał każde uję-
cie. To było widać. Jego emocjo-
nalny odbiór poszczególnych 
scen udzielał się nam wszyst-
kim. Był właściwie jak członek 
obsady. Odgrywał z nami te 
historie, a jego kamera była jak 
mikroskop, pod którym analizo-
wał ludzkie wnętrze.

Przed naszym spotkaniem 
przypomniałem sobie 
Podwójne życie Weroniki. 
Zauważyłem, jak zmieniło 
się moje postrzeganie tego 
filmu. Kiedyś czytałem go 
jako opowieść o metafizyce: 
poszukiwaniu Boga 
i duchowości. Dziś natomiast 
to film o samotności i jej 
przełamywaniu. 
Dawno tego filmu nie oglą-
dałam, a tylko kontakt z nim 
może wyzwolić we mnie wspo-
mnienia, jakie z nim wiążę. 
Fascynuje mnie natomiast, ilu 
młodych studentów odkrywa 
go z pasją i z entuzjazmem. 
Wtedy przypominam sobie, 
ile właśnie pasji i entuzjazmu 
w ten film włożyliśmy. To nie-
samowite, że one dalej w nim 
żyją i udzielają się widzom. 
Krzysztof zawsze zostawiał 
szerokie pole do interpreta-
cji dla widza, więc też ta opo-
wieść ma wiele odczytań. On 
zawsze powtarzał: „Jeśli coś 
jest powiedziane zbyt wprost, 
to tnę”. Chciał kontynuować 
swoją metodę pracy z czasów 
cenzury, w których on mówił 
początek zdania, a widownia 
je kończyła. Dziś już nie ma 
cenzury, ale ja wciąż hołubię 
tę myśl i próbuję iść ramię 
w ramię z widzem i słucha-
czem, bo w ostatnim czasie 
udzielam się nie tylko jako 
aktorka, ale też jako wokalistka. 
Cały czas mam w pamięci 
to, jak inaczej było Podwójne 
życie Weroniki odczytywane 
w Japonii, we Francji, w Polsce 
czy w Chinach. I wciąż jest. Bo 
z tym filmem jest jak z wybitną 
książką, która czytana na nowo 
po latach jest już zupełnie inną 
pozycją niż kiedyś. Jej znacze-
nie wzbogacają i uzupełniają 

nasze własne doświadczenia. 
To niesamowite w przypadku 
wielkiej literatury i kina, że ofe-
rują podróż, którą można odby-
wać wielokrotnie, i umożliwiają 
dialog z samym sobą sprzed lat 
właśnie za pomocą doświad-
czeń, których nam przybyło.

Jak ten film opisywał sam 
Kieślowski?
 „Chciałbym zrobić film o intu-
icjach, spostrzeżeniach, samot-
ności, czyli rzeczach, których 
nie da się sfilmować” – mówił. 
Długo zastanawiał się, jak 
można je odkryć, uchwycić, 
pokazać w filmie. To było dla 
niego ogromne wyzwanie. 
Ale jego interesowały wyłącz-
nie wyzwania: eksplorowanie 
nowych obszarów kina, tego, 
co za jego pomocą można osią-
gnąć, i nowych historii, które 
można opowiedzieć. Jego praca 
zawsze była bardzo twórcza.

Za rolę w tym filmie dostała 
pani nagrodę w Cannes. 
Krzysztof podobno nie lubił 
festiwali. Jak się na nich 
odnajdywał?
Myślę, że był bardzo wdzięczny 
Cannes, bo to jeden z festiwali, 
który go odkrył. To na Lazuro-
wym Wybrzeżu pokazano jego 
Krótki film o zabijaniu, któ-
rym zachwycił się świat. Dla 
niego jednak wyjazdy na takie 
festiwale kojarzyły się z ciężką 
pracą, bo musiał promować 
na nich swoje kolejne dzieła. 
Musiał udzielać wywiadów, na 
co nie zawsze miał ochotę. Ale 
akurat z naszym wspólnym 
wyjazdem z okazji premiery 
Podwójnego życia Weroniki 
mam wyłącznie dobre wspo-
mnienia. To niesamowite, jak 
ten film został tam przyjęty. 
Krzysztof był tym poruszony. 
Zresztą w przypadku Czerwo-
nego było podobnie. Bo choć 
film nie dostał żadnej nagrody, 
to reakcje ludzi były czymś, 
czego ani Krzysztof, ani ja nie 
mogliśmy zapomnieć. Swoją 
drogą, to zabawne, że właśnie 
z takiej imprezy nie pamiętam 
sukien, kreacji, makijaży i sław, 
tylko to, jak ludzie, zupełnie 
przecież anonimowi, reagowali 
na film, w którym zagrałam. 

mój lepszy profil. Każdy z reży-
serów, których pan wymienił, 
znalazł swój własny sposób 
opowiadania. Krzysztofa spo-
śród nich wyróżniało to, że sta-
rał się swoją kamerę umiesz-
czać bezpośrednio w ludziach.

Co to znaczy?
Krzysztof zaczynał od doku-
mentów. Wydawało mu się, 
że dzięki nim może pokazać 
czyjś świat innym ludziom. 
Szybko jednak zrozumiał, że 
aby przekazać, co ludzie czują, 
potrzebuje profesjonalnych 
aktorów. „Prawdziwi” ludzie 
przed kamerą zachowują się 
często nienaturalnie, krę-
pują się, krygują, udają, bronią 
dostępu do swojego wnętrza. 
A jemu zależało, żeby zajrzeć 
do ich środka. Dlatego zaczął 
kręcić fabuły. Wiedział, że 
z pomocą aktorów może prze-
kazać dziesiątki emocji. W ten 
sposób mógł się komuniko-
wać z widzem w najpiękniej-
szy sposób, jaki oferuje kino. 
Jeśli zwróci pan uwagę na to, 
jak zachowuje się w jego fil-
mach kamera, zobaczy pan, że 
im młodszy film, tym bardziej 
towarzyszy ona bohaterowi. 
Tak samo Krzysztof zbliżał się 
do ludzi. Widziałam tę ewolu-
cję. Bo chociaż od Podwójnego 
życia Weroniki do Czerwonego 
nie minęło dużo czasu, wyraź-
nie dostrzegłam różnicę w jego 
patrzeniu na człowieka. 

Co się zmieniło?
Najlepiej oddają to słowa Jean- 
-Pierre’a Balsigera, z którym 
pracowaliśmy na planie Czer-
wonego. Nigdy ich nie zapo-
mnę. Powiedział: „Nigdy nie 
poznałem reżysera, którego 
kamera byłaby tak blisko 
aktora”. Faktycznie, na planie 
kamera była od niego oddalona 
na wyciągnięcie ręki, a pod nią 
leżał Krzysztof i patrzył tym 
swoim przenikliwym wzro-
kiem. Ani ja, ani Jean-Pierre 
nie doświadczyliśmy czegoś 
takiego na żadnym innym pla-
nie. Krzysztof zawsze mówił, że 
nie wyobraża sobie, żeby w trak-
cie ujęcia reżyser siedział na 
krześle i z dystansu obserwował 
plan. Bo jak wtedy może ujęcie 

Irène Jacob w filmie 
Trzy Kolory. Czerwony, 
reż. Krzysztof Kieślowski 
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konstrukcje ewidentnie proste, jest tam tylko jakby... 
przybycie, obejrzenie i odjazd. Bohater filmu, o ile jest 
nim jeden człowiek, ale często to grupa... spotyka się 
z odwiedzanym zjawiskiem i mu się przygląda, roze-
znaje i pokonany… odstępuje. To, czy bohaterowie 
Resnaisa naprawdę się spotkali, jest na tyle istotne, 
że autora filmu interesuje tylko przygoda zawodnej 
pamięci, która ze swoimi meandrami potrzebuje nie-
znanej refleksji wizualnej. Bohater takiego filmu jest 
de facto widzem, który stawia pytania bez odpowiedzi. 
Deleuze szanuje filmy, które rozwijają się między nad-
datkiem pewności i wątpienia. Takie obrazy jako jedyne 
mogłyby opowiadać o Zagładzie zwanej Holocaustem. 
Niezbyt rozumiemy racje tej zbrodni, niezbyt pojmu-
jemy przebieg i cel masowego spalania ludzi. Tadeusz 
Borowski kpił sobie z autorów, którzy wymyślali fabuły 
obozowe. Zawsze wkładali je w format dziwiętnasto-
wieczny, w jego kod narracyjny i zawsze... ponosili klę-
ski. Pesymizm Borowskiego nie dopuszczał możliwości 
pojęcia istoty Auschwitz, eksplikowanego nawet przez 
jego sprawców na ławach sądu w Norymberdze. Jak do 
tego doszło, jakie to ma konsekwencje? Borowski pyta, 
ale wie tylko to, jak wyglądał przebieg Zagłady… i to 
w obecności jego osoby. To zbyt mało na syntezę.

Deleuze zakwestionował narracje poczynane z intrygi, 
tak jak drzewo, które rozpoczyna się zawsze od korze-
nia, dalej przechodzi w pień, potem staje się gałęziami. 
Taka strategia narracyjna jest nazbyt prymitywna, aby 

nią analizować XX wiek. Deleuze nie przyjmuje rów-
nież narracji binarnej. Wojna nie jest przeciwieństwem 
pokoju. Przecież Amerykanie wojnę z tzw. terroryzmem 
uważają za dobrą, tak samo jak islamiści święcą swój 
Dżihad (a przecież to są zabijania). Piękno nie jest już 
przeciwieństwem brzydoty, ponieważ od kiedy Umberto 
Eco napisał „Historię brzydoty”, zyskała ona znacze-
nie pozytywne. Nic dziwnego, przecież na fundamencie 
brzydoty funkcjonuje karykatura. Nie ma występku ani 
cnoty, wszystkie te pary pojęć są częścią jednej całości. 
Ale taka całość nagle staje naprzeciwko... mnie. Niestety. 
Takich JA jest tylu, ilu sądzących o świecie ludzi. Zatem 
nasze współistnienie jest czym? Może jest… siecią. Tak. 
Sieć jest najdoskonalszym modelem naszej ludzkiej 
koegzystencji.

Obraz-czas zatem jest takim sieciowym modelem 
prawdy sztuki. Więc oglądamy świat i jego elementy jed-
nocześnie... z wielu punktów widzenia. Jak w diamencie. 
I każdy z tych widoków, chociaż jest ukryty w tym samym 
szkiełku diamentu – jawi się jako różny. Świat jest wielo-
wymiarowy (!), jego sztuka zatem nie jest żadnym rozwią-
zaniem zadania, ale jest prostym i ustawicznym… pyta-
niem. Ciągłym zapytywaniem o sens świata.

Tylko w takim ujęciu film jest sztuką, a więc problema-
tem. Nie ma w nim miejsca dla antycznych retrospekcji. 
Za św. Augustynem Deleuze mówi, że jest tylko teraźniej-
szość, i obok niej co najwyżej są – teraźniejsza przeszłość 
i teraźniejsza przyszłość. 

Refleksje: Audiowizualna historia kina

audio-
wizualna

historia kina

43część

Józef Gębski

Kultury nikt nie zaplanuje, nie da się jej zadekreto-
wać, jak to sądzą niektórzy rządzący. Kończyła się 
epoka modernizmu. Odeszli wszyscy, którzy z Pi-

cassem na czele, pokazywali świat po wojnie, widmo trze-
ciej wojny – niestety – odsuwało się, toteż jeszcze hollywo-
odzcy macherzy usiłowali odciąć jakieś ostatnie kupony 
od strachu i mnożyli za Reaganem „wojny gwiezdne”, 
szczęśliwie dając je w łapy jakimś stworom, które rajcują 
już tylko dzieciaki.

Grupa francuskich filozofów zauważyła tymczasem 
film, który powinien zbawiać. Mógłby, gdyby...

Pomyślano wtedy o innym szkolnictwie filmowym, 
które mogło stać się szerzej dostępnie, choćby z racji 
elektronicznego obrazu, z pozoru tańszego. Powstawały, 
jak grzyby po deszczu – filmoznawstwa, przysparzające 
pracowników redakcjom telewizyjnym, ci coraz częściej 
potrzebowali profesorów oraz pomocników, i tak filmem 
nareszcie zainteresowali się po literaturoznawcach… filo-
zofowie.

Akurat były to czasy, kiedy po strukturalizmie, herme-
neutyce, po semiologii, Jean-François Lyotard sformuło-
wał idee postmodernizmu. 

Pojawiły się dwie podstawowe książki na temat filozofii 
kina. Nareszcie. Powstały w tym samym czasie, bo o tym 
powstaniu zdecydowała potrzeba chwili oraz burzliwy 
rozwój kina elektronicznego... czynionego po omacku. 
Lew Manowicz po latach badań strukturalistycznych zna-
lazł sprzyjającą atmosferę w USA. Akurat tam technolo-
gia gnała naprzód, powstawały nowe kamery, rodziła się 
potrzeba i narzędzia do montażu obrazu elektronicznego. 
Pamiętam pierwsze moje kroki w telewizji, kiedy realizo-
wałem program telewizyjny „na żywo”. To, co miało być 
sfilmowane – pardon, zainscenizowane – było przygoto-
wane detalicznie i jednorazowo zaprezentowane widzowi. 
Tu i teraz. Bez śladu zapisu. Ogromne napięcie dopusz-
czalnej precyzji jest już historią. Następne spektakle 
wykonywałem z możliwością dwóch cięć, które mogły 
się… nie powieść. To nie był montaż. Jeżeli materiał był 
przygotowany na taśmie filmowej... montażem był zwy-
czajny filmowy stół montażowy. Wynalezienie i wprowa-
dzenie możliwości montażu elektronicznego, ostatecznie 
otworzyło nam drogę do kodyfikowania sztuki narracji 
telewizyjnej.

Lew Manowicz, w swoim wręcz podręcznikowym 
dziele (do dziś nie ma lepszego), opisał źródła swojego 

odkrycia. Są nimi poszukiwania i filmy Dżigi Wiertowa, 
który wprowadził – kompozytowanie. Pod tym pojęciem 
autor rozumie możliwość złożenia obrazu niejako z kloc-
ków lego. Kilka warstw obok siebie składa się na osta-
teczny niespodziewany obraz. Niebo pochodzi z osob-
nego filmowania, grunt z osobnego, a postacie są ujęte 
w studiu na blue boxie. Razem złożone stanowią nowy 
wirtualny obraz. Dotąd nieznany. Manowicz opracował 
budowę tak złożonego obrazu i nazwał go mapowaniem. 
Przez analogię do atlasu geograficznego składanego 
z fragmentów. W tak pomyślanym obrazie możliwe jest 
pominięcie zasad perspektywy powietrznej. Wielkość 
poszczególnych planów – jak w dziełach Picassa – jest 
efektem zamierzonym przez autora: te, które są ważniej-
sze są po prostu większe od innych, mniej istotnych. Zna-
czenia tego podręcznika nie da się zakwestionować. To 
jest objawienie. Nowy testament kina.

Ale dopiero druga książka, tym razem napisana 
przez profesora Sorbony, genialnego filozofa Gillesa 
Deleuze’a, jest autentycznym fundamentem nowego 
myślenia. To nasza biblia. Daleuze nazwał swoje dzieło 
skromnie: „Kino”. Dwa tomy noszą tytuły: „Obraz- 
-ruch” i „Obraz-czas”. Jest to zatem, fundamentalna 
praca dla... filozofii kina. Po raz pierwszy filozofia 
pochyliła się nad tak pogardzaną sztuką. Ale jest to od 
razu dzieło klasy... Kartezjusza.

W tomie pierwszym, ten postmodernista, obrazem-ru-
chem nazywa narrację, w której kolejne fragmenty-ujęcia, 
są odcinkami narracji następującymi po sobie, konty-
nuującymi. Między nimi są zależności opisane w kano-
nicznych zasadach montażu liniowego. Podstawą całej 
narracji jest więc początkowa intryga. Słowem, jest to 
praktyka, która była fundamentem dla... kina hollywoodz-
kiego, z jego dominantą bohatera i koniecznością kon-
fliktu. Wszystkie odtąd filmy dogadzają widzowi, który 
zdaniem autora, jest na tyle inteligentny (sam się tak oce-
nia), że po chwili projekcji góruje nad akcją, oczekuje ulu-
bionych chwytów i nie dopuszcza innych zagadek, poza 
tymi, które są zamierzone i związane z fabułą. Finał filmu 
jest momentem oczekiwanym i przewidywanym, przynaj-
mniej w stopniu zadowalającym ambicje odbiorcy.

Natomiast film-czas – według Deleuze’a – jest jakby 
nową propozycją. Jej początki związane są w narodzi-
nami filmu Alaina Resnaisa Zeszłego roku w Marien-
badzie oraz Zwierciadła Andrieja Tarkowskiego. To 
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już słyszałem skrzydła husarii... Pomimo 
tego wybryku nie zerwałem całkowicie 
z reklamą, albowiem zarabiało się w niej 
świetnie, a nawiązane kontakty procen-
towały. 

Scenograf w reklamie musi pamiętać 
o kilku podstawowych kanonach: jest głup-
szy i mniej decyzyjny od „dyrektora kre-
atywnego agencji”, a ten z kolei wie o wiele 
mniej od „dyrektora promocji i marke-
tingu reklamowanego produktu”. Tak więc 
wszelkie spotkania poprzedzające sam 
proces powstawania reklamy, zwane po 
polsku PPM, czyli Pre Production Meeting, 
wymagają zostawienia przed drzwiami 
całego swojego doświadczenia i części 
rozumu. Parę razy się zapomniałem i po 
czterech godzinach rozważań nad wysta-
wionymi na stole szklanymi naczynkami, 
kiedy to „kreatywny”, świeżo importowany 
z Anglii młodzieniec, brał je po kolei do 
ręki, długo się przyglądał, w którym szkle 
nasza wybitna galaretka będzie się prezen-
tować jak najsmaczniej… spojrzał na mnie 
i z uśmiechem wyszeptał (oczywiście obo-
wiązkowym językiem był angielski):

– Wiesz, Andrzej, te trzy mogłyby być 
zaakceptowane, ale prawdę mówiąc żadne 
do mnie nie przemawia.

Zagotowało się we mnie, a przecież 
miałem już sporą wprawę.

– Słuchaj! Ja mogę wiele zrobić, ale 
zmusić to pier…ne szkło, aby do ciebie 
przemówiło, to ponad moje siły!

Wyszedłem, trzaskając drzwiami. A jed-
nak wszystko się udało. Przyleciał z Lon-
dynu bardzo miły reżyser w podeszłym 
wieku, przy nim staruszeczka czyli „food 
stylist”, która zamknęła się w pokoiku 
i tam tworzyła przeróżne mikstury do złu-
dzenia przypominające prawdziwe budy-
nie i galaretki, ale mające tę przewagę, że 
wytrzymywały światło reflektorów, nie tra-
cąc nic ze swojego apetycznego wyglądu.

Całą scenografię tworzyła płyta czar-
nego, błyszczącego marblitu i monotonny 
ruch jednego z najbardziej doświadczo-
nych polskich operatorów. Najazd na 
naczynko i do góry. Zmiana produktu i to 
samo. I tak cały dzień.

Kilka dni później dostaliśmy zadanie 
zareklamowania nowego rodzaju serka dla 
dzieci, a nowatorskość tego patentu pole-
gała na przełożeniu każdego plasterka 
cienkim woskowym papierem, aby się ze 
sobą nie sklejały… Patent sprytny, a i cena 
wyższa. 

Zbudowałem kawałek pochylonej łączki 
pokryty świeżo przywiezioną trawą, za 
tym niewielkim pagórkiem rozpostarto 
blue screen do wkopiowania różnych 
pór roku. Naprzeciw tej budowli zasiadło 
chyba około dwudziestu osób reprezen-

tujących agencję oraz reprezentantów 
producenta. Temat był dość prosty. Na 
szczycie siedziała uśmiechnięta blond 
mamusia w sukience w kwiatki i podawała 
kawałek bułeczki pyzatemu dzieciakowi. 
Zadaniem operatora było zbliżenie spo-
czywającej w trawie paczuszki z serkiem 
i szybki odjazd do planu ogólnego, ukazu-
jącego chłopczyka pałaszującego ze sma-
kiem plasterek sera na świeżej bułeczce. 
Proste prawda?

Nie zawsze. Trawa przywieziona 
poprzedniego dnia została na noc skro-
piona, aby miała rano przed zdjęciami 
zdrowy zielony wygląd. Mamusia w cza-
sie prób „przesiąkła” od spodu i trzeba 
było suszyć jej sukienkę i zabezpieczyć 
od spodu foliowym workiem. Chłopiec 
dzielnie pałaszował kromki z serem, a gdy 
doszło do zdjęć, matka zielona z zimna 
za nic nie mogła go namówić na jeszcze 
jedną kanapkę.

– Ten serek jest za sztywny! Wygląda 
fatalnie i pewnie tak samo smakuje – 
wyrwało się człowiekowi z agencji, ale 
umilkł zgromiony wzrokiem przedstawi-
ciela producenta najsmaczniejszych ser-
ków na świecie.

– No zróbcie coś, żeby ten serek nie 
sterczał tak sztywno, ale apetycznie oble-
wał kanapkę. Tylko szybko, bo musimy to 
skończyć do 16.00! Proszę w międzyczasie 
wysuszyć panią.

Sytuacja wydawała się patowa. Nasz 
kierowca pociągnął mnie za rękaw na 
korytarz:

– Panie Andrzeju, dzieciaki nie znoszą 
tego sera! Ja mam dwójkę w tym wieku, 
to wiem. Trzeba podmienić na inny, już ja 
wiem jaki.

– No to niech pan zasuwa i zrobimy 
podmiankę.

Balansowałem na ostrzu brzytwy, 
ponieważ te dwa sery walczyły ze sobą 
zaciekle o rynek. W międzyczasie rekwi-
zytor wykonywał ruchy pozorne: próbował 
suszarką do włosów zmiękczyć serek, ale 
bez skutku. Trzymał go pod koszulą, aby 
naturalnie rozgrzać i nic! Nareszcie poja-
wił się kierowca i mrugnął do nas. Wyszli-
śmy z hali i bezczelnie pozamienialiśmy 
serki na przygotowanych kanapkach.

– Możemy zaczynać.
Nowe kanapki wzbudziły powszechne 

uznanie, a mały klient konsumował jedną 
po drugiej mimo próśb, aby tylko nadgry-
zał i oddawał rekwizytorowi. W pewnym 
momencie zzieleniał i „oddał” wszystko, 
co do tej pory zjadł, prosto przed siebie, 
czyli na naszą wypieszczoną trawkę.

Ponad dwie godziny trwało usuwanie 
resztek i czesanie trawki… Jak to w rekla-
mie!  

rzonym przez Mariusza Waltera i Jana 
Wejcherta, w ramach budującego się 
wielkiego koncernu. Studio ukierunko-
wane było prawie wyłącznie na produkcję 
reklam. Na hasło „reklama” przypomniała 
mi się moja historyjka i opowiedziałem ją 
Ani. Przyjrzała mi się uważnie:

– Słuchaj! Jeżeli nie wiadomo, kiedy 
będzie twój film, to może spróbowałbyś 
w naszej firmie?

– Być scenografem?
– Nie, miałam na myśli mojego 

zastępcę… Sama nie daję rady. W roli 
wiceprezesa, a finansowo na pewno nie 
pożałujesz. Pensja i tzw. fura-komóra. 

– Nie wiem, czy ja się nadaję… Niewiele 
wiem o tej robocie…

– Ten rynek się świeżo narodził i nie 
ma ludzi doświadczonych.

Skusiło mnie! Zostałem też zaproszony 
na drinka do Waltera, który przyglądał mi 
się chwilę:

– Potrzebuję ludzi zaufanych. Znam cię 
z dawnych lat, głównie z seriali, i mam 
taką propozycję: posiedzisz z Anką rok, 
dwa, a w tym czasie powstanie nasza sta-
cja telewizyjna (obecny TVN), a wtedy 
zajmiesz się serialami, zgoda?

Nie trzeba mnie było długo przeko-
nywać. Gwiazdka z nieba! Zasypiając po 
raz pierwszy, pomyślałem o powrocie do 
Polski…

Dostałem Toyotę Corollę z wiel-
kim napisem ITI Film Studio na boku, 
ogromny, podobny do małego kaloryfera 
telefon komórkowy i pensję godną kana-
dyjskiej. O gabinecie nie mówiąc! Tylko 
co ja właściwie miałem robić? Rzeczy-
wistość okazała się dość okrutna i nie-
bezpieczna głównie dla mojej wątroby 
i nerek. Jak grzyby po deszczu, znane 
światowe agencje reklamowe pojawiały 
się na polskim rynku. I ze względu na 
to, że Anna miała małą córeczkę, to do 
moich obowiązków należało reprezen-
towanie ITI i bywanie na wieczornych 
bankietach nowo otwierających się biur 
agencyjnych. Rozdawałem wizytówki, 
dostawałem wizytówki, no i z każdym 
nowo poznanym trzeba było wypić sym-
bolicznego drinka… Ciężka robota! 

Po prawie dwóch latach ruszyła 
w końcu produkcja Ogniem i mieczem. 
Anka przyjęła to spokojnie, a ja z ciężkim 
sercem powlokłem się do Mariusza Wal-
tera. Zawiodłem tego wspaniałego czło-
wieka – wizjonera. Obraził się, czemu się 
nie dziwię.

– Liczyłem na ciebie! Ale na szczęście 
są inni! Do widzenia!

Jego szorstki ton długo brzmiał mi 
w uszach. Nawet teraz, kiedy go spoty-
kam, mam wyrzuty sumienia, ale wtedy 

Refleksje:  10 000 DNI FILMOWEJ PODRÓŻy

Gdy wyjeżdżałem z Polski, rekla-
ma, nazwijmy ją „komercyjna”, 
w ogóle nie istniała, nie wiedzie-

liśmy o jej napastliwej sile, mając jedy-
nie dwa kanały telewizji państwo-
wej. Pierwsze poważne zderzenie 
z tą przedziwną formą twórczo-
ści filmowej przeżyłem jesz-
cze w Nowym Jorku. Budowa-
łem sobie spokojnie dekora-
cję do feralnego filmu By the 
Sword, i idąc długim koryta-
rzem w Silver Cup Studio, tuż 
przy brzegu East River, obser-
wowałem kątem oka przedziw-
ne wydarzenia w sąsiedniej 
hali… Od wczesnego rana, przy 
suto zastawionych stołach, tłoczyli się 
głośni i butni, przedziwnie poubierani 
młodzi ludzie. Aż tu pewnego dnia jeden 
z nich oderwał się od zakąsek i wyszedł 
za mną:

– Hi! Czy ty jesteś scenografem tej 
dużej dekoracji w hali obok nas?

– Tak.
– Cześć! Jestem Jimmy, producent 

tego gówna. Słuchaj, wstąp do nas, poga-
damy.

– Z przyjemnością, tylko muszę naj-
pierw coś załatwić. Przywieźli znienacka 
translight za okna i muszę poprosić, 
aby go na razie nie stawiali. Przyjdę za 
godzinę, OK?

– Jasne!
Tak też się stało.
– Słuchaj. To jest reżyser Bob, a to ope-

rator Cyryl, resztę poznasz później. Może 
coś przekąsisz? 

– Nie dziękuję, jestem po śniadaniu, ale 
kawy chętnie się napiję.

– Help yourself… Widzisz, mamy pro-
blem. Agencja kazała wyrzucić sceno-
grafa, a przy okazji usunęła z projektu 
creative director. Jesteśmy w totalnej 
dupie!

Andrzej Haliński

Refleksje:  10 000 DNI FILMOWEJ PODRÓŻy

– Przykro mi, ale co ja mam do tego?
– Jesteś scenografem czy nie? Robiłeś 

przecież reklamy!
– Nigdy w życiu!
Zapanowała cisza. Szybko dodałem:
– Ale mogę spróbować… Zawsze jest 

pierwszy raz.
– Super! Nie możemy już czekać na 

agencję, więc wymyśl coś na jutro i zoba-
czymy, OK? Chodzi o reklamę piwa Mil-
ler. Pijesz piwo?

– Tak, ale tego akurat nie lubię…
– Nie chodzi o to, co ty lubisz. To mają 

lubić miliony porządnych, ciężko pracu-
jących Amerykanów. Kapujesz? I jesz-
cze jedno. Musi to być proste i szybkie 
w wykonaniu, bo większość forsy poszła 
na aktora, to Dennis Miller. Ten komik 
teraz na topie, kapujesz? Miller – Miller! 
No to jak będzie?

Z trudem wybąknąłem: Spróbuję!
– A, jeszcze jedno… Ile chcesz za tę 

robotę? Masz agenta?
– Nie mam, a ile…
Wyszeptał mi na ucho sumę, która zwa-

liła mnie z nóg. Przecież ja mniej dosta-
wałem w tej przygotowującej się fabule!

Pożegnałem się i powlokłem z ciężką 

barwny świat
Reklamy 

duszą w poprzek Manhattanu na sta-
cję kolejki Penn Station pod Madison 
Square Garden, która codziennie woziła 
mnie do New Jersey. Co tu zrobić z tym 

fantem? Forsy szkoda, a ja mam łeb 
pusty i jutro będzie afera i skandal… 

Przed przyjazdem do naszego 
domu kupiłem six pack piwa 
Miller i po kolacji, pijąc jedno za 
drugim, wpatrywałem się tępo 
w nalepkę. Była czarna w złotej 
ramce i z ukośnym napisem: Mil-
ler, o pięknie zaprojektowanym 
kształcie litery.

Po trzeciej butelce uznałem, 
że nic z tego nie będzie i naszki-

cowałem czarną połyskliwą tka-
ninę w poprzek hali, z gigantyczną 
repliką nalepki z butelki. Przed tą kur-
tyną na czarno pomalowany wysoki sto-
łek barowy i postać człowieka całego 
ubranego na czarno, w jedwabną koszulę 
i garnitur. W ręce trzymał butelkę 
naszego drogocennego piwa. Moim zda-
niem powinien wejść, usiąść, przedstawić 
się i powiedzieć: „Nazywam się Dennis 
Miller, a to moje piwo… Ja piję tylko Mil-
ler…”. Tak to sobie wyobraziłem, ale co 
powie tzw. copywriter, do którego nale-
żały teksty? Czy wolno mi się wtrącać?

Długo nie mogłem zasnąć i z podkrą-
żonymi oczami pojawiłem się w studiu. 
Z wielką nieśmiałością pokazałem i opo-
wiedziałem, co mi strzeliło do łba. Ci mili 
chłopcy odłożyli kanapki z łososiem, aby 
mnie poklepać po plecach. Wygrałem! 
I zaliczyłem pierwszą w życiu amerykań-
ską reklamę! Szkoda, że to była pierwsza 
i ostatnia.

Wiele lat później, już w ojczyźnie, cze-
kając na rozpoczęcie produkcji Ogniem 
i mieczem, spotkałem na jakimś przyję-
ciu Annę Iwaszkiewicz. Nieżyjąca już nie-
stety kierowniczka produkcji, okazała się 
wówczas prezesem ITI Film Studio, stwo-
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Moja (filmowa) muzyka

Spotkania
w trakcie „dobrej zmiany”.

– A jak w pracy?
– Świetnie!
– O, to dobrze…
– Za porozumieniem stron.

„Ale Polska od Europy odepchnąć się nie da!”
Parafrazując znane stwierdzenie ministra Becka na krótko przed drugą woj-
ną światową, tak powinno się teraz kończyć każde przemówienie w naszym 
Sejmie.

Niezależnie z jakiej opcji występuje mówca.
A potem już wojna prawdziwa. Krwawa.
Bo w pewnym wieku nie ma co czekać, aż się wszystko ułoży. Nie ma 

czasu, chciałoby się, by już stanął most na Wiśle, powstała nowa droga, zbu-
dowany był szpital, zniknęła jakaś szkodliwa instytucja, partia, opinia, prze-
sąd, choroba cywilizacyjna. 

Już!
Jak czytam radosne zapowiedzi w prasie i widzę konkretne daty jestem prze-
rażony. Za dwa lata? W dwudziestym piątym roku? W przyszłym miesiącu, 
tygodniu, a nawet… jutro?!

Czas się skurczył. 
Chcę teraz!

Tylko w kółko ci sami.
Na ekranie, w teatrze, radiu, na estradzie, w teatrze prywatnym, państwo-
wym, objazdowym, z żoną, kochankiem, zięciem, córką, dzieckiem, dalekim 
kuzynem, byłym mężem, przyszłym 
szwagrem. Całe rodziny, klany, mafie 
artystyczne. Do kogo mają dojście, 
kto ich stale angażuje, pokazuje? 

Z uśmiechem nas witają w re-
klamówce, a potem już na serio, 
w sztukach, filmach, wywiadach.

Co za kraj! Trzeba obracać tymi 
samymi, w kółko do usranej śmierci 
małych decydentów podczepionych 
na stałe pod wielkich reformatorów. 

Sztuka
jest po to, aby życie było ciekawsze 
od sztuki.

Czy wyście powariowali?!
Co się dzieje? Facet, co umie kopnąć 
w piłkę, bożyszczem tego ogłupio-
nego tłumu. Nie wynalazca, nie ak-
tor, nie filozof, nie dyrektor dobrze 
prosperującego zakładu, lotnik, rol-
nik, tylko napastnik w narodowej je-
denastce. 

Cały kraj czeka, aż trener wydusi z siebie nazwiska wybrańców do Pary-
ża, gdzie leje się policja z publicznością niezadowoloną z pensji.

U nas Piłkarz śpiewa, reklamuje, ubiera się, powierza pieniądze jakie-
muś kolejnemu bankowi z zagranicy, a nawet naszemu rodzonemu, który 
zaraz splajtuje, albo zarobi i ucieknie. Prezydent go odwiedza, dzieci żebrzą 
o autografy, zdjęcia, spojrzenie, uśmiech lub klepniecie w plecy.

Zu viel, zu viel szuru buru! Piszę te słowa na trzy tygodnie przed Mi-
strzostwami we Francji. Dwa jeden przegrana z Irlandią. Dwa do zera z Niem-
cami.

Obym się mylił.
Na szczęście pomyliłem się! Jeden zero z Irlandią, po jednym z Niem-

cami.
A poza tym to jest sport, do kurwy nędzy. A nie tylko biznes i duma na-

rodowa!

Gdzie są dawne potrawy,
forszmak dragomirowski, dwa jajka do szklanki, sztuka mięsa z kwiatkiem, 
kotlet pożarski, ryba po grecku, ruskie, zsiadłe mleko z ziemniakami, barszcz 
ukraiński, fasolka po bretońsku… To nie znaczy, że ich nie można spotkać. 
Tak. Można, ale nie znaczą tyle i nie zajmują naszej przestrzeni życiowej, co 
dawniej.

To były znaki czasu.
Szukając czegoś, co schowałem, aby nie zginęło w bałaganie codzien-

nym, natykam się w szufladach na zdjęcia, stare programy, listy, pocztówki 
ze świata i połamane okulary z dawnych lat. 

Pora porządkować papiery i dowody własnego życia. 
Nie dam rady. 
Nie ma już urządzeń, które by mogły odtwarzać stare taśmy wideo, 

muzyki, nagranych rozmów, audycji. Zestarzały się nawet tzw. nośniki, a to 
już ostateczna klęska.

Zostały też stare pióra wieczne. Z zaschniętym atramentem albo na-
bojami ze stwardniałym tuszem.

Dużo nieaktualnych adresów i telefonów osób, co już dawno nie żyją. 
Trzymam. Może się przydadzą w zaświatach, ciekawe czy tam też są 

telefony.
Dyplomy, nagrody, wyróżnienia. Tych, co je przyznawali, też już nie ma. 
Kobiety. Jedna naga w wannie w nieostrości.
Stary, sprzed dziesięciu lat, program Ireny Kwiatkowskiej z jej benefisu. 

Dużo się dowiaduję o artystce, ani słowa o Kobiecie Pracującej. 
Znów okulary, połamane okulary i ich futerały, które są nieznisz-

czalne. Szkła od plus jeden do pięciu, a następnie sztuczne soczewki 
wszczepione przez prof. Szaflika… I powstaje cyborg. Widzi daleko i bli-
sko. A przecież Pan Bóg tak wymyślił, żeby człowiek pod koniec życia wi-
dział mniej i słyszał mniej. A człowiek mu się sprzeciwia. Zostaje za to 
ukarany współczesnym światem, który musi konsumować ostro i wyraź-
nie, zamiast go oddalić, jak to było przewidziane w łaskawości Stwórcy.

Stare szuflady. Dojechałem do połowy. Resztę zostawiam na świę-
ty nigdy.

Chciałbym być brzyd-
kim kamieniem
Wtedy bym żył wiecznie. 
Nikt by mnie nie wziął do 
obróbki na kamień do pier-
ścionka, na kolczyki, do ze-
garka, na wisiorek na szyję, 
na ozdoby. Żył bym w spo-
koju – mówi sześcioletni 
wnuk na spacerze w parku.

Smutne.
A za chwilę. – Czy te 

reklamówki, co ci wsadzają 
za wycieraczki z gołymi ba-
bami to są propozycje mał-
żeństwa? Ożenisz się z nią? 
Ja bym się ożenił, ale z tą 
ubraną.

Dlaczego?
Sny moje są ciągle o po-
spiesznym, nerwowym  pa-
kowaniu się i nie zdążaniu 

na samolot, pociąg, samochód... karawan.
Czytam Iwaszkiewicza. To samo. Oczywiście tout proportion garde. Ale 

efekt ten sam.     

Oświadczenie
Jarosław Kaczyński oświadcza, że uwielbia rodeo. Trzeba się utrzymać na 
grzbiecie byka przez osiem sekund, spaść i nie połamać się. 

Byk polityki wymaga tego samego.

Opowiadał Gustaw Holoubek,
że w związku z pewną przypadłością kobiet, które w nieskończoność prze-
dłużają proces wychodzenia ze sklepu, przyjęcia, spotkania… kiedy wchodzili 
gdzieś na przyjęcie, Gustaw od razu mówił do żony: 
– Madziu wychodzimy.

Mam teraz takie wrażenie, że jak wychodzę z domu, to cieszę się od ra-
zu na powrót do domu. 

„Nienasycony”
To wywiad-rzeka z Lewandowskim. Nie wiem dlaczego, ale drażni mnie ten 
pretensjonalny tytuł. Oby nie   n i e n a s y c o n y   był ilością trafień w okno 
bramki przeciwnika podczas tych mistrzostw.

Brexit!!!
Rozpacz! Tusk w Brukseli: jego ojciec zawsze mu mówił: „Jak cię coś nie zabi-
je, to wzmocni”. Miały być oklaski. 

Stypa.
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Refleksje: Nie ma stolika

Jerzy Gruza

nie
ma
stolika

część 34

Zbigniew Preisner to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych 
i rozpoznawalnych na świecie polskich kompozytorów filmowych. 
Tak ogromną popularność przyniosła mu muzyka do filmów 
Krzysztofa Kieślowskiego, zwłaszcza do Podwójnego życia Weroniki 
(1991) oraz tryptyku Trzy kolory (1993-1994).

Ten znakomity kompozytor 
jest… samoukiem. W dzie-
ciństwie wprawdzie uczył 

się grać na gitarze i fortepianie, 
ale studiował… historię i filozofię 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Krążą opowieści, że tajniki sztuki 
kompozytorskiej poznał – zaopa-
trując się wcześniej w obfitą lite-
raturę fachową – nudząc się pod-
czas zajęć w Studium Wojskowym. 
W 1977 roku związał się – jako pia-
nista i kompozytor – ze słynnym 
kabaretem Piwnica Pod Baranami, 
gdzie pisał piosenki m.in. dla An-
ny Szałapak, Tamary Kalinowskiej 
(prywatnie: siostra kompozyto-
ra), Beaty Rybotyckiej, Jacka Wój-
cickiego. Jednym z największych 
piwnicznych hitów stał się „Mar-
szałek Koniew” (Preisner napisał 
muzykę do prasowego wywiadu 
Antoniego Hajdeckiego, autora 
krakowskiego pomnika radziec-
kiego marszałka).

Jako kompozytor muzyki fil-
mowej zadebiutował w 1974 roku 
partyturą do krótkiej animacji dla 
dzieci Przyjaciół znajdziesz wszę-
dzie Franciszka Pytera. W 1982 
roku napisał muzykę do Pola 
bitewnego, dokumentu Andrzeja 
Papuzińskiego, a także do przej-
mującej fabuły Antoniego Krau-
zego Prognozy pogody. Jego 
wielka kariera jako kompozy-
tora filmowego rozpoczęła się od 

spotkania z Krzysztofem Kieślow-
skim i Krzysztofem Piesiewiczem. 
Rzadko zdarzają się takie konste-
lacje twórcze, skupiające indywi-
dualności nadające na tej samej 
artystycznej fali. Współpraca tego 
fantastycznego tercetu zaczęła 
się od Bez końca (1984), przejmu-
jącego dramatu rozgrywającego 
się w czasie stanu wojennego. 
Kolejnym wspólnym przedsię-
wzięciem Kieślowskiego, Piesie-
wicza i Preisnera stał się cykl tele-
wizyjny Dekalog (1988), którego 
dwa odcinki miały także dłuższe, 
kinowe wersje: Krótki film o zabi-
janiu (1987), inspirowany piątym 
przykazaniem, który dodatkowo 
znakomicie wpisał się w dyskusję 
na temat celowości i skuteczno-
ści kary śmierci, oraz Krótki film 
o miłości (1988), subtelna wariacja 
na temat przykazania szóstego 
„Nie cudzołóż”.

Podwójne życie Weroniki (1991) 
to pierwszy obraz Kieślowskiego 
nakręcony w koprodukcji  z kine-
matografią francuską. Ta subtelna 
opowieść o miłości, życiu i śmierci 
ma dwie protagonistki: Véro- 
nique i Weronikę. Jedna mieszka 
we Francji, druga w Polsce. Obie 
są utalentowane muzycznie, 
obie też mają kłopoty z ser-
cem... W tym fil-
mie muzyka 
Preisnera 

jest szczególnie ważna, momen-
tami wręcz prowadzi narrację 
opowieści, a porywająca woka-
liza Elżbiety Towarnickiej to bez 
wątpienia jeden z najpiękniej-
szych motywów w dziejach pol-
skiej muzyki filmowej.

Tryptyk Trzy kolory: Niebie-
ski, Biały, Czerwony (1993-1994) 
powstał w koprodukcji francusko- 
-szwajcarsko-polskiej. Inspirowany 
barwami flagi francuskiej, okazał 
się dość niekonwencjonalną próbą 
filmowych rozważań nad rewolu-
cyjnymi ideami – równością, wol-

Jerzy Armata

Zbigniew Preisner
– między Skrzyneckim

 a Kieślowskim
nością i braterstwem. Muzyka Pre-
isnera tworzy znakomity klimat 
tych uniwersalnych, ponadczaso-
wych opowieści. Nie ilustruje ich 
jednak, a twórczo dopełnia, czy 
to uzupełniając obraz, czy wręcz 
go kontrapunktując, co tylko 
wzmacnia dramaturgię snutych 
opowieści.

Spośród innych filmowych prac 
kompozytorskich Preisnera warto 
wyróżnić muzykę do obrazów 
Magdaleny Łazarkiewicz (Ostatni 
dzwonek, 1989), Piotra Łazarkiewi-
cza (Kocham kino, 1987; W środku 
Europy, 1987), Antoniego Krau-
zego (Dziewczynka z hotelu Excel-
sior, 1988), Waldemara Krzystka 
(Zwolnieni z życia, 1992) czy Woj-
ciecha Marczewskiego (Weiser, 
2000). Z kompozycji do dzieł 
zagranicznych na szczególną 
uwagę zasługuje muzyka do fil-
mów: Agnieszki Holland (Europa, 
Europa, 1990; Olivier, Olivier, 
1991; Tajemniczy ogród, 1993), 
Louis’a Malle’a (Skaza, 1992), 
Soren Kragh-Jacobsen (Wyspa 

na ulicy Ptasiej, 1996), Maxa 
Färberböcka (Kobieta w Ber-

linie, 2008).
Preisner ma na swym 

koncie wiele prestiżo-
wych nagród, m.in. dwa 
Cezary – za Trzy kolory. 
Czerwony (w 1994) i Elisę 
(1995) Jeana Beckera 
(w 1996), Nagrodę Sto-
warzyszenia Krytyków 
Filmowych w Los Ange-

les za Trzy kolory. Niebieski 
(w 1993), Srebrnego Niedź-

wiedzia za Wyspę na ulicy 
Ptasiej na Berlinale 

(w 1997).   
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w tym fachu dobrze, dlatego dla operatorów 
dźwięku byłem kimś więcej niż mikrofonia-
rzem. Uważali mnie za partnera, dzielili się 
ze mną swoją wiedzą, dzięki czemu potem 
sam zostałem operatorem dźwięku” – pod-
sumowuje wczesny etap kariery zawodowej. 
Jako mikrofoniarz udzielał się wówczas m.in. 
przy Krzyku Barbary Sass, Gwiezdnym pyle 
Andrzeja Kondratiuka, C.K. Dezerterach Janu-
sza Majewskiego. W późniejszych okresach 
też nie stronił od tej profesji i nie stroni do 
dziś, a na dowód można przytoczyć: Super-
produkcję Juliusza Machulskiego, Pogodę 
na jutro Jerzego Stuhra, Plac Zbawiciela 
Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego 
czy Panie Dulskie Filipa Bajona.

W stronę obrazu
Pan Jerzy wspomina swojego ojca, który pięk-
nie fotografował. Syn odziedziczył po nim tę 
umiejętność, wyniósł z domu rodzinnego 
wrażliwość na sztuki wizualne, operujące 
obrazem. Dlatego, kiedy został mikrofonia-
rzem, starał się pracować przy tych filmach, 
do których zdjęcia robili wybitni operatorzy: 
Andrzej Adamczak, Jacek Bławut, Sławo-
mir Idziak, Edward Kłosiński, Dariusz Kuc, 
Grzegorz Kuczeriszka, Ryszard Lenczew-
ski, Jacek Petrycki, Krzysztof Ptak, Wiesław 
Zdort i wielu innych. Z czasem doszedł do 
wniosku, że skoro poradził sobie z dźwię-

kiem, powinien nie ograniczać się do niego 
i spróbować sił w obrazie.

Tak się złożyło, że kiedy w 1988 roku był 
mikrofoniarzem na planie Dekalogu Krzysz-
tofa Kieślowskiego, WFD zakupiła dwie 
pierwsze w swojej historii kamery elektro-
niczne i chciała, by Murawski został asysten-
tem filmujących nimi operatorów. „Miałem 
dylemat, gdyż z Kieślowskim łączyły mnie 
świetne relacje i nie chciałem ich popsuć, 
schodząc z planu. Jednocześnie korciło mnie, 
żeby zmierzyć się z nowinką techniczną, jaką 
były wówczas reporterskie kamery elektro-
niczne. Zwierzyłem się z moich rozterek Kie-
ślowskiemu, a on dał mi wolną rękę i dodał, 
że mogę wrócić kiedy zechcę, nawet jeszcze 
do Dekalogu”– mówi pan Jerzy.

Ze swoją wiedzą i o elektronice, i o dźwięku, 
który nowe kamery rejestrowały samoczynnie, 
bardzo przydał się ich operatorom, a wkrótce 
został jednym z nich. Zrobił zdjęcia do kil-
kunastu filmów dokumentalnych, współpra-
cując z tak znanymi reżyserami, jak Elżbieta 
Dzikowska, Irena Kamieńska, Paweł Łoziński 
czy Piotr Morawski. Ponadto przez dwa lata 
pracował dla telewizji austriackiej.

Powrót do dźwięku
Na początku lat dwutysięcznych kinema-
tografia polska przeżywała kryzys. Filmów 
fabularnych i dokumentalnych powstawało 

rocznie mniej niż zazwyczaj. „Pomyślałem 
sobie, że w tej sytuacji, będąc operatorem 
samoukiem, nie mogę zabierać chleba kole-
gom, operatorom wykształconym w Szkole 
Filmowej; im praca należała się bardziej niż 
mnie” – wyjawia Jerzy Murawski. Zdecydo-
wał się wrócić do dźwięku. „Doszedłem do 
przekonania, że w Polsce ta strona realizacji 
filmu ciągle kuleje. Producenci skąpią na nią 
środków finansowych, a sprzęt dźwiękowy, 
w przeciwieństwie do zdjęciowego, odbiega 
od standardów zachodnich. Postanowiłem 
to przynajmniej częściowo naprawić i zało-
żyłem firmę, która udostępnia sprowadzane 
z zagranicy urządzenia wysokiej klasy” – tłu-
maczy Murawski. „Sam też skonstruowałem 
na przykład wózki dźwiękowe” – dodaje.

Nie zrezygnował z pracy w charakterze ope-
ratora dźwięku. Tu jego dorobek jest obfity 
zwłaszcza, gdy chodzi o filmy dokumentalne. 
Obejmuje ponad pięćdziesiąt tytułów, w tym 
wiele głośnych, m.in. Lekcję polskiego kina 
Andrzeja Wajdy, Gadające głowy II Krzysz-
tofa Wierzbickiego, Jak to się robi Marcela 
Łozińskiego. Jest także wśród nich piękny 
dokument Katarzyny Maciejko-Kowalczyk 
Benek Blues.

Gdyby zliczyć wszystkie filmy, przy których 
pracował Murawski, uzbierałoby się ich ponad 
dwieście! „Bo moja praca jest moją pasją i nie 
umiałbym bez niej żyć” – wyznaje pan Jerzy. 

Urodzony w 1956 roku Jerzy Muraw-
ski pracuje w branży filmowej prawie 
czterdzieści lat. Początkowo związa-

ny z dźwiękiem, wrócił do niego po przej-
ściowym aliansie z obrazem. Zatem historia 
zatoczyła koło. A zaczęła się w jego rodzin-
nym Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie 
uczęszczał do technikum mechanicznego, 
w którym nauczali wykładowcy Wojskowej 
Akademii Technicznej, a więc poziom na-
uczania i wymagania były bardzo wysokie. 
„Z 47 uczniów, którzy rozpoczęli naukę w tej 
świetnej szkole, ukończyło ją 23, wśród nich 
i ja, chociaż trochę leserowałem i chodziłem 
na wagary” – mówi Jerzy Murawski.

Już w pierwszej klasie odpadł jego kolega, 
który przejawiał wybitne uzdolnienia huma-
nistyczne, ale do technikum się nie nada-
wał. Marzył o pracy w filmie. Poznał pomoc-
nika rekwizytora, a ten skontaktował go ze 
swoim wujkiem – kierownikiem Wydziału 
Dźwięku w Wytwórni Filmów Dokumental-
nych w Warszawie. Na rozmowę kwalifika-
cyjną ów humanista poszedł z Murawskim 
jako osobą towarzyszącą. Pracy nie dostał, 
bo okazało się, że nie miał pojęcia o dźwięku. 
Nieoczekiwanie zatrudnienie znalazł nato-
miast… Murawski. „Wprawdzie o kinie nic nie 
wiedziałem, ale na pytania związane z dźwię-
kiem, na których poległ mój kolega, udziela-
łem poprawnych odpowiedzi. A to dlatego, 

Operator dźwięku, mikrofoniarz, autor zdjęć filmowych, dostawca i konstruktor 
sprzętu dźwiękowego. Do listy specjalności Jerzego Murawskiego można 
dopisać fotosistę, asystenta operatora dźwięku i asystenta operatora obrazu. 
Murawski jest więc filmowcem wszechstronnym, a wszystko robi ze znawstwem 
i zaangażowaniem. Z pasją.

Andrzej Bukowiecki

Jerzy Murawski: 
między dźwiękiem
i obrazem
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Tadziu Wosińskim. Zwłaszcza Kazia mogę 
nazwać moim mistrzem. Zawsze perfekcyj-
nie przygotowany do pracy, znający cały 
scenariusz filmu i każdą scenę z osobna na 
pamięć, zżyty z reżyserami i aktorami, stał 
się legendą. Przy Kaziu naprawiłem błędy 
młodości: już nie leserowałem i nie wagaro-
wałem jak w technikum. Nabrałem pokory, 
nauczyłem się sumiennego wykonywania 
swoich obowiązków, co sprawiło, że chcieli 
ze mną pracować, podobnie jak przedtem 
z nim, najlepsi operatorzy dźwięku: Dębiń-
ska, Andrzej Bogdanowicz, Lech Brański, 
Krzysztof Grabowski, Małgorzata Jaworska, 
Halina Paszkowska, Jan Szmańda, Nikodem 
Wołk-Łaniewski, Leszek Wronko i jego syn 
Marek, z którym na zdjęciach do filmów 
Juliusza Machulskiego spotykam się do 
dziś” – wylicza Murawski.

„Mikrofoniarz to bardzo odpowiedzialne 
zajęcie. Kto zna się na tej robocie, zwiększa 
szansę na dobrą realizację dźwięku w filmie. 
Kto nie ma do niej smykałki, może obrócić 
wniwecz wysiłki najlepszego dźwiękowca” 
– uważa pan Jerzy. Śmieszą go zachwyty 
dzisiejszą techniką, która zmierza ku wyrę-
czeniu człowieka w pracy inteligentnymi 
maszynami. „Żadna maszyna nie pokie-
ruje tyczką z mikrofonem tak umiejętnie, 
jak zdolny mikrofoniarz” – ucina spekulacje 
entuzjastów robotyzacji. „Sądzę, że szło mi 

że w technikum wraz z kilkoma kolegami 
fascynowałem się jazzem. Odtwarzaliśmy 
nagrania tej muzyki z najlepszego sprzętu, jaki 
był wtedy – w latach 70. – dostępny w Polsce. 
Próbowaliśmy ją grać i w tym celu, z pomocą 
zaprzyjaźnionych z nami pracowników Zakła-
dów Radiowych im. Marcina Kasprzaka, sami 
budowaliśmy sobie wzmacniacze, kolumny 
głośnikowe itp.” – opowiada pan Jerzy.

Więcej niż mikrofoniarz
W Wydziale Dźwięku WFD Murawski przez 
rok pracował za biurkiem, ale często zaglą-
dał do serwisu technicznego, poznał wszyst-
kich operatorów dźwięku i mikrofoniarzy, 
interesował się sprzętem, jakiego używali. 
Był dociekliwy – kiedy brał do ręki mikro-
fon czy magnetofon, musiał wiedzieć o nim 
wszystko: jak jest zbudowany, jak działa, do 
czego służy. 

I coraz silniej ciągnęło go na plan zdję-
ciowy. Kiedy nadarzyła się okazja, by tam 
trafić, skorzystał z niej, przydzielony najpierw 
do ekipy filmu dokumentalnego. „Pierw-
szym ważnym filmem fabularnym w moim 
dorobku jest Z dalekiego kraju Krzysztofa 
Zanussiego. Kręciliśmy go w 1981 roku. Wie-
sława Dębińska realizowała dźwięk, Kazi-
mierz Kucharski był głównym mikrofonia-
rzem, ja drugim. Wzorowałem się na Kaziu 
i jeszcze jednym wspaniałym mikrofoniarzu, 
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu
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Tak się zabawiamy, dopóki mło-
dość z nami / Mocne uderze-
nie – mocna rzecz” (notabene 
tekst tego bigbeatowego utworu 
napisał… Ludwik Starski, autor 
wielu niezapomnianych szlagie-
rów przed- i tużpowojennych). 
No faktycznie, uderzenie było 
mocne, bo jak śpiewała Karin 
Stanek, charyzmatyczna woka-
listka Czerwono-Czarnych: „Wła-
śnie sprzedano – radio podało, 
trzystutysięczną gitarę”. To były 

czasy, gdy każdy chciał grać, co 
więcej – każdy chciał mieć wła-
sny zespół. Też grałem, a co, na 
gitarze basowej zmajstrowanej 
przez kolegę, która wprawdzie 
niezbyt stroiła, ale efektowna była, 
czerwono-biała tzw. deska. I grało 
się – w myśl recepty „trzy akordy, 
darcie mordy” – „The House of 
the Rising Sun” Animalsów czy 
„Love Me Do” Beatlesów. 

I  tutaj w tych kombatanc-
kich wspomnieniach dochodzę 

K ulig (1968) Stanisława Ko-
kesza, a w nim Skaldowie 
i Niebiesko-Czarni, Mi-

lion za Laurę (1971) Hieronima 
Przybyła z Quorum i Wagantami, 
Koncert na 707 ulic (1969), mon-
taż kilku – jak to określono w pro-
gramie – rodzimych proto-teledy-
sków, m.in. Macieja Kossowskiego, 
grupy No To Co, wyreżyserowa-
nych przez Ryszarda Plucińskie-
go (zdjęcia – Mieczysław Jahoda, 
choreografia – Konrad Drzewiec-
ki, scenografia – Xymena Zaniew-
ska!!!). Szkoda, że zamiast Wielkiej 
majówki (1981) Krzysztofa Rogul-
skiego z Maanamem nie pokaza-
no Mocnego uderzenia (1966) Je-
rzego Passendorfera, bo tamten 
film pochodzi z późniejszej de-
kady, a to w dziejach polskiego 
big-beatu niemal epoka. 

Lata 60. to Czerwono-Czarni, 
Niebiesko-Czarni, Czerwone 
Gitary, Skaldowie, czyli big- 
-beat, dekada później to Maanam, 
Perfekt, Republika, Lady Pank, 
Lombard, czyli nieco ostrzejsza 
muzyka, którą oficjalnie już zezwo-
lono nazywać rockiem. W Moc-
nym uderzeniu Jacek Zieliński 
śpiewał ze Skaldami w tytuło-
wej piosence: „Co to komu szko-
dzi, że jesteśmy młodzi / Nie dla 
nas Saganka – smutku precz / 

Jerzy Armata

Beatlemania story
„Beatlemania story – ile to już lat? / Gryfy gitar jeszcze lśnią, 
choć ekran zbladł. / Beatlemania story – wspomnień anioł stróż, 
/ zmarszczki czasu liczy srebrny kurz” – słowa tej popularnej 
piosenki sprzed lat śpiewanej przez Irenę Jarocką przypomniałem 
sobie, oglądając stare polskie filmy podczas gdyńskiego festiwalu 
zgrupowane w cyklu „Zapomniane piosenki – polskie filmy muzyczne”.

Waldemar Ignaczak, Robert 
Piechota, Andrzej Zieliński i Piotr 
Siwkiewicz  w filmie Yesterday, 
reż. Radosław Piwowarski

do filmu, którego wprawdzie 
w Gdyni nie pokazano, ale który 
chyba najtrafniej – i najpiękniej – 
pokazywał tamte czasy: Yesterday 
(1984) Radosława Piwowarskiego. 
Jest rok 1964, małe miasteczko 
gdzieś w Polsce. Czterech kum-
pli z miejscowego technikum 
zakłada zespół. Nut wprawdzie 
nie znają, zaledwie kilka akordów, 
ale nie to jest istotne – najważniej-
sze są chęci, no i fryzury, ciuchy 
oraz artystyczne ksywy: John, 
George, Paul, Ringo… A łatwo 
nie było: nauczyciele i rodzina 
goniły do fryzjera, gitary podłą-
czone dość prowizorycznie do 
radioodbiornika, który służył za 
wzmacniacz, czasem „kopały”. 
Świetnie to pokazał Jerzy Gruza 
w serialu Wojna domowa (1965- 
-1966), a piosenka Jerzego Dudu-
sia Matuszkiewicza ze słowami 
Wojciecha Młynarskiego z trzy-
nastego odcinka, zatytułowanego 
Młode talenty, wręcz zdefinio-
wała stan psychiczny bigbeato-
wego pokolenia: „Tak mi źle, tak 
mi źle, tak mi szaro / Każdy dzień 
ciągnie się jak makaron / Wtedy 
był deszcz i mgła, porcja mżawki 
/ Zmokłaś ty, zmokłem ja / Zmo-
kły na drzewach kawki / Zmokły 
pończochy dwie typu je-je / Mnie 
mój cud bitels but się rozkleił / 
No a najgorsze chyba, że / Sta-
rzy nie puszczą więcej cię / Tak 
mi źle, tak mi źle, tak mi źle”… 
Pięknie było. 

„yesterday… / All my troubles 
seemed so far away / Now it looks 
as though they’re here to stay / 
Oh, I believe in yesterday („Wczo-
raj... / Wszystkie moje zmartwienia 
wydawały się być takie odległe. / 
Chociaż wydaje się, że rozgościły 
się tu na dobre. / Och, wierzę we 
wczorajszy dzień). 



74 75MAGAZYN FILMOWY        nr 62/październik 2016MAGAZYN FILMOWY        nr 62/październik 2016

Miejsca: kino Kosmos Miejsca: kino Kosmos

moteką regionalną z imponującymi zbiorami 
na wszystkich nośnikach (ponad 5000 tytułów 
na taśmach 35mm i 16 mm). Od 2008 roku 
filmoteka jest członkiem prestiżowej sieci 
FIAF (Międzynarodowej Federacji Archiwów 
Filmowych). W obszernych przestrzeniach 
CSF znajduje się także Mediateka z wizual-
nią (cztery stanowiska do oglądania filmów 
na różnych nośnikach), czytelnia, galeria 
„Przed Seansem” z regularnie prezentowa-
nymi ekspozycjami o tematyce filmowej lub 
okołofilmowej, kawiarnia i dwie sale kinowe – 
duża na 367 miejsc i mała (idealna do organi-
zowania na przykład działań edukacyjnych, 
wyposażona w 46 foteli). Biorąc pod uwagę, 
że w Centrum Sztuki Filmowej do roku 2013 
z powodzeniem funkcjonował także dział 
produkcji filmowej, współpracujący z kato-
wickim ośrodkiem Telewizji Polskiej oraz 
Wydziałem Radia i Telewizji Uniwersytetu 
Śląskiego, trzeba przyznać, że na katowic-
kiej Koszutce ukonstytuowało się miejsce 
szczególne. Jednakże jego nazwa nie weszła 
w kulturowy krwiobieg miasta. Tęsknota za 
tą dawną, puszczającą w ruch wspomnienia 
niczym drogą pamięci taśmę filmową, spowo-
dowała, że w 2010 roku miejsce powróciło do 
swej pierwotnej nazwy. Kosmos zaistniał na 
nowo – kultowa już mozaika z panem Twar-
dowskim siedzącym na kogucie i żyrandole 
pamiętające kino przed modernizacją, znala-
zły się nagle jakoś bardziej na swoim miej-
scu. Co więcej – ogłoszono konkurs na nazwy 

obu sal projekcyjnych. Duch kina science 
fiction zatriumfował ponownie, bo audytoria 
obdarzono jakże znaczącymi „imionami” – 
Nostromo (większa z sal) i Solaris (mniejsza). 
Na elewacji budynku zalśnił nowy neon, a hol 
budynku, dzięki aranżacji według projektu 
świetnej śląskiej pracowni Wzorro Design 
stał się klimatyczną przestrzenią nawiązu-
jącą do estetyki początku lat 60., kiedy to 
Kosmos objawił się Katowicom…

Czas teraźniejszy Kosmosu to gęsty splot 
wydarzeń i okoliczności, jakie wynikają bezpo-
średnio z działań macierzystej wobec kina IF 
„Silesia-Film”. Ta prestiżowa i znana w kraju 
instytucja o unikalnej formule, istniejąca od 
1945 roku jest środowiskiem, w którym film 
ulokowany jest od fazy produkcyjnej (dzięki 
działalności Śląskiego Funduszu Filmowego 
i Silesia Film Commission) przez dystrybu-
cję, promocję po archiwizację (wspomniana 
już Filmoteka Śląska). W kinie Kosmos mają 
więc miejsce uroczyste pokazy premierowe 
filmów współfinansowanych przez Śląski Fun-
dusz (z tych, które w ostatnich latach były 
najgłośniejsze, to Młyn i krzyż Lecha Majew-
skiego oraz Chce się żyć Macieja Pieprzycy), 
odbywają się kolaudacje, pokazy prasowe, 
pokazy etiud w ramach egzaminów studen-
tów Wydziału Radia i Telewizji, z którym Sile-
sia Film od wielu lat współpracuje, tu można 
również wziąć udział w projekcjach Filmoteki 
Konesera. Kosmos to także scena wielu imprez 
festiwalowych – z tych, dla śląskiego środo-

wiska filmowego najważniejszych wymienić 
trzeba: Węgiel Film Festiwal – międzynaro-
dowy studencki festiwal organizowany przez 
WRiTV przy współpracy „Silesia-Film”, czy 
festiwal kina niezależnego Ars Independent. 
Niewątpliwie sztandarowym wydarzeniem, 
o europejskim zasięgu i ustalonej już renomie, 
które elektryzuje śląską pozytywną energią 
przestrzeń tego kina, jest organizowany od 
roku 2010 Międzynarodowy Festiwal Produ-
centów Filmowych Regiofun. Na sześć paź-
dziernikowych dni, Kosmos przeobraża się 
w tętniące życiem filmowym (i towarzyskim) 
centrum festiwalowe. 

Dzięki prawdziwej rewolucji, jakiej doznało 
życie kulturalne miasta w minionych dwóch 
latach, kiedy to powstała katowicka Strefa 
Kultury, kino, które kilka dekad wstecz znaj-
dowało się ciut na uboczu, dalej od centrum 
niż pozostałe katowickie kina arthausowe – 
Rialto i Światowid, zyskuje teraz na swojej 
lokalizacji. Kilkuminutowy spacer dzieli je już 
nie tylko od architektonicznej ikony miasta, 
czyli jakże kosmicznego Spodka, ale także od 
najbardziej prestiżowych w regionie nowych 
obiektów – nowej siedziby NOSPR, Muzeum 
Śląskiego i MCK (Międzynarodowego Cen-
trum Kongresowego). Dlatego uczestnicy MFF 
Regiofun w chwilach wolnych od wydarzeń 
festiwalowych nad wyraz chętnie przemie-
rzają tę ścieżkę kultury w słoneczne (podczas 
Regiofunu piękna pogoda jest zazwyczaj gwa-
rantowana) październikowe dni… 

Kosmos
tuż obok Spodka…
w Katowicach,
Anita Skwara

Jakże często nazwy nadawane kinom stanowią trop interpretacyjny, którym można 
podążyć ku odczytaniu specyfiki miejsca i czasu składających się na okoliczności 
powstania kolejnego „teatru snów”. Czy ktoś dziś nadałby kinu nazwę Kosmos? Pewnie 
nie, bo samo to pojęcie w epoce CGI, w kontekście świata filmowych fabuł, nabrało 
innego wymiaru. Natomiast w odległej już o pół wieku dekadzie lat 60. sytuacja była 
zdecydowanie odmiennej natury. Pamiętajmy, że cała, jakże skomplikowana, maszyneria 
kinematograficzna jest czułym sejsmografem odnotowującym rytm funkcjonowania 
kultury, a także – pozafilmowej rzeczywistości. Nie tylko język filmu, konwencje i gatunki 
filmowe, ale i nazwy kin bywają więc zapisem kulturowych realiów…

Kino Kosmos

W Katowicach – stolicy przemysło-
wego Śląska i „przemysłowym 
sercu” całego kraju w połowie lat 

60. oddane zostaje do użytku najnowocze-
śniejsze wówczas w regionie kino. Wyposa-
żone w jedyny w okolicy wklęsły ekran pano-
ramiczny, posiada imponującą na owe czasy 
salę mogącą pomieścić 600 widzów. Budynek 
został z rozmachem zaprojektowany przez 
znanych śląskich architektów – Stanisława 
Kwaśniewicza oraz Juranda Jareckiego. Przez 
lata będzie stanowił spektakularny przykład 
estetyki późnego modernizmu, będąc jedno-
cześnie jednym z centralnych punktów na 
mapie najnowocześniejszej wówczas dziel-
nicy Katowic – Koszutki, zamieszkałej głównie 
przez młodych ludzi. W rejestrze działających 
wtedy na Śląsku kin niewątpliwie Kosmos 
stanowił swoiste signum temporis. Bo prze-
cież gdzieś tam – nieskończenie, wydawałoby 
się od peerelowskiego Śląska daleko, realizo-
wany był „podbój kosmosu”, czyli seria ame-
rykańskich lotów kosmicznych pod nazwą 
Programu Apollo (notabene – jakże to często 
spotykana i wdzięczna nazwa przybytków X 

muzy). Tę dekadę kosmicznych snów miało 
ukoronować epokowe doświadczenie ludzko-
ści – pierwsze lądowanie na Księżycu 20 lipca 
1969 roku. Natomiast rok wcześniej – publicz-
ność kinowa na całym świecie przeżyła swój 
najpiękniejszy ekranowy lot ku gwiazdom – 
2001: Odyseję kosmiczną Stanleya Kubricka. 
Przylądek Canaveral, studia Hollywood i odle-
gły od nich o „lata świetlne” budynek kato-
wickiego kina o nazwie Kosmos spotykały się 
w nieznającej limitów sferze marzeń o nowych 
przestrzeniach i – nowych punktach widzenia, 
właściwej dekadzie lat 60. 

W następnych dziesięcioleciach Kosmos 
był uważany za strefę filmową o wyjątkowej 
atrakcyjności. Składały się na nią – archi-
tektura tego obiektu (z obszernym holem 
wejściowym, który w sposób naturalny słu-
żył jako foyer, gdzie miło było konwersować 
przed lub po projekcji, z górnym piętrem 
przyozdobionym imponujących rozmiarów 
mozaiką i wygodnymi krzesłami), aktualny 
repertuar z kultowymi „Konfrontacjami” na 
czele i wspomniana już lokalizacja w dzielnicy 
zamieszkałej przez młodą generację katowi-

czan. Kosmos jako kino premierowe, sprawnie 
prowadzone przez ówczesnego ajenta obiektu 
(Jerzego Waligórę), zyskiwało coraz większą 
popularność, dołączając stopniowo do kulto-
wych już wcześniej katowickich kin – Rialto 
i Światowid. W niezmienionym kształcie kino 
działało aż do roku 2004, kiedy ruszyła grun-
towna przebudowa i modernizacja obiektu, 
oddanego do ponownego użytku w paździer-
niku 2006. Na filmowej mapie miasta pojawił 
się z nową, daleko bardziej neutralną i nie-
budzącą większych emocji nazwą: Centrum 
Sztuki Filmowej… Jednakże ten nowy termin 
zapowiadał i obiecywał poszerzony rejestr 
działań związanych już nie tylko z aktem 
lektury filmu, ale i z promocją oraz szeroko 
rozumianym uprawianiem kultury filmowej. 
Obietnice zostały spełnione, jako że powołany 
do życia w 2006 roku CSF może imponować 
rozmachem przedsięwzięć i wielością funk-
cji. Na szczególną uwagę i uznanie wobec 
prowadzącej placówkę Instytucji Filmowej 
„Silesia-Film” zasługuje działalność i roz-
wój zlokalizowanej w CSF Filmoteki Śląskiej. 
Powstała w 2000 roku jest jedyną w kraju fil-
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Anna Kot

Podczas odbywającego się w Gdyni Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, 
pod hasłem „Fokus na młodych”, Jerzy Kapuściński oraz Ewa Jastrzębska ogłosili zmiany, 
które zostaną wprowadzone w regulaminach programów Studia Munka od 2017 roku. 
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Od lipca tego roku sta-
nowisko dyrektora 
artystycznego Stu-

dia Munka objął Jerzy Kapuściń-
ski. Podczas Forum opowiedział 
o zmianach, które planuje wpro-
wadzić. „Pierwszeństwo przy reali-
zacji pełnometrażowych debiu-
tów fabularnych w Studiu Munka 
będą mieli autorzy najlepszych 
filmów zrealizowanych w ramach 
programu »30 Minut«” – mówił 
w trakcie swojego wystąpienia. 
Podkreślił także, że w Studiu 
Munka rocznie będą produkowane 
dwa pełnometrażowe filmy. Zazna-
czył, że scenariusze przesyłane do 
programu „Debiut Pełnometra-
żowy” nie muszą dotyczyć kina 
autorskiego. „Stereotypem jest, że 
debiuty ze Studia Munka to filmy 

artystyczne. Chcemy podkreślić, że 
równie ważne w kontekście debiu-
tów jest kino gatunkowe. Jesteśmy 
zainteresowani filmami biograficz-
nymi, kryminałami, komediami 
czy też tymi z dziedziny political 
fiction” – dodał Kapuściński. 

W trakcie spotkania przybliżo-
na została również idea powołania 
koła literatów, które od stycznia 
2017 roku ma działać przy Studiu 
Munka. „Zwróciliśmy uwagę na 
problem, który dotyczy większości 
filmów, nie tylko debiutów, czyli na 
scenariusz. W związku z tym chce-
my stworzyć minizespół literacki, 
w skład którego wejdzie czworo 
lub pięcioro młodych pisarzy. Bę-
dą oni współpracować z reżysera-
mi zarówno fabularnych filmów 
krótkometrażowych, jak i pełno-

metrażowych. Jesteśmy pewni, 
że taka kooperacja jest potrzeb-
na i przyniesie korzyści” – pod-
kreślił dyrektor artystyczny Stu-
dia Munka. 

W przyszłym roku ogłoszony 
zostanie także pilotażowy projekt 
pod roboczą nazwą „60 Minut” – 
będzie to nawiązanie do projektu 
„Pokolenie 2000”, w którym reali-
zowane były między innymi filmy 
telewizyjne. „Chcemy sprawdzić 
jak ta forma dzisiaj może funkcjo-
nować” – powiedział Jerzy Kapu-
ściński. Z kolei Ewa Jastrzębska, 
dyrektor ds. produkcji, zwróciła 
uwagę na zmiany regulaminowe 
w programach: „Przede wszystkim 
wprowadzamy ograniczenia wie-
kowe. Projekty filmów krótkome-
trażowych mogą składać twórcy 

przed 35 rokiem życia, z kolei peł-
nometrażowe ci, którzy nie ukoń-
czyli 40 lat”.  

Ponadto w programie „30 Mi-
nut” będą powstawały również 
nieco krótsze produkcje. Dla Ra-
dy Artystycznej najważniejszy bę-
dzie scenariusz, do którego dosto-
sowywana będzie długość filmu. 
Zmiany te wejdą w życie od 2017 
roku. Podczas Forum SFP dyrekcja 
Studia Munka zapowiedziała tak-
że organizację spotkania dla stu-
dentów i absolwentów szkół filmo-
wych oraz artystycznych. „Będzie 
to dwudniowe wyjazdowe szkole-
nie, podczas którego przybliżymy 
zmiany w naszych programach, 
a także pokażemy i podpowiemy, 
jak poruszać się w świecie debiu-
tów” – zapewniła Jastrzębska.  

Studio Munka
z nagrodą PISF!

Światowa premiera Barażu w Warszawie!

Baraż to historia 38-letniego 
Zygi, mieszkającego w ma-
łej podwarszawskiej miej-

scowości z żoną i synkiem. Męż-
czyzna przed kilkoma laty z powo-
dów honorowych opuścił założoną 
przez jego ojca Wisełkę – lokal-
ny klub, w którym grał przez całe 

swoje piłkarskie życie. Teraz jest 
bezrobotny, a jego głównym zaję-
ciem jest wychowywanie zakocha-
nego w piłce 10-letniego Witka. 
Zyga próbuje wyjaśniać synkowi, 
na czym polegają zasady, którymi 
rządzi się świat. Okazuje się jed-
nak, że sam nie do końca się do 

Krótkometrażowa fabuła Tomasza Gąssowskiego Baraż 
znalazła się w Konkursie Filmów Krótkometrażowych 32. 
edycji Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Podczas imprezy 
produkcja będzie miała swoją światową premierę. Film został 
wyprodukowany w ramach programu „30 Minut”.

nich stosuje, co nie uchodzi uwa-
dze sprytnego chłopca...

W głównych rolach zobaczymy 
Jacka Borusińskiego i Oliwiera Ko-
złowskiego. Autorem zdjęć do fil-
mu jest Rafał Leszczyński, obraz 
zmontowała Agnieszka Gronowicz. 
Za kostiumy odpowiedzialna była 

Nagrody wręczono pod-
czas 41. Festiwalu Filmo-
wego w Gdyni. „Jesteśmy 

bardzo szczęśliwi, że nasza praca 
nad promocją tych dokumentów, 
która rozpoczęła się na festiwalu 
w Sundance, a zakończyła nomi-

nacją do IDA Awards dla Obiektu 
i oscarową shortlistą dla Punktu 
wyjścia została wyróżniona” – mó-
wiła, odbierając nagrodę Micha-
lina Fabijańska, odpowiedzialna 
w Studiu Munka za promocję mię-
dzynarodową. 

Studio Munka 
otrzymało Nagrodę 
Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej 
w kategorii 
„Promocja polskiego 
kina za granicą” za 
promocję filmów 
dokumentalnych 
Obiekt Pauliny 
Skibińskiej i Punkt 
wyjścia Michała 
Szcześniaka.

W kategorii promocja polskie-
go kina za granicą nominowane 
były także: Letnia Szkoła Filmowa 
w Uherské Hradiště oraz Krakow-
ska Fundacja Filmowa za promo-
cję zagraniczną polskich filmów 
dokumentalnych. W tym roku lau-

reaci Nagród Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej otrzymali no-
we statuetki autorstwa Xaverego 
Wolskiego, absolwenta Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matej-
ki w Krakowie. Nagrody PISF są 
przyznawane od 2008 roku.   A.K.

Aleksandra Staszko, a za scenogra-
fię Małgorzata Zelek. Producentem 
wykonawczym i koproducentem 
jest Odeon-Rybarczyk Production. 

Tomasz Gąssowski w 2014 roku 
ukończył reżyserski program Stu-
dio Prób w Wajda School. Od 25 lat 
blisko współpracuje z Andrzejem 
Jakimowskim. Jest kompozytorem 
muzyki do jego licznie nagradza-
nych w Polsce i na świecie filmów. 
Laureat nagrody MocArta Radia 
RMF Classic za najlepszą muzy-
kę filmową w 2013 roku. 

Warszawski Festiwal Filmowy 
odbędzie się w dniach 7-16 paź-
dziernika.   A.K.

Michalina Fabijańska i wręczający 
nagrodę Bartłomiej Topa
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rozdane
20 września podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni, po 
raz dziewiąty, odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród 
PISF – jedynych polskich nagród za znaczące osiągnięcia 

w upowszechnianiu i promocji polskiego kina.

Nagrody PISF Laureaci
kategoria: Kino
Kino Narew w Pułtusku

kategoria: 
Krajowe wydarzenie filmowe
12. Europejski Festiwal Filmowy 
Integracja Ty i Ja w Koszalinie

kategoria: Promocja polskiego 
kina za granicą
Studio Munka za promocję filmów 
dokumentalnych Obiekt w reż. Pauliny 
Skibińskiej oraz Punkt wyjścia w reż. 
Michała Szcześniaka

kategoria: Krytyka filmowa 
Małgorzata Sadowska

kategoria: Audycja filmowa
„Do zobaczenia” w Radiu TOK FM, 
Patrycja Wanat

kategoria: Portal internetowy / 
blog o tematyce filmowej
Adapter.pl, portal filmowy dla 
niewidomych i niesłyszących

kategoria: 
Książka o tematyce filmowej
Dwutomowa publikacja „Historia 
polskiego filmu dokumentalnego 
(1896-1944, 1945-2014)”, Małgorzata 
Hendrykowska

kategoria: Edukacja filmowa
Cykl spotkań filmowych dla 
obcokrajowców „Polish Cinema for 
Beginners” w Kinie Nowe Horyzonty 
we Wrocławiu

kategoria: 
Dyskusyjny Klub Filmowy
Dyskusyjny Klub Filmowy Megaron 
w Gorzowie Wielkopolskim

kategoria: 
Rekonstrukcja cyfrowa dzieł 
polskiej kinematografii
TPS Film Studio za rekonstrukcję 
cyfrową serialu i filmu Proszę słonia 
w reż. Witolda Giersza

kategoria: Plakat filmowy
11 minut, Wilhelm Sasnal 

Kapituła nie przyznała w tym roku 
nominacji i nagrody w kategorii: 
Dystrybucja polskiego filmu. 
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Laureaci 9. edycji Nagród PISF

W tym roku laureaci Nagród Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej otrzymali nowe statuetki 
autorstwa Xaverego Wolskiego, absolwenta 

Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 
„Punktem wyjścia do stworzenia statuetki było dla mnie 
»Solaris« Stanisława Lema, które po ekranizacji filmowej 
Andrieja Tarkowskiego stało się metaforą sztuki filmowej. 
Planeta Solaris to z jednej strony bezkresny ocean pustki, 
a z drugiej matryca pod projektowane fantazje i niezreali-
zowane scenariusze oraz narrację psychologii bohaterów. 
Festiwal odbywa się w nadmorskim mieście, gdzie obec-
ność morza może uruchamiać filmową wyobraźnię. Każda 
ze statuetek to niby ten sam wycinek iluzorycznej wody. 
Połączone wszystkie razem tworzą spójną bryłę oceanu – 
pozornie nieregularną. Sztuka filmowa, pozbawiona ele-
mentarnych części składowych, takich jak między innymi 
instytucje i krytycy zajmujący się kinem, przestanie ist-
nieć. Statuetka reaguje na światło i w zależności od niego 
wygląda za każdym razem nieco inaczej – niczym pryzmat 
oraz planeta Solaris” – powiedział autor statuetki Xavery 
Wolski.  

Nowe statuetki 

Nagrody PISF są szczególnym wyróżnieniem w branży filmowej, doceniającym 
pracę osób i instytucji niezwiązanych z produkcją filmów. To jedyne polskie 
nagrody, wręczane w kilkunastu kategoriach, za znaczące osiągnięcia 

w upowszechnianiu i promocji polskiego kina i ułatwienie dostępu do polskiej 
twórczości filmowej. Nagrody PISF są przyznawane od 2008 roku. Kandydatów 
mogą zgłaszać instytucje kultury, szkoły filmowe, władze samorządowe, instytucje 
pozarządowe związane z kulturą i inne podmioty oraz osoby działające w sektorze 
kultury. 

Nie byłoby odbiorców polskich filmów, recepcji polskiej sztuki filmowej, nie 
byłoby polskiego środowiska filmowego bez Państwa. Ważni są twórcy, 
polskie filmy ale najważniejszy jest widz. Żeby ten widz istniał i chodził na 

polskie filmy potrzebna jest praca uświadamiająca, czym jest sztuka filmowa, którą 
Państwo wykonujecie na co dzień” – mówiła, podczas gali wręczenia 9. Nagród 
PISF, Magdalena Sroka, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.  

Codzienna praca na rzecz

Nagrody PISF

polskiej sztuki filmowej

Nagród PISF9. 
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Pod redakcją Stanisława Zawiślińskiego 
i Krystyny Zamysłowskiej

Kieślowski po latach. 
W zwierciadle opinii 
i wspomnień
Stowarzyszenie Filmowe KinoArt
Łódź 2016

Marek Hendrykowski

Socrealizm po polsku. Studia 
i szkice
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza
Poznań 2015

„Z faktami trudno dyskutować, warto je nato-
miast z uwagą rozpoznawać i interpretować” – ta 
konstatacja zawarta w „Posłowiu” książki „Socre-
alizm po polsku…” mogłaby równie dobrze sta-
nowić jej motto. Pierwsza połowa lat 50., w któ-
rej jedynie słuszną – i normatywnie obowiązują-
cą – metodą twórczą w każdej dziedzinie kultury 
i sztuki był socrealizm, do tej pory była w naszej 
refleksji naukowej – i „popkulturowej” – „wyma-
zywana z pamięci” czy też „ostentacyjnie ekspo-
nowana i wydobywana na jaw”. Jak w Człowie-
ku z marmuru Andrzeja Wajdy z bohaterką sta-
jącą samotnie przeciwko wszystkim, którzy od-
mawiają wzięcia udziału w egzorcyzmach nad 
„słusznie minioną epoką”. Prof. Marek Hendry-
kowski , autor „Socrealizmu po polsku. Studiów 
i szkiców” (tak nieco mylnie brzmi podtytuł tej 
wewnętrznie spójnej i narracyjnie konsekwent-
nej, solidnie zdokumentowanej i atrakcyjnie na-
pisanej książki), traktuje socrealizm jako proces 
chorobowy. „Choroba, o której mowa – stwier-
dza – została wywołana rozległym zakażeniem 
zjadliwą niebezpieczną bakterią ideologiczne-
go dogmatu”. Od 1948 roku, czyli od tzw. czasu 
Zjazdów, do Przełomu Październikowego (o któ-
rym prof. Mikołaj Jazdon pisze w tym numerze 
„Magazynu Filmowego”) polska kultura zosta-
ła zarażona niezwykle groźną chorobą. „W kon-
frontacji z socrealizmem należało przetrwać, 
czyli przezwyciężyć wywołane przezeń skutki. 
Mogli tego dokonać jedynie świadomi skali je-
go niszczącego wpływu na ówczesne społeczeń-
stwo i ludzi kultury” – stwierdza Hendrykow-
ski. O tym właśnie jest ta frapująca książka. Pod-
czas jej lektury przypomniałem sobie konstata-
cję Romana Pawłowskiego, podsumowującą re-
cenzję jednego z nowych filmów rodzimej pro-
dukcji: „Artysta ma prawo do własnej interpre-
tacji, a nawet fantazji na temat wydarzeń histo-
rycznych. Kiedy jednak fantazje stają się narzę-
dziem polityki, kiedy zmyślenie podaje się jako 
niepodważalną prawdę, kończy się sztuka, a za-
czyna propaganda”. 

Jerzy Armata 

Podobno każdy film jest o miłości. Jeśli tak, to 
przed Wiesławem Kotem stanęło arcytrudne 
zadanie, któremu – powiedzmy od razu – spro-
stał znakomicie. Krytyk z ponad stuletniej hi-
storii polskiego kina wydobył te obrazy, w któ-
rych miłość ma swój niezwykły kształt: jest za-
palczywa bądź udawana, fizyczna bądź uczu-
ciowa, zgodna z kanonem norm bądź rozsa-
dzająca go od środka. Autor nie próbuje zo-
stać jednak „miłościologiem”. To nie to, co łą-
czy targanych porywem serca bohaterów, in-
teresuje go najbardziej, tylko konteksty, w któ-
rych ich romans – spełniony bądź nie, niegdy-
siejszy lub niedoszły – się rozgrywa. Dzięki ta-
kiemu podejściu „Manewry miłosne...” stają 
się fascynującą kroniką życia (i kochania!) Po-
laków ostatniego wieku. Na przykładzie skru-
pulatnej, bogatej i doskonale udokumentowa-
nej analizy poszczególnych filmów dostajemy 
zwierciadło odbijające czasy i epoki, w których 
ich bohaterom przyszło żyć. Kot nie ograni-
cza się jedynie do tego, co na ekranie. Wycho-
dzi poza film, odwołuje się do faktów i kore-
spondujących z omawianym filmem dzieł lite-
ratury, kina i telewizji. Możemy przekonać się, 
jak odbijają one związki ustroju z kondycją ko-
chanków: wyjście z oków małżeństwa aranżo-
wanego w dwudziestoleciu międzywojennym, 
dramat ciasnoty i braku miejsca na prywatne 
schadzki w PRL-u, zwariowane jak raczkujący 
kapitalizm romanse młodych dziewczyn i ma-
fiosów w latach 90. Natomiast bohaterowie: 
kobieta samotna, przodowniczka pracy, mat-
ka przełożona zakonu, galerianka, ksiądz gej, 
modliszka i dziwka składają się na fascynujący 
atlas postaci, którym uczucie zmąciło w gło-
wie, zaburzyło hierarchię wyznawanych do tej 
pory wartości. Miłość w „Manewrach miło-
snych…” jest nieokiełznana i groźna, prowadzi 
do nieprzewidzianych konsekwencji. Dobrze, 
że samego autora zaprowadziła do tej zajmują-
cej książki. Bo ta niewątpliwie wzięła się z mi-
łości do polskiego kina. 

Artur Zaborski

Wystarczy wziąć tę książkę – starannie zredago-
waną przez Stanisława Zawiślińskiego oraz Kry-
stynę Zamysłowską i efektownie wydaną nie 
przez jakąś wielką oficynę, a skromne Stowarzy-
szenie Filmowe KinoArt – do ręki, by wiedzieć, że 
Krzysztof Kieślowski to reżyser światowy. Nie tyl-
ko dlatego, że na jego temat głos zabierają tu or-
ganizatorzy jego wystaw i przeglądów filmowych 
w Hiszpanii, Włoszech, Stanach Zjednoczonych 
czy Iranie. Poświadcza o tym już sama struktu-
ra tomu, który opracowano w dwóch językach – 
po polsku i po angielsku. Taka decyzja cieszy tym 
bardziej, że publikacja będzie mogła trafić od ra-
zu w ręce tych miłośników nadwiślańskiego ki-
na w Polsce, którzy w naszym języku nie mówią. 
A tych z roku na rok przybywa, o czym można by-
ło się przekonać choćby na ostatniej gali nagród 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na Festiwa-
lu Filmowym w Gdyni, podczas której nagrodzo-
ny został cykl spotkań filmowych dla obcokrajow-
ców „Polish Cinema for Beginners” w Kinie No-
we Horyzonty we Wrocławiu. A to przecież jedna 
z wielu takich inicjatyw w całym kraju. Krzyszto-
fem Kieślowskim chcemy się chwalić, nawet jeśli 
jego twórczość jest dziś podważana. „Kieślowski 
po latach. W zwierciadle opinii i wspomnień” ma 
zresztą tę zaletę, że nie gloryfikuje reżysera. Jest 
tu też wiele cytatów i wyimków z wypowiedzi kry-
tycznych, negujących arcydzielność jego filmów 
i stawiających pytania o status jego twórczości. 
Najciekawszy jest jednak ten tom ze względu na 
próbę uchwycenia tego, w jaki sposób Kieślow-
ski oddziaływał na innych ludzi. I to nie tylko po-
przez twórczość, która wzbudzała w widzach ca-
łe spektrum emocji, a przez to, jakim reżyser był 
człowiekiem. Na kartach tej publikacji przeczyta-
my wypowiedzi: Agnieszki Holland, która uważa-
ła go za prawdziwego przyjaciela, Ralpha Fienne-
sa, który nie mógł odżałować, że nie znalazł się na 
planie żadnego z jego filmów, czy Wima Wender-
sa, który uważa, że z Kieślowskim dzielił przeko-
nanie, że kręcenie filmów to proces poszukiwania 
samego siebie. Piękny memoriał. 

Artur Zaborski

Wiesław Kot

Manewry miłosne. 
Najsłynniejsze romanse 
polskiego filmu
Wydawnictwo Poznańskie
Poznań 2016
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Przed dwoma laty Bogdan Hołownia (for-
tepian) i Wojciech Pulcyn (kontrabas) 
nagrali znakomitą płytę zatytułowaną 

„Henryk Wars Songbook”, na której znalazły 
się przedwojenne szlagiery tego jednego z oj-
ców polskiej muzyki filmowej (i jazzu także). 
Od dwóch lat Maciej Fortuna (trąbka) ze swo-
imi formacjami jeździ po świecie z wielce in-
teresującym projektem „Tribute to Bronislaw 
Kaper”. W roku ubiegłym z twórczością Ka-
pera zmierzył się na płycie „Spotkanie” – Jan 
A.P. Kaczmarek (z towarzyszeniem Orkiestry 
Filharmonii Gorzowskiej pod batutą Moni-
ki Wolińskiej), a przed kilkoma miesiącami 
ukazała się nowa płyta Kuby Stankiewicza 
(fortepian) – „The Music of Bronislaw Kaper”. 

Dorobek Warsa i Kapera połączył – przed 
dwoma laty – krakowski kwintet New Bone 
pod wodzą Tomasza Kudyka (trąbka, flugel- 
horn), nagrywając płytę z ich siedmioma 
evergreenami, w niezwykle interesujących 
aranżacjach Dominika Wani, Andrzeja 
Jagodzińskiego, Joachima Mencla i lidera 
zespołu. Ostatnio ukazała się płyta forma-
cji Paweł Kaczmarczyk Audiofeeling Trio & 
Mr. Krime, zatytułowana „VARS&KAPER – 
DeconstructiON”, która wprawiła mnie naj-

pierw w osłupienie, a później w zachwyt. 
W osłupienie, bo jej koncepcja opiera się – 
jak wskazuje już sam tytuł – na dekons-
trukcji, czyli pewnym rozwarstwieniu kom-
pozycji, mówiąc brutalnie – burzeniu, ale po 
to, by poszukać w nich utajonych sensów, 
i na „znaleziskach”, opartych na solidnych 
fundamentach postawionych kiedyś przez 
Warsa i Kapera, stworzyć nowe okazałe budo-
wle. Niegdysiejsi architekci i dzisiejsi budo-
wniczowie. 

„»VARS&KAPER – DeconstructiON« to 
nie tylko połączenie korzeni polskiego jazzu, 
głęboko tkwiących w muzyce filmowej dwóch 
wielkich kompozytorów: Henryka Warsa 
i Bronisława Kapera, często interpretowanych 
przez takich gigantów, jak John Coltrane czy 
Miles Davis, z muzyką tu i teraz – czytam 
w odautorskim komentarzu w załączonej do 
płyty książeczce – to także (…) miejsce, gdzie 
współczesny groove i motoryka tria fortepia-
nowego nie walczy ze sobą o lepsze jutro, ale 
tworzą naturalny pomost miedzy tym, co stare, 
i tym, co współczesne. Jak ying i yang. Wie-
lka równowaga Mocy”.

Grają: Paweł Kaczmarczyk (fortepian), 
Maciej Adamczak (kontrabas) i Dawid For-

tuna (perkusja), a towarzyszy im Mr. Krime 
(gramofony). Dziewięć utworów – same 
hity – pięć „Kaperów” („Invitation” z Invi-
tation Gottfrieda Reinhardta, 1952; „While 
My Lady Sleeps” z The Chocolate Soldier 
Roya Del Rutha, 1941; „Ninon” ze Zdobyć 
cię muszę Joe Maya i Henri-Georgesa Clou-
zota, 1933; „All God’s Chillun Got Rhythm” 
z Dnia na wyścigach Sama Wooda, 1937; 
„Follow Me” z Buntu na Bounty Lewisa 
Milestone’a i Carola Reeda, 1962) – i cztery 
„Varsy” („Po Mlecznej Drodze” z Wielkiej 
Drogi Michała Waszyńskiego, 1946; „Ach 
śpij kochanie” z Pawła i Gawła Mieczysława 
Krawicza, 1938; „Już nie zapomnisz mnie” 
i „Panie Janie” z Zapomnianej melodii Kon-
rada Toma i Jana Fethkego, 1938). Płyta, 
a szczególnie ostatni wymieniony utwór, 
dedykowana jest – niestety już nieżyjącemu – 
znakomitemu krakowskiemu saksofoniście 
Januszowi Muniakowi, który kiedyś w for-
macji Stowarzyszenie Popierania Prawdziwej 
Twórczości „Chałturnik” śpiewał: „Kto tak 
pięknie gra? / Kto tak pięknie gra? / To ja. 
/ To ja. / Co tak pięknie brzmi? / Co tak 
pięknie brzmi? / To my. To my”. Uczniowie 
Muniaka też brzmią znakomicie. 

czyli Vars & Kaper
Jazz & kino, 

Twórczość dwóch znakomitych 
polskich kompozytorów 
filmowych – Henryka Warsa 
i Bronisława Kapera – cieszy 
się w ostatnich latach 
szczególnym wzięciem wśród 
naszych muzyków jazzowych. 

Jerzy Armata
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In memoriam

Urodził się 28 września 1956 roku w Zako-
panem. Od dzieciństwa interesował się 
kinem i sztuką w ogóle. Trzy lata po 

studiach reżyserskich w PWSFTviT w Łodzi 
debiutował Kartką z podróży (1983), za którą 
otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Munka (1983), 
Nagrodę Dziennikarzy na festiwalu „Młodzi 
i Film” w Koszalinie oraz nagrodę za debiut 
na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdańsku. Bohaterem Kartki z podróży – 
adaptacji powieści Ladislava Fuksa „Pan Teo-
dor Mundstock” – jest żydowski intelektuali-
sta (w tej roli Władysław Kowalski) uwięziony 
przez hitlerowców w getcie, który z godnością 
przygotowuje się na nadchodzącą śmierć. 
Krytycy zgodnie zaliczyli Kartkę z podróży 
do najdojrzalszych debiutów. 

Waldemar Dziki potwierdził pokładane 
w nim nadzieje polsko-kanadyjskim Cudow-
nym dzieckiem (1986) i deszczem nagród, 
który spadł na ten film w Belgradzie, Gdyni, 
Moskwie, Poznaniu, Teheranie. Poetycka opo-
wieść o chłopcu obdarzonym zdolnościami 
telekinetycznymi wciąż jest dobrze odbie-
rana przez dzieci i młodzież. Strona wizualna 
Cudownego dziecka nadal imponuje nowa-
torstwem.

„Już na planie Kartki z podróży widać było, 
że Waldek ma w sobie to coś, czego ekipa 
oczekuje od reżysera” – mówi autor zdjęć do 
obu filmów, Wit Dąbal. „Miał też wielki dar 
zjednywania sobie ludzi. Dzięki temu dopro-
wadził do koprodukcji Cudownego dziecka 
z Kanadą, co umożliwiło sprowadzenie do 
Polski kamery Panavision i obróbkę filmu 
w Montrealu” – dodaje operator.

Kanadyjskie doświadczenia Dziki spożyt-
kował w „Pleografie” – pierwszej w Polsce po 
1945 roku prywatnej firmie produkującej filmy, 
której był głównym współzałożycielem. „Wal-

dek lubił pomagać bliźnim. Do mnie też, kiedy 
znalazłem się na życiowym zakręcie, wyciągnął 
pomocną dłoń: zaprosił mnie do współpracy 
z »Pleografem« w charakterze kierownika 
literackiego” – mówi Cezary Harasimowicz.

Jak na tamte czasy w Polsce – przełom lat 
80. i 90. – „Pleograf” był firmą ultranowocze-
sną. Używano w niej komputerów. Na planie 
pracownicy nosili kombinezony w różnych 
kolorach, przyporządkowanych poszczegól-
nym pionom produkcyjnym, porozumiewali 
się przez walkie-talkies. „Waldek miał duszę 
wizjonera, wiedział, że nadszedł czas, w którym 
trzeba przekształcić kinematografię polską 
z reżyserskiej w producencką. Ta wizja natrafiła 
na opór części środowiska filmowego. Podob-
nie jak inna, w której nasze kino w wolnej Pol-
sce miało, zdaniem Waldka, nie odżegnując 
się od doświadczeń historycznych narodu, 
opowiadać historie uniwersalne, zrozumiałe 
w całym świecie” – twierdzi Harasimowicz. 
Wizję tę przybliżył oparty na scenariuszu 

Harasimowicza Lazarus (1993), w reżyserii 
Dzikiego, zakupiony przez zagraniczne tele-
wizje. Amerykanie myśleli nawet o remake’u.

Po stronie aktywów „Pleografu” można zapi-
sać ponadto włączenie się w produkcję takich 
przedsięwzięć, jak: Złodziej tęczy Alejandra 
Jodorowsky’ego (Wielka Brytania 1990), serial 
Bank nie z tej ziemi (1993-1994) czy Ajlawju 
Marka Koterskiego (1999). Sam Dziki dla kin 
wyreżyserował jeszcze Pierwszy milion (2000) 
i roztoczył opiekę reżyserską – ale już pod 
szyldem innej firmy: „Dziki Film” – nad kome-
dią Przemysława Angermana Jak to się robi 
z dziewczynami (2002). Jako koproducent 
uczestniczył w powstaniu wielkich hitów – 
W pustyni i w puszczy Gavina Hooda („Walde-
mar Dziki. Produkcja Filmowa”, 2001) i Pitbull 
Patryka Vegi („Dziki Film”, 2005).

Potem związki Dzikiego z kinematogra-
fią rozluźniły się, za to zacieśniły z telewizją, 
o której wiedział bardzo wiele. Był dyrektorem 
zarządzającym Polsatu, a od wiosny 2007 roku – 
dyrektorem generalnym ukraińskiej telewizji 
TRK. Uczynił z niej medialnego potentata. 

„Znów okazał się wizjonerem. Założył firmę 
medialną »Londyn-Warszawa-Kijów«, innymi 
słowy zbudował most łączący Europę Zachod-
nią, Środkową i Wschodnią. Wojna na Ukrainie 
przerwała realizację ambitnego zamierzenia. 
Po wygaśnięciu kontraktu w Kijowie nabył 
ziemię pod Barceloną. Miał tam wyremonto-
wać zabytkowy dom i stworzyć w nim think 
tank dla ludzi szybko dziś zmieniających się 
mediów. Nie doczekał sfinalizowania tego 
planu. Zmarł w szpitalu w Barcelonie” – mówi 
z żalem Cezary Harasimowicz, bliski przyja-
ciel Dzikiego.

„Odejście Waldka to bolesna strata przy-
jaciela i świetnego fachowca” – wyznaje Wit 
Dąbal. 
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Kreatywna Europa: 
gry i festiwale – rezultaty

Creative Europe Desk Polska podało wyni-
ki marcowego naboru wniosków w schemacie 
„Development gier video”. Polskim producen-
tom udało się uzyskać łączne dofinansowanie 
w wysokości 359 tys. euro, co daje nam drugie 
miejsce w Europie po Norwegii (4 gry o łącz-
nym dofinansowaniu w wysokości 583 329 eu-
ro). Granty na development swoich projek-
tów otrzymały CD Projekt SA (150 tys. euro 
dostała gra o roboczym tytule „CPF”), Bloober 
Team SA (150 tys. euro dla gry „Dum 
Spiro”) i Telehorse Sp. z o.o. (59 tys. euro dla 
gry „Transatlantic”). Łącznie na dofinansowa-
nie developmentu europejskich gier video prze-
znaczono 2 580 543 euro. Kolejny termin na-
boru wniosków jest przewidywany wiosną 2017 
roku. Zostały również opublikowane wyni-
ki kwietniowego naboru w obszarze „Festiwa-
le filmowe” (EACEA/16/2015, termin aplikacji: 
28.04.2016). Dofinansowanie zostało przyzna-
ne 27 europejskim imprezom, w tym jednej or-
ganizowanej w Polsce, na łączną kwotę 1 380 
tys. euro. Stowarzyszenie Rotunda otrzyma-
ło grant o wartości 41 tys. euro na poczet orga-
nizacji 23. MFF Etiuda&Anima. Festiwal odbę-
dzie się w Krakowie w dniach 22-27 listopada. 
Na liście dofinansowanych inicjatyw w ramach 
ostatniego naboru wniosków znalazło się aż 
o 23 wydarzenia mniej w porównaniu z zeszło-
rocznymi wynikami.

„Filmoteka Szkolna. Akcja!” 
w nowej odsłonie
Blogi i vlogi projektowe, warsztaty eksperckie, 
filmowe gry miejskie i filmoznawcze webina-
ria – o takie działania wzbogaciła się „Filmote-
ka Szkolna. Akcja!” od najbliższego roku szkol-
nego. Nowa odsłona projektu ma jeszcze sku-
teczniej zachęcać nauczycieli i uczniów do świa-
domego kontaktu ze sztuką filmową. Wśród 
nowych zadań projektu znalazły się m.in. wy-
tyczenie filmowej trasy spacerowej po mie-
ście, opracowanie quizu filmoznawczego i na-
kręcenie spotu reklamowego. Za wykonywanie 
zadań przyznawane będą srebrne i złote od-
znaki, szkoły otrzymają też nagrody w posta-
ci pakietu Filmowej Gry Miejskiej lub warszta-
tów z ekspertami edukacji filmowej. Wyróżnia-
ne będą także szkoły, które skutecznie zachęcą 
do udziału w projekcie inne placówki. Począw-
szy od października w ramach projektu orga-
nizowane będą również webinaria filmoznaw-
cze poświęcone różnym aspektom sztuki fil-
mowej, związanym z tematyką danego miesią-
ca. Realizowany od 2009 roku projekt „Filmo-
teka Szkolna. Akcja!” stanowi element ogól-
nopolskiego programu Filmoteka Szkolna i ma 

na celu wspieranie nauczycieli w wykorzysta-
niu filmów podczas zajęć szkolnych, promo-
cję dobrych praktyk z zakresu edukacji filmo-
wej, a także stworzenie uczniom i nauczycie-
lom możliwości nawiązania kontaktów ogól-
nopolskich oraz wymiany doświadczeń. W pro-
jekcie co roku uczestniczy blisko 200 szkół z ca-
łej Polski. Projekt „Filmoteka Szkolna. Akcja!” 
realizowany jest wspólnie przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej i Filmotekę Narodową przy 
wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 

Polskie produkcje na Warszawskim 
Festiwalu Filmowym
Tegoroczna 32. edycja WFF odbędzie się 
w dniach 7-16 października. W programie jak co 
roku znalazły się filmy polskie oraz filmy po-
wstałe przy udziale polskich twórców. W Kon-
kursie Międzynarodowym widzowie zobaczą: 
Wspomnienie lata Adama Guzińskiego (będzie 
to premiera światowa tego obrazu), polsko- 
-szwajcarski film Słońce, to słońce mnie ośle-
piło Anny Sasnal i Wilhelma Sasnala (premie-
ra polska) oraz turecko-niemiecko-polsko-fran-
cuski obraz Światło i cień reż. Yeşim Ustaoğlu 
(premiera europejska). W Konkursie 1-2 zosta-
nie zaprezentowany Plac zabaw Bartosza M. 
Kowalskiego, grecko-polski Park Sofii Exarchou 
(polska premiera) oraz litewsko-polski Świę-
ty Andriusa Blaževičiusa (premiera światowa). 
W Konkursie Filmów Dokumentalnych zna-
lazła się Komunia Anny Zamęckiej (premie-
ra polska). W ramach Pokazów Specjalnych pu-
bliczność festiwalowa będzie mogła obejrzeć 
amerykańsko-polskie True Crimes Alexandro-
sa Avranasa (premiera światowa), meksykań-
sko-polskie Opowieści z Meksyku Carlosa Carre-
ry, Daniela Gimeneza Cacho, Carlosa Bolado, Er-
nesta Contrerasa, Alfonsa Pinedy Uolli, Alejan-
dra Valle’a, Ivana Avili Duenasa, Natalii Berista-
in (premiera światowa). W Konkursie Filmów 
Krótkometrażowych z polskich tytułów zoba-
czyć będzie można: Pierwszego Polaka na Mar-
sie Agnieszki Elbanowskiej (premiera świato-
wa), Bed Side Story Michała Łubińskiego (pre-
miera światowa) oraz Baraż Tomasza Gąssow-
skiego (premiera światowa). 

Nowy szef artystyczny Nowych 
Horyzontów
Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile 
Nowe Horyzonty ma nowego dyrektora arty-
stycznego. Dotychczasowa dyrektor Joanna Ła-
pińska zakończyła pracę w Stowarzyszeniu No-
we Horyzonty. Z dniem 1 września obowiąz-
ki nowego szefa artystycznego festiwalu prze-
jął Marcin Pieńkowski, który wiele lat pełnił 
funkcję rzecznika prasowego imprezy. Kolejna 

24 sierpnia zmarł w  Łodzi 
Zbigniew Józefowicz 
(91 l.), aktor teatralny, tele-
wizyjny i filmowy. Praco-
wał w teatrach: Młodego 
Widza (1950-51) i Dramatycz-
nym (1952-53) w Poznaniu 
oraz w łódzkich: im. Stefana 
Jaracza (1954-60; 1982-90) 
i Nowym (1960-82). W kinie 
zadebiutował w roku 1953 
w Celulozie Jerzego Kawale-
rowicza. Później zagrał jesz-
cze ponad 100 ról filmowych 
i telewizyjnych, m.in. w Godzi-
nach nadziei Jana Rybkow-
skiego, Gdzie jest generał… 
Tadeusza Chmielewskiego, 
Popiołach Andrzeja Wajdy, 
Lekarstwie na miłość Jana 
Batorego, Westerplatte Stani-
sława Różewicza, Trędowatej 
Jerzego Hoffmana, Zamachu 
stanu Ryszarda Filipskiego. 
Ostatni raz na ekranie poja-
wił się 20 lat temu. Zbigniew 
Józefowicz był wielolet-
nim wykładowcą Wydziału 
Aktorskiego Szkoły Filmowej 
w Łodzi, w latach 1981-82 jego 
dziekanem.  

2 września zmarł w Łodzi 
Józef Druś (77 l.), operator 
dźwięku. W latach 1967-2007 
pracował w Wytwórni Filmów 
Fabularnych w Łodzi (Wydział 
Dźwięku), gdzie współpraco-
wał przy produkcji ponad 100 
filmów fabularnych i seriali 
telewizyjnych. Jego nazwisko 
pojawiło się przy tak znanych 
tytułach, jak Jowita Janu-
sza Morgensterna, Podróż 
za jeden uśmiech Stanisława 
Jędryki, Jak daleko stąd, jak 
blisko Tadeusza Konwickiego, 
Vabank Juliusza Machul-
skiego, Nieciekawa histo-
ria Wojciecha Jerzego Hasa, 
Matka Królów Janusza Zaor-
skiego, Kocham kino Piotra 
Łazarkiewicza, czy przy tak 
popularnych serialach, jak: 
Lalka Ryszarda Bera, Rodzina 
Połanieckich Jana Rybkow-
skiego, Kariera Nikodema 
Dyzmy Jana Rybkowskiego 
i Marka Nowickiego. 

oprac. J.M.

Waldemar Dziki
– wizjoner kina

Jego Kartka z podróży uchodzi za jeden z najdojrzalszych debiutów w kinie polskim. 
Jego Cudowne dziecko od trzydziestu lat należy niezmiennie do najlepszych filmów 
dla młodych widzów. Jego „Pleograf” był pierwszą w powojennej Polsce prywatną 
producencką firmą filmową. Zmarły 16 września w wieku 59 lat reżyser, scenarzysta 
i producent Waldemar Dziki przecierał w naszym kraju nowe szlaki kinematografii.

Andrzej Bukowiecki
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edycja MFF T-Mobile Nowe Hory-
zonty odbędzie się we Wrocławiu 
w dniach 3-13 sierpnia 2017 roku.

Artystyczne plakaty do 
polskich filmów
Coraz więcej producentów pol-
skich filmów decyduje się na za-
mawianie plakatów u znanych 
artystów grafików, wracając tym 
samym do najlepszych trady-
cji tzw. polskiej szkoły plakatu. 
Niedawno wspominaliśmy o pro-
jekcie do Fal Grzegorza Zaricz-
nego (prod. Studio Munka) au-
torstwa wybitnego artysty Ro-
sława Szaybo. Profesor Szay-
bo stworzył również plakat dla 
filmu Hel Katarzyny Priwiezien-
cew i Pawła Tarasiewicza (prod. 
Amondo Film). Natomiast kolej-
ny wybitny i niezwykle ceniony 
artysta grafik – Andrzej Pągow-
ski – zaprojektował plakat do 
Tytanowej bieli Piotra Śmigasie-

wicza (prod. Little Tree Produc-
tions). Powrót do artystycznych 
plakatów tworzonych dla pol-
skich filmów niewątpliwie cieszy 
i przywraca prawdziwą sztukę na 
„ulicznej wystawie”.

Warszawski 
Festiwal Filmów 
Koreańskich
26 października roku uroczystą 
Galą Otwarcia w stołecznym ki-
nie Kultura rozpocznie się War-
szawski Festiwal Filmów Kore-
ańskich. Impreza potrwa pięć 
dni, podczas których widzowie 
będą mieli okazję obejrzeć ta-
kie tytuły jak: The Handmaiden 
(Park Chan-wook, 2016), Assas-
sination (Choi Dong-hoon, 2015), 
Right Now, Wrong Then (Hong 
Sang-soo, 2015), Veteran (Ryoo 
Seung-wan, 2015), The Beauty 
Inside (Baik, 2015), The Royal 
Tailor (Lee Won-suk, 2014), 

In Her Place (Albert Shin, 2014). 
Oprócz projekcji organizatorzy 
festiwalu zaprosili znanych re-
żyserów oraz aktorów z Korei, 
którzy będą honorowymi gość-
mi Klubu Filmowego, w ramach 
którego widzowie będą mogli 
uczestniczyć w seminarium na 
temat współczesnego kina ko-
reańskiego. Festiwal organizu-
ją Centrum Kultury Ambasady 
Republiki Korei oraz Korean Film 
Council (KOFIC). Wydarzenie bę-
dzie się odbywać pod honoro-
wym patronatem Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej 
i Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich.

Laureaci Małopolskiego 
Studia Debiutów
Znamy laureatów 1. edycji Mało-
polskiego Studia Debiutów, któ-
rego partnerem strategicznym 
jest Krakowska Fundacja Filmo-

wa. Spośród 31 scenariuszy fil-
mowych zgłoszonych do konkur-
su, wyłoniono 3 zwycięskie pro-
jekty, w tym: „Szkodę całkowi-
tą” Jagody Madej, „Fanatyka” 
Michała Tylki, „Ostatnią przy-
sługę” Piotra Domalewskiego. 
Uczestnikami komisji eksperc-
kiej byli: Aneta Zagórska, dyrek-
tor Krakowskiego Klastra Filmo-
wego; Marcin Lech, kierownik 
MultiLabu Krakowskiego Par-
ku Technologicznego; Katarzy-
na Wilk, przedstawicielka Kra-
kowskiej Fundacji Filmowej; Da-
riusz Nosal, kierownik Krakow-
skiej Komisji Filmowej; Natalia 
Woda, przedstawicielka Krakow-
skiej Komisji Filmowej. Mało-
polskie Studio Debiutów to po-
wołany przez Krakowski Klaster 
Filmowy program wsparcia dla 
młodych filmowców chcących 
zrealizować swój krótkometra-
żowy debiut fabularny bądź do-
kumentalny w profesjonalnych 
warunkach. Przewidywany bu-
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dżet na produkcję każdego z ob-
razów wynosi 110 tys. zł. Pomoc 
logistyczną przy realizacji zdjęć 
w regionie zapewnia Krakowska 
Komisja Filmowa. Postproduk-
cja zostanie realizowana w labo-
ratorium multimedialnym Mul-
tiLab Krakowskiego Parku Tech-
nologicznego. Drugą częścią pro-
jektu jest pomoc twórcom w bu-
dowaniu strategii festiwalowej 
i dystrybucyjnej filmów. MSD 
współpracuje w tym zakresie 
z Krakowską Fundacją Filmową.

Okiem Młodych 2016
W dniach 12-18 września odbył 
się w Świdnicy 9. Międzynarodo-
wy Festiwal Filmów Dokumen-
talnych „Okiem Młodych”. Ka-
pituła, w której składzie zasie-
dli reżyser Piotr Stasik, krytyczka 
filmowa Kaja Klimek oraz twórca 
filmowy i laureat ostatniej edycji 
festiwalu Marcin Podolec, posta-
nowiła przyznać Grand Prix „Zło-
te Oko” filmowi Nauka w reżyse-
rii Emi Buchwald – za to, że „naj-
pierw nas rozbawił, potem prze-
straszył, a na koniec się wszyscy 
poryczeliśmy”. Nauka przygląda 
się grupie czwartoklasistów, któ-
rzy muszą nauczyć się na pamięć 
wiersza Juliana Tuwima. Laureat-
ka otrzymała nagrodę pieniężną 

w wysokości 5 tys. zł oraz statu-
etkę „Złotego Oka” zaprojekto-
waną przez Magdalenę i Andrze-
ja Kucharskich. Nagrodę dla Naj-
lepszego Filmu o Wartościach 
Przyrodniczych (2,5 tys. zł) jury 
przyznało filmowi Daniel w reży-
serii Anastazji Dąbrowskiej, Na-
groda Specjalna Jury trafiła na-
tomiast do Zofii Kowalewskiej 
za film Więzi – „za siłę i charak-
ter filmu i bohaterów”. Kapitu-
ła postanowiła wyróżnić również 
film Pół roku Franka W. Katarzy-
ny Warzechy jako „film-ostrze-
żenie”. Laureata Nagrody Mło-
dzieżowej Rady Miasta Świdni-
ca (500 zł) wskazało jury w skła-
dzie: Wojciech Czarny, Agata Ko-
pycka, Victoria Ronzat oraz Ga-
brysia Rzepka. Został nim obraz 
Raz dwa zero Anny Pawluczuk. 
„Film ukazuje w sposób najbar-
dziej wiarygodny emocje bo-
haterów” – pisali w uzasadnie-
niu werdyktu młodzi jurorzy. –
„Otwarcie pokazuje realia szko-
ły artystycznej, jest wzruszają-
cy i skłania do myślenia. Bardzo 
silnie oddziałuje na psychikę od-
biorcy”. Jak co roku swoją na-
grodę przyznali także osadzeni 
w świdnickim Areszcie Śledczym. 
Kinematografek powędrował do 
Macieja Jankowskiego, autora fil-
mu Pięknie nam się układa. Swo-
jego faworyta wskazała i festi-

walowa widownia – Nagrodą Pu-
bliczności wyróżnione zostały 
Więzi Zofii Kowalewskiej. W tym 
roku po raz pierwszy najmłod-
si twórcy, amatorzy, którzy nie 
ukończyli 21 roku życia, zapro-
szeni zostali do udziału w Kon-
kursie Młodzieżowym. Kuratorka 
filmowa i edukatorka Anna De-
sponds, filmoznawczyni Małgo-
rzata Kozubek oraz reżyser Rafał 
Skalski – Jury Konkursu Młodzie-
żowego – postanowiło przyznać 
główną nagrodę „Młode Oko” fil-
mowi Nasz dom Wiktora Gonce-
rza, Adriana Krzemińskiego oraz 

Kingi Pudełek „za szczerość i od-
wagę: twórcy podejmując niejed-
nokrotnie poruszany w filmach 
temat bezdomności, sportreto-
wali swoich bohaterów subtelnie 
i z czułością”. Kapituła wyróżni-
ła także obraz Wykluczeni w re-
żyserii Krzysztofa Świderskiego 
za „bezpretensjonalne uchwyce-
nie uniwersalnego portretu zbio-
rowości, za bliskość i intymność 
obserwacji”. 

Nowa dyrektor 
programowa 
Transatlantyku
Joanna Łapińska, do tej po-
ry przez kilkanaście lat dyrektor 
artystyczna Międzynarodowe-
go Festiwalu Filmowego T-Mo-
bile Nowe Horyzonty, rozpoczę-
ła współpracę z Transatlantyk 
Festival jako jego dyrektor pro-
gramowa. Kolejna edycja Trans-
atlantyku odbędzie się w Łodzi 
w dniach 14-21 lipca 2017 roku. Jo-
anna Łapińska będzie tworzyć 
program festiwalu oraz rozwijać 
wydarzenia branżowe. 

2. edycja Wielkopolskiego 
Konkursu 
Scenariuszowego
Instytucja Filmowa Film-Art za-
prasza do udziału w 2. edy-
cji Wielkopolskiego Konkur-

Emi Buchwald z Grand Prix

Joanna Łapińska
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W sierpniu frekwencja była na wyso-
kim poziomie, porównując z ana-
logicznymi okresami w ubiegłych 

latach. Do kin przyszło 4,105 mln osób. Nie-
znacznie większą widownię kina zgroma-
dziły w 2012 roku, kiedy na ekranach królował 
Magadaskar 3, wielki przebój wśród anima-
cji. W bieżącym sezonie na czele jest również 
produkcja animowana, Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie. Kontynuację słynnej serii 
obejrzało w omawianym okresie kolejnych 
771 957 osób. Uwzględniając widownię z lipca, 
kiedy to produkcja Foxa miała premierę, na 
jej konto wpłynęło łącznie 1,365 mln sprze-
danych biletów. To już siódmy film w tym 
roku, któremu udała się sztuka przekrocze-
nia bariery miliona widzów. 

Animacji o krok ustępuje Legion samobój-
ców Davida Ayera. Film z Willem Smithem, 
Jaredem Leto i Margot Robbie przyciągnął 
znakomitą, jak na ekranizację komiksu, widow-
nię rzędu 704 530 osób. Film w ramach uni-
wersum DC Comics lada chwila stanie się nad 
Wisłą najpopularniejszą tego typu produkcją, 
pokonując rezultat tegorocznego Deadpoola. 

Z powodzeniem na polskich ekranach odna-
lazła się najnowsza komedia Barry’ego Sonnen-
felda, Jak zostać kotem. Produkcję z Kevinem 
Spaceyem obejrzało w sierpniu przyzwoite 313 
236 osób, co wystarczyło do zajęcia trzeciego 
miejsca w zestawieniu miesięcznym. 

Na następnym miejscu w rankingu zna-
lazła się kolejna, raczej skierowana do mło-
dych widzów, produkcja. Jest nią przygodowy 
film Davida Lowery’ego Mój przyjaciel smok. 
Film z Bryce Dallas Howard i Robertem Red-
fordem obejrzało przez cały miesiąc ponad 
241 tys. osób. 

Piąte miejsce przypadło animacji, jednak 
skierowanej do widza dorosłego. Sausage 
Party, czyli komedia Setha Rogena, notu-
jąc przez większą część miesiąca niewielkie 
spadki oglądalności, wypracowała wynik 232 
tys. sprzedanych biletów. 

Dopiero na szóstym miejscu natomiast 
znalazła się najnowsza komedia Woody’ego 
Allena. Śmietanka towarzyska z Jessem Eisen-
bergiem, Kristen Stewart i Steve’m Carellem 
przyciągnęła przed ekrany 208 tys. widzów. 

Na lepszy wynik zapracował film biogra-
ficzny Boska Florence Stephena Frearsa. Kome-

diodramat z Meryl Streep i Hugh Grantem 
zainteresował w niespełna dwa tygodnie 184 
tys. widzów. 

Na polskich ekranach nieźle sobie pora-
dził Jason Bourne Paula Greengrassa. Powrót 
Matta Damona, do jednej ze swoich najbar-
dziej rozpoznawalnych ról, dał rezultat bli-
sko 178 tys. sprzedanych biletów w sierpniu. 
Uwzględniając lipcową widownię, film obej-
rzało znakomite 357 tys. osób. Oznacza to, że 
jest to najpopularniejszy obraz z serii produk-
cji o agencie Bournie. 

Sierpień był bardzo spokojny, jeśli chodzi o 
rodzime kino. Najwyżej notowanym tytułem 
jest lipcowa premiera, głośny i nagradzany 
na festiwalu Berlinale dramat Zjednoczone 
Stany Miłości Tomasza Wasilewskiego. Pro-
dukcję obejrzało jeszcze ponad 17 tys. osób, 
co w sumie przełożyło się na 34 tys. sprzeda-
nych biletów od premiery. 

Najchętniej oglądanym filmem na ekranach kin 
jest Epoka lodowcowa 5: Mocne uderzenie. Paweł Zwoliński

końcówka lata
Mocnasu Scenariuszowego. Organi-

zatorzy poszukują scenariu-
szy na pełnometrażowy film fa-
bularny związany z Wielkopol-
ską poprzez: tematykę, twórcę/
twórców, miejsce akcji lub po-
stać. Nagroda główna w Konkur-
sie to 10 tys. zł. Termin nadsyła-
nia prac upływa 31 października. 
Wszystkie informacje – regula-
min, kartę zgłoszenia oraz pozo-
stałe dokumenty można znaleźć 
na stronie: www.film-art.pl.

Festiwal Filmów 
Ukraińskich
W dniach 20-23 października 
w warszawskim kinie Iluzjon od-
będzie się UKRAINA! Festiwal 
Filmów Ukraińskich. W progra-
mie wydarzenia znajdą się dys-
kusje z gośćmi, konkurs na naj-
lepszy film festiwalu oraz warsz-
taty kulinarne prowadzone przez 
Kuchnię Konfliktu. Będzie to wy-
jątkowa okazja do spotkania 
z ukraińską kulturą oraz szansa 
na bliższe poznanie naszego są-
siada. Zostaną zaprezentowa-
ne najciekawsze filmy ukraińskie 
ostatnich lat, m.in. artystycz-
ny dokument Żywy ogień Ostapa 
Kostiuka, fabuły: Bracia. Ostat-
nia spowiedź Wiktorii Trofimen-
ko, Przewodnik Ołesia Sanina, jak 
również klasyki kina ukraińskie-
go, w tym odrestaurowane Cienie 
zapomnianych przodków Sergie-
ja Paradżanowa z 1964 roku. Je-
den wieczór festiwalu poświęco-
ny będzie Ołehowi Sencowi, ukra-
ińskiemu reżyserowi, który po 
sprzeciwie wobec rosyjskiej anek-
sji Krymu, został aresztowany 
w swoim domu w maju 2014 ro-
ku, przewieziony do Rosji i po po-
nad roku spędzonym w areszcie, 
oskarżony o terroryzm i skazany 
na 20 lat więzienia. Ołeh Sencow, 
który zdobył uznanie za swój de-
biut fabularny Gracz na Festiwalu 
Filmowym w Rotterdamie w 2012 
roku, jest wspierany przez środo-
wisko filmowców, które walczy 
o jego uwolnienie. Gracza będzie 
można również obejrzeć podczas 
festiwalu UKRAINA!

oprac. J.M.
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Magdalena Cielecka i Andrzej Chyra 
w filmie Zjednoczone Stany Miłości, 
reż. Tomasz Wasilewski 

Kalendarz imprez –październik 2016

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

8. Przegląd filmów o muzyce 
Avant Art Film
Wrocław, 1-4 października
www.avantart.pl

14. Festiwal Opolskie Lamy
opole, 5-15 października
www.opolskielamy.pl

7. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej 
Kamera Akcja
łódź, 6-9 października
www.kameraakcja.com.pl

32. Warszawski Festiwal Filmowy
Warszawa, 7-16 października
www.wff.pl

5. Ogólnopolski Festiwal Filmu 
Niezależnego OKNO
Warszawa, 8-9 października
www.stowarzyszenierkw.org

3. WAMA Film Festival
olsztyn, 11-15 października
www.wamafestival.pl

14. Festiwal Filmów Optymistycznych 
Multimedia Happy End
częstochowa, 12-16 października
www.happyend.multimediaoff.pl

31. Międzynarodowy Katolicki Festiwal 
Filmów i Multimediów 
niepokalanów, 14-22 października 
www.festiwalniepokalanow.pl

14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
Tofifest
toruń, 15-23 października 
www.tofifest.pl

11. Szczecin European Film Festival
szczecin, 15-24 października
www.europeanfilmfestival.szczecin.pl

7. Międzynarodowy Festiwal Producentów 
Filmowych Regiofun
Katowice, 18-23 października 
www.regiofun.pl

5. Festiwal Filmów Frapujących
gorzów Wielkopolski, 
21-23 października
www.mosart.pl

23. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Niezależnych im. Ireneusza Radzia 
PUBLICYSTYKA 2016
Kędzierzyn-Koźle, 
21-23 października
www.mok.kedzierzyn-kozle.com.pl

7. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Historycznych i Wojskowych 
Warszawa, 24-28 października 
www.militaryfilmfestival.pl

7. American Film Festival
Wrocław, 25-30 października
www.americanfilmfestival.pl

21. Ogólnopolski Festiwal Autorskich 
Filmów Animowanych OFAFA
Kraków, 28-29 października
www.ofafafestiwal.com

oprac. J.M.
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 LEGION SAMOBÓJCÓW SUICIDE SQUAD WARNER USA 14 050 683 704 530 14 379 782 719 506 248 05.08.2016

2 EPOKA LODOWCOWA. 
MOCNE UDERZENIE

ICE AGE: COLLISION 
COURSE

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 14 034 394 771 957 25 187 524 1 365 067 304 29.07.2016

3 JAK ZOSTAĆ KOTEM NINE LIVES KINO ŚWIAT Francja/Chiny 5 534 377 313 236 5 534 377 313 236 141 19.08.2016

4 SAUSAGE PARTY SAUSAGE PARTY UIP USA 4 472 697 232 058 4 472 697 232 058 101 12.08.2016

5 MÓJ PRZYJACIEL SMOK PETE'S DRAGON DISNEY USA 4 366 780 241 192 4 366 780 241 192 168 12.08.2016

6 ŚMIETANKA 
TOWARZYSKA

CAFE SOCIETY KINO ŚWIAT USA 3 976 896 208 250 3 976 896 208 250 170 12.08.2016

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

3 650 076 177 970 7 388 385 357 474 145 29.07.2016

8 BOSKA FLORENCE FLORENCE FOSTER 
JENKINS

MONOLITH Wlk. Brytania 3 407 654 184 001 3 407 654 184 001 156 19.08.2016

9 ZŁE MAMUŚKI BAD MOMS MONOLITH USA 3 369 638 174 520 3 437 253 178 688 113 05.08.2016

10 BARBIE: GWIEZDNA 
PRZYGODA

BARBIE: STAR LIGHT 
ADVENTURE

UIP USA 2 655 783 146 347 2 655 783 146 347 121 12.08.2016

59 518 978 3 154 061

11 REKINY WOJNY WAR DOGS WARNER USA 2 194 460 115 365 2 194 460 115 365 124 19.08.2016

12 RANDKA NA WESELU MIKE AND DAVE NEED 
WEDDING DATES

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 1 774 281 92 906 1 774 281 92 906 98 12.08.2016

13 ILUZJA 2 NOW YOU SEE ME: THE 
SECOND ACT

MONOLITH USA/Chiny/
Wlk. Brytania/
Kanada

1 430 005 74 307 13 190 814 685 058 238 08.07.2016

14 BEN-HUR BEN-HUR FORUM FILM USA 1 212 410 59 365 1 212 410 59 365 139 19.08.2016

15 KIEDY GASNĄ ŚWIATŁA LIGHTS OUT WARNER USA 1 205 605 65 800 3 871 492 207 540 131 22.07.2016

16 MECHANIK: 
KONFRONTACJA

MECHANIC: 
RESURRECTION

MONOLITH Francja/USA 1 078 484 55 547 1 078 484 55 547 110 26.08.2016

17 GDZIE JEST DORY FINDING DORY DISNEY USA 742 896 41 789 14 302 844 819 028 256 17.06.2016

18 NOWE PRZYGODY 
ALADYNA

LES NOUVELLES 
AVENTURES D'ALADIN

MONOLITH Francja/Belgia 726 043 41 655 726 043 41 655 130 26.08.2016

19 CZERWONY KAPITAN RUDY KAPITAN KINO ŚWIAT Czechy/
Słowacja/
Polska

537 067 28 745 537 067 28 745 154 26.08.2016

20 SZAJBUS I PINGWINY ODDBALL KINO ŚWIAT Australia 491 074 30 228 3 982 377 238 414 135 08.07.2016

11 392 325 605 707

TOP 20: 70 911 303 3 759 768

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI AP MANANA 287 858 17 494 577 456 34 473 62 29.07.2016

2 KOBIETY BEZ WSTYDU MONOLITH 266 875 15 019 1 595 459 85 390 167 22.07.2016

3 PLANETA SINGLI KINO ŚWIAT 81 322 12 651 36 188 454 1 916 063 319 05.02.2016

4 HEL KINO ŚWIAT 34 569 2 386 34 569 2 386 33 05.08.2016

5 EXCENTRYCY, CZYLI PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY NEXT FILM 31 455 3 151 3 222 897 193 974 189 15.01.2016

6 7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH INTERFILM 19 632 3 732 21 004 044 1 142 894 257 26.02.2016

7 KAMPER M2 FILMS 19 112 1 268 697 096 39 458 65 15.07.2016

8 HISTORIA ROJA KINO ŚWIAT 12 574 1 260 4 905 372 310 150 163 04.03.2016

9 NOWY ŚWIAT AKSON 11 496 780 11 496 780 31 12.08.2016

10 MOJE CÓRKI KROWY KINO ŚWIAT 10 107 976 13 224 107 731 357 170 08.01.2016

TOP 10: 775 000 58 717

BOX OFFICE SIERPIEń 2016 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE SIERPIEń 2016 – FILMY POLSKIE 

POLSCY
FILMOWCY

archiwalne
notacje
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Kino polskiego Października

żadne przebudzenie nie cofnie
tego, co raz się przyśniło

żadne przebudzenie nie cofnie
Jerzy Skolimowski
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