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Z amknęła się epoka w historii ki-
na” – mówił o Andrzeju Wajdzie 
Jacek Bromski podczas nabo-
żeństwa żałobnego, które od-
było się 18 października w war-
szawskim kościele oo. Domini-

kanów przy ulicy Freta. „Po Viscontim, Felli-
nim, Kurosawie i Bergmanie odszedł ostatni 
już z wielkich narodowych artystów, ostat-
ni z tego pokolenia reżyserów, które z kina 
uczyniło wielką sztukę. Odszedł wielki pol-
ski artysta, dla którego Polska była tematem 
najważniejszym, który potrafił w swojej sztu-
ce zuniwersalizować Polskę i jak nikt inny 
przybliżyć ją światu” – przyznał prezes Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich. 

„Będę mówił po polsku, bo myślę po pol-
sku” – powiedział Andrzej Wajda, odbiera-
jąc w 2001 roku z rąk Jane Fondy honorowe-
go Oscara za całokształt twórczości. „Polska 
z Jego kilkudziesięciu filmów, to jest ta Pol-

ska, którą my znamy, i którą będą poznawać 
przyszłe pokolenia” – dodał Jacek Bromski. 

Na mszy żałobnej w stołecznym kościele 
św. Jacka, którą koncelebrował ks. Andrzej 
Luter, Andrzeja Wajdę pożegnali licznie przy-
byli artyści, współpracownicy reżysera, przy-
jaciele i przedstawiciele władz państwowych 
(wśród nich m.in. wicepremier, minister kultury 
i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński 
oraz dwóch byłych prezydentów – Aleksan-
der Kwaśniewski i Bronisław Komorowski). 

Prezes SFP podkreślał również ogromne 
zaangażowanie Andrzeja Wajdy w sprawy 
środowiska filmowego. Przez wiele lat od 
powstania Stowarzyszenia „zawsze był z na-
mi, w centrum naszych spraw – najpierw jako 
przewodniczący Koła Reżyserów, jako prezes 
SFP, szef Zespołu Filmowego »X«, wreszcie 
jako nasz Prezes Honorowy – tkwił w środku 
życia środowiska filmowego, czy może to ra-
czej my skupialiśmy się wokół Niego. Jako 

autorytet ze swoją niekwestionowaną pozycją 
na świecie pomagał nam w osiągnięciu na-
szych celów politycznych. Wiem dobrze, że 
bez Niego nie zdołalibyśmy wywalczyć praw 
autorskich dla twórców filmowych ani Ustawy 
o kinematografii; zawsze gotów do pomocy, 
kiedy potrzebowaliśmy Jego wsparcia. Ale 
przecież był także bardzo obecny w naszym 
codziennym życiu koleżeńskim, oglądał nasze 
filmy i premiery teatralne, rozmawiał o nich. 
Wiemy, jak wiele czasu poświęcał kształce-
niu młodzieży filmowej. Był wielkim orędow-
nikiem jedności i solidarności środowiska, 
mówił o tym nawet w swoim ostatnim wy-
stąpieniu publicznym, we wrześniu na festi-
walu w Gdyni” – podkreślał Jacek Bromski.

Nieco później odbyło się spotkanie upamięt-
niające reżysera w stołecznym kinie Kultura. 
Wydarzeniu towarzyszył pokaz filmu doku-
mentalnego Wajda – lekcja kina w reżyserii 
Andrzeja Wolskiego.

Odszedł
ostatni romantyk 

polskiego kina
Albert Kiciński, marcin Zawiśliński

W Warszawie i Krakowie pożegnaliśmy 
Andrzeja Wajdę. Najwybitniejszy polski reżyser 
filmowy zmarł 9 października w wieku 90 lat.
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Następnego dnia Andrzeja Wajdę poże-
gnał Kraków. Uroczystości pogrzebowe naj-
wybitniejszego twórcy filmowego w dziejach 
polskiej kinematografii, reżysera 40 filmów 
fabularnych i wielu niezapomnianych spek-
takli teatralnych, rozpoczęła msza żałobna 
w kościele oo. Dominikanów przy ulicy Sto-
larskiej, odprawiona przez biskupa Grzegorza 
Rysia. „Andrzej Wajda mówił prawdę o Pol-
sce i mówił ją dobitnie, i sugestywnie. Dlate-

go często narażał się na ataki ze wszystkich 
możliwych stron zarówno z lewej, jak i z pra-
wej. Czasami były to ataki głupie, często nik-
czemne, czasami wręcz śmieszne. Nigdy się 
im nie poddawał. Odbijały się od Jego wiel-
kości, jak krople deszczu od parasola” – prze-
mawiał prezes SFP. 

Andrzej Wajda był niekwestionowanym 
autorytetem w kraju i za granicą, jednym 
z najbardziej (jeżeli nie najbardziej) znanych, 
cenionych i nagradzanych polskich filmow-
ców na świecie. W stolicy Małopolski Mi-
strza żegnały tłumy ludzi. Przedstawiciele 
świata kultury, polityki i tysiące wielbicieli, 
reprezentujących różne pokolenia Polaków. 
„Andrzej Wajda ma nasz szacunek i wdzięcz-
ność do końca świata. Niech nasza modli-
twa sięgnie nieba i niech niebo się otworzy, 
aby Andrzej mógł nas usłyszeć” – mówił 
w swoim kazaniu dominikanin o. Jan An-
drzej Kłoczowski. 

W imieniu nieobecnego na uroczystości 
Romana Polańskiego, jego list żegnający Przy-
jaciela, przeczytał Andrzej Seweryn: „Nasza 
przyjaźń trwała ponad 60 lat. Zaczęła się, kiedy 
w bardzo trudnej dla mnie chwili zapropono-
wałeś mi udział w Pokoleniu – Twoim debiucie 
fabularnym. Wtedy poznałem Twój niezwy-
kły talent i równie niezwykłe zalety, Twoją 
młodzieńczą energię i zuchwałość, które za-
chowałeś do końca. Pokazałeś nam, jak się 

pracuje w zespole, jak ważne jest słuchanie 
innych ludzi… Twoje zamiłowanie do praw-
dy, do autentycznej scenerii, dbałość o każdy 
szczegół, wywarły na mnie ogromne wrażenie 
i chyba próbowałem Cię później w tym naśla-
dować. Zaraziłeś mnie dążeniem do perfek-
cji”. Swoje listy przesłali również Agnieszka 
Holland oraz Lech Wałęsa.

O niekwestionowanych zasługach Wajdy 
dla polskiego teatru opowiadała z kolei Doro-
ta Segda. „Z biegiem lat, z biegiem dni… Nie 
ma chyba w tym kościele, w tym tłumie zgro-
madzonym wokół kościoła, tu w Krakowie, 
człowieka, który słysząc tę frazę, nie poczułby 
ciepła w sercu i tęsknoty za przedstawieniami 
teatralnymi Andrzeja Wajdy, które zrealizował 
w Starym Teatrze w Krakowie. W moim te-
atrze. »Biesy«, »Nastazja Filipowna«, »Zbrod-
nia i kara«, »Hamlet« czy »Wesele«, z którego 
pochodzi wspomniana fraza i tytuł legendar-
nego już dziś serialu. (…) Andrzej Wajda całe 

życie marzył i śnił, ale miał w sobie siłę i pasję, 
żeby te marzenia przekuwać w akty twórcze; 
tę iskrę, która tylko czekała, żeby nas zapa-
lić do jego pomysłów. Podziwialiśmy tę siłę, 
Jego talent, Jego inteligencję, poczucie hu-
moru, Jego wdzięk. Podziwialiśmy to, co nam 
dawał i to, jak nam umiał dziękować, jak nas 
kochał. Był wiecznie młody” – wspominała 
aktorka i zarazem rektor PWST w Krakowie. 

Po blisko dwugodzinnej mszy, w której 

uczestniczyli m.in. prezydent RP Andrzej 
Duda oraz prezydent Krakowa prof. Jacek 
Majchrowski, kondukt żałobny podążył w kie-
runku Cmentarza Salwatorskiego, gdzie An-
drzej Wajda został pochowany. W ostatniej 
drodze Mistrzowi światowego kina, oprócz 
żony Krystyny Zachwatowicz oraz córki Ka-
roliny Wajdy, towarzyszyli m.in. Bogdan Bo-
rusewicz, Jacek Bromski, Agata Buzek, Anna 
Dymna, Feliks Falk, Krzysztof Globisz, Kry-
styna Janda, Maja Komorowska, Bronisław 
Komorowski z żoną Anną, Michał Kwieciń-
ski, Bogusław Linda, Krzysztof Materna, Mi-
chał Merczyński, Adam Michnik, Agnieszka 
Odorowicz, Daniel Olbrychski, Małgorzata 
Omilanowska, Wojciech Pszoniak, Volker 
Schlöndorff, Andrzej Seweryn, Jerzy Sko-
limowski, Magdalena Sroka, Allan Starski, 
Grażyna Torbicka, Róża Thun, Jerzy Trela, 
Danuta Wałęsa, Henryk Woźniakowski, Bog-
dan Zdrojewski i wielu innych. 
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Z
amknęła się epoka w historii kina. Po Viscontim, Felli-
nim, Kurosawie i Bergmanie odszedł ostatni już z wiel-
kich narodowych artystów, ostatni z tego pokolenia reży-
serów, które z kina uczyniło wielką sztukę. 

Odszedł wielki polski twórca, dla którego Polska była 
tematem najważniejszym, który potrafił w swojej sztuce zuniwer-
salizować Polskę i jak nikt inny przybliżyć ją światu. „Będę mówił 
po polsku, bo myślę po polsku” – powiedział, odbierając Oscara. 
Polska z Jego kilkudziesięciu filmów to jest ta Polska, którą my 
znamy, i którą będą poznawać przyszłe pokolenia. Telimena już 
na zawsze będzie miała rysy Grażyny Szapołowskiej, a Rafał Ol-
bromski Daniela Olbrychskiego. A Popiół i diament to przecież 
wielki film, który wymagał ogromnej cywilnej odwagi i poruszał 
tematy aktualne do dziś. A Kanał, Wesele? Nakręcił tyle arcy-
dzieł, że można by nimi obdzielić kilku reżyserów i każdy z nich 
byłby wybitny. 

Mówił prawdę o Polsce i mówił ją dobitnie i sugestywnie, dlate-
go często narażał się na ataki ze wszystkich możliwych stron za-
równo z lewej, jak i z prawej. Czasami były to ataki głupie, często 
nikczemne, czasami wręcz śmieszne. Nigdy się im nie poddawał. 
Odbijały się od Jego wielkości jak krople deszczu od parasola. 
Niektóre, choć dziś nas śmieszą, miały przedziwne konsekwen-
cje, jak choćby akcja pewnego amerykańskiego dystrybutora, któ-
ry uznał Ziemię obiecaną za film antysemicki i wykupił wszyst-
kie prawa do filmu na rynek amerykański, a potem zamknął kopie 
gdzieś w piwnicy, po to tylko, żeby nikt w Ameryce tego filmu nie 
oglądał. Ale przecież dziś wszystko to nieważne wobec wielkości 
Jego dzieła, wobec spełnienia Jego życia. 



P
od koniec stanu wojennego, kiedy wciąż jako SFP by-
liśmy zawieszeni, jak i inne stowarzyszenia i związki 
twórcze, władza zaczęła dawać nieoficjalne sygnały, że 
byłaby skłonna przywrócić nam nasze prawo zrzesza-
nia się. Nie wiem, jakimi kanałami postawiono nam je-

dyny warunek: zgodzą się na zwołanie Zjazdu i wybory nowych 
władz, jeśli Andrzej Wajda zrzeknie się stanowiska prezesa i nie 
będzie kandydował. Środowisko uznało ten warunek za obraź-
liwy, ale Andrzej, ku naszemu zdziwieniu, oświadczył, że przyj-
mie to, jeśli rzeczywiście pozwolą nam zwołać Zjazd. Potem zro-
zumieliśmy, że wiedział co robi.

Od początku mojej zawodowej kariery konsekwentnie stroniłem 
od tematów politycznych i społecznych, a także od takiej działal-
ności, starałem się świadomie być outsiderem, z powodów na wy-
jaśnienie których nie czas teraz i nie miejsce, chociaż za kadencji 
Jerzego Kawalerowicza byłem nawet sekretarzem Zarządu. Nie 
włączyłem się jednak czynnie w ruch Solidarności, ograniczyłem 
się jedynie do zapisania na członka, jak jeden z dziewięciu milio-
nów Polaków. I oto ni stąd, ni zowąd, zjawia się u mnie w domu 
grupa kolegów i oświadczają, że doszli do wniosku, że powinienem 
kandydować na prezesa, i że proszą mnie o to w imieniu Andrzeja! 
„Ale dlaczego ja? Przecież ja się do tego nie nadaję?”. – „Przeciw-
nie, właśnie teraz jesteś idealnym kandydatem na ten czas: twoja 
apolityczność, twoje niezaangażowanie, wytrącą władzy pretekst 
do szykanowania nas”. Nie przekonali mnie, ale na Zjazd przysze-
dłem. I wtedy Andrzej wziął mnie na stronę i powiedział: „Wiesz, 
że kiedy na polu bitwy chorąży pada trafiony, ten który idzie naj-
bliżej chwyta sztandar i idzie dalej”. Odpowiedziałem: „Andrzeju, 
zaszczycasz mnie, mówiąc, że jestem najbliżej i nawet zobaczyłem 
nas teraz obu w scenie batalistycznej, pięknie przez Ciebie wyreży-
serowanej, ale ja nigdy nie nosiłem żadnych sztandarów, czy podo-
łam?”. – „Podołasz! Masz kandydować!”.

Taki był Andrzej, potrafił nawet w kimś takim jak ja, obudzić 
sumienie społeczne i solidarność ze środowiskiem. Zawsze dawał 
nam przykład swoimi filmami, swoją postawą, swoją wrażliwością 
etyczną, swoim życiem i swoim sercem, które zawsze było po wła-
ściwej stronie. Pozostało po Nim wielkie dziedzictwo, pozostały 
mądre wskazania, bądźmy temu wierni.

Janusz MaJewski 



A
ndrzej Wajda, który poniósł olbrzymie zasługi 
w procesie demokratyzacji Polski poprzez swój sil-
ny wpływ na kulturę, odszedł 9 października. Od 
wielu lat był On wielkim przyjacielem Japonii, a ja 
we wdzięcznej pamięci zatrzymam wspomnienie 

tej błogosławionej przyjaźni.

JEJ CEsarsKa MOść CEsarZOWa JaPONii MiChiKO



B
oję się o Nim pisać. Boję się, że cokolwiek o Nim napiszę 
czy powiem, będzie banalne lub oczywiste. Dlatego po-
dzielę się tylko krótką refleksją.

Mam poczucie, że Andrzej Wajda zawsze był w moim 
życiu. I że ciągle jest. Na początku, w młodości, poprzez 

Jego pierwsze filmy, potem już osobiście, kiedy Go poznałem 
i mogłem uczestniczyć razem z kolegami w pracach Zespołu „X”. 
Pierwszym filmem Wajdy, który zobaczyłem, był Popiół i diament. 
Do dziś pamiętam długą kolejkę do kina Moskwa. Miałem wte-
dy 17 lat i nie do końca dotarł do mnie polityczny sens fabuły. Ale 
intensywność gry aktorskiej i wspaniałe zdjęcia zrobiły na mnie 
wielkie wrażenie. Jakiś czas potem zdobyłem gdzieś wojskową 
kurtkę z demobilu i chodząc w niej, identyfikowałem się nie tyle 
z Maćkiem Chełmickim, ile ze Zbyszkiem Cybulskim. Niewielu 
chłopców miało w tym czasie takie kurtki. Do dzisiaj uważam ten 
film za wybitne dzieło i mało mnie obchodzą krytyczne uwagi do-
tyczące jego wymowy. 

Potem były inne filmy. Chyba byłem za mało dojrzały, żeby prze-
jąć się dyskusją wokół Lotnej i Popiołów, a samson czy Niewinni 
czarodzieje nie wytrzymywały porównania z Popiołem i diamen-
tem oraz Kanałem ( który już zdążyłem zobaczyć). Przy później-
szych filmach Wajdy byłem już bliżej Niego; Janusz Morgenstern, 
który miał z nami zajęcia w szkole filmowej, załatwił mi pracę asy-
stenta przy Weselu, ale tak się złożyło, że po kilku dniach dowie-
działem się, że mogę robić mój film absolutoryjny, siłę przebicia, 
więc chyłkiem wycofałem się z produkcji. Chyba Wajda nawet nie 
zauważył mojej obecności, a tym bardziej nieobecności. I myślę, 
że dobrze zrobiłem, bo jako asystent pewnie bym się nie spraw-
dził, a tymczasem zrealizowałem własny film, który na festiwalu 
etiud szkolnych dostał nagrodę i miałem swego rodzaju wizytów-
kę, z którą mogłem zgłosić się do Wajdy, kiedy kompletował Ze-
spół „X”. 

Jego wielkim zwycięstwem moralnym i politycznym była pro-
jekcja Katynia w głównym programie rosyjskiej telewizji w nie-
dzielę wieczorem.

Był zawsze z nami, zawsze w centrum naszych spraw, jako prze-
wodniczący Koła Reżyserów, a później prezes SFP, jako szef Ze-
społu Filmowego „X”, wreszcie jako nasz Prezes Honorowy – tkwił 
w środku życia środowiska filmowego, czy może raczej to my sku-
pialiśmy się wokół Niego. 

Jako autorytet ze swoją niekwestionowaną pozycją na świecie 
pomagał nam w osiągnięciu naszych celów politycznych, wiem 
dobrze, że bez Niego nie zdołalibyśmy wywalczyć praw autorskich 
dla twórców filmowych ani Ustawy o kinematografii, zawsze go-
tów do pomocy, kiedy tylko potrzebowaliśmy Jego wsparcia. Ale 
przecież był także bardzo obecny w naszym codziennym życiu 
koleżeńskim, oglądał nasze filmy i premiery teatralne, rozmawiał 
o nich, wiemy, jak wiele czasu poświęcał kształceniu młodzieży 
filmowej. Był wielkim orędownikiem jedności i solidarności środo-
wiska, mówił o tym nawet w swoim ostatnim wystąpieniu publicz-
nym we wrześniu na festiwalu w Gdyni. 

Mówił nam w dniu swoich 90. urodzin – „Gdyby mi ktoś powie-
dział, że będę żył 90 lat, nigdy bym nie uwierzył”. Ale my mamy 
poczucie ogromnej straty, bo wierzyliśmy, że będzie z nami zawsze. 
Bez Niego środowisko filmowe już nigdy nie będzie takie samo. 
Ktoś powiedział, że jesteśmy jak marynarze na statku, którym za-
brano busolę. 

Żegnaj, Andrzeju.

Jacek BroMski

Janusz Majewski, Andrzej Wajda 
i Jacek Bromski 
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Od tej pory reszta mojego życia była już naznaczona Wajdą. Ze-
spół „X” stał się właściwie takim drugim domem, gdzie zawsze 
można było przyjść, porozmawiać z kolegami, a jak miało się jakiś 
pomysł, to przegadać go z Wajdą czy Bolesławem Michałkiem, 
kierownikiem literackim Zespołu. Kiedyś siedzieliśmy z Wajdą 
i kilkoma kolegami, rozmawialiśmy, gdy zadzwonił telefon. Wajda 
podniósł słuchawkę i przez chwilę rozmawiał o jakimś festiwalu. 
Potem odłożył słuchawkę i zwrócił się do nas: „Zapraszają mnie 
do Brazylii na festiwal. Widzicie, jak będziecie robili dobre filmy, 
też będziecie jeździli na festiwale”. Ile razy potem byłem na jakimś 
festiwalu, wspominałem te słowa. Myślę, że czasem takim żartem 
chciał nas zdopingować. Właściwie dopingował nas głównie swoją 
obecnością. Sam fakt, że robiliśmy filmy pod Jego opieką, mobili-
zował nas do robienia rzeczy na ogół dobrych i ważnych. 

Minęło wiele lat, ale mimo bliskich kontaktów, mówienia sobie 
po imieniu, wielu rozmów na różne tematy, Jego akceptacji tego, 
co robiłem, czy współpracy przy scenariuszu Katynia, zawsze czu-
łem, że jest jakiś próg, którego nie jestem w stanie przekroczyć. 
Przed zbytnim spoufaleniem chronił mnie wielki szacunek dla 
niezwykłego człowieka, który przerasta mnie o kilka długości. Nie 
zawsze się z Nim zgadzałem, nie wszystkie filmy czy spektakle od-
bierałem bezkrytycznie, ale to nie miało znaczenia wobec tylu ar-
cydzieł, które zrealizował. Zazdrościłem Mu Jego energii intelektu-
alnej, witalności, pamięci, umiejętności współpracy i robienia rze-
czy, o których inni myśleli, że nie warto, a On udowadniał, że nie 
tylko warto, ale że gdyby tego nie zrobił, to czulibyśmy ich brak. 

Byłem szczęśliwy, kiedy w lutym mógł wziąć udział w kolacji 
z okazji moich urodzin zorganizowanej przez Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich. Zaprosiłem niemal wszystkich przyjaciół z Ze-
społu „X”. Znowu mogliśmy być razem. Andrzej sypał opowieścia-
mi, anegdotami i mieliśmy wrażenie, że tak będzie zawsze. Nie mo-
głem sobie wyobrazić, że może być inaczej. I nadal nie mogę…

Feliks Falk



P
racował w czasach złych, bardzo złych i średnio złych. 
Uważał, że sztuka usprawiedliwia życie. Powiedział kie-
dyś, że zanim się skończy jeden projekt, trzeba mieć już 
pomysł i umówionych aktorów na następny. Nie wolno 
przerywać.

***
Wiedział, że ma niewiele czasu. Kiedy pracowaliśmy nad filmem 
o Wałęsie, nagle powiedział, że czuje, że Śmierć łazi koło domu, za-
gląda przez okno, ale kiedy widzi, że On siedzi przy biurku i pracu-
je, macha ręką i odchodzi. Ten jeden raz musiał się zagapić...

***
Był świadkiem historii Polski. To nie to samo, co być świadkiem 
Holokaustu. Ale wystarczy. Nie oskarżał, nie wydawał wyroków. 
Pokazywał.

***
Jeszcze się do tej śmierci nie przyzwyczaiłem. W 1908 roku, gdzieś 
na Syberii, w tajdze, spadł tajemniczy meteor. Powstała wielka 
czarna dziura.

Janusz Głowacki

ty, szybko przekonaliśmy się, jak bardzo możemy na Niego liczyć. 
Kiedy zastanawiałam się, czy właśnie do Niego mam uderzyć po 
szkole filmowej (wiedząc, że nie będę łatwym bagażem, nosiłam 
trefne nazwisko swego ojca, a sama miałam za sobą wyrok w poli-
tycznym procesie „Taterników”), zapytałam o radę Tadeusza Kon-
wickiego. Panowie nie przyjaźnili się wówczas specjalnie, a Kon-
wicki bywał złośliwy. – „To taki sam drań, jak oni wszyscy” (miał na 
myśli kolegów filmowców). „No, może trochę bardziej wielkodusz-
ny, szlachetniejszy”. Jak bardzo „szlachetniejszy”, mogliśmy się 
przekonać niebawem, kiedy walczył o nas wszystkich, członków 
swego zespołu, o nasze filmy, a mnie zaproponował adopcję, która 
miałaby mnie uchronić przed prześladowaniami władz. Wkrótce 
stał się twarzą i tarczą nie tylko zespołu kilkunastu młodych reży-
serów, ale całego środowiska. Walka naszego Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, na którego czele stanął, z cenzurą, z władzami, 
które tłumiły nieustannie wolność wypowiedzi i skazywały nasze 
filmy na niebyt, a niektórych twórców na milczenie, była jakąś pre-
figuracją ruchu Solidarności. Andrzej do 1980 roku nie brał bezpo-
średniego udziału w działaniach opozycji, nie podpisywał listów 
i petycji (był to dla nas wszystkich trudny wybór: podpisywać, czy 
móc kręcić?). Ale sam – poprzez swoje i nasze filmy – stał się tej 
opozycji częścią. 

Już na pierwszych zebraniach Zespołu „X” zrozumiałam, że 
Wajda nas potrzebuje. Że nie tylko zabieramy mu czas, że nie tyl-
ko ma ochotę dzielić się z nami swym rzemiosłem, twórczym do-
świadczeniem, ale że jest ciekaw naszego doświadczenia pokole-
niowego, naszej młodości, naszego buntu czy zniesmaczenia. Byli-
śmy dziećmi PRL-u, nie mieliśmy innych doświadczeń biograficz-
nych, wiec nie mieliśmy też lęków i kompleksów właściwych wielu 
starszym. Myślę, że kontakt z nami, młodym wówczas pokoleniem 
1968 roku, otworzył Go na współczesność. Przedtem szukał praw-
dy o Polsce, wyrazu jej bolesnych, poplątanych losów w niedaw-
nej i dawniejszej historii. Fakt, że współczesność można opowie-

dzieć równie intensywnie jak przeszłość, poczuł dzięki – tak tro-
chę – kontaktom z nami. I ze związku z Krysią Zachwatowicz, tak 
mocno wrażliwą na społeczne i polityczne wyzwania każdej teraź-
niejszości. Razem otworzyliśmy mu wiele nowych okien na świat. 
Tego zresztą od nas oczekiwał. Andrzej miał bowiem tę wspania-
łą zdolność wiecznej ciekawości i poszukiwań, niezasklepiania się 
w swych dogmatach, niespoczywania na laurach. Umiał nie tylko 
wspaniale dawać („wszyscy jesteśmy z niego” – mówią dziś polscy 
filmowcy rożnych pokoleń), ale też wspaniale brać. Od kolegów, od 
pisarzy, od współpracowników, aktorów, od każdego, kogo spotkał. 
Czerpał z książek, obrazów, zdjęć – pośrednictwo innych było dla 
Niego bardzo ważne. Opowiadając, częściej niż „widziałem jak…”, 
mówił: „X mi opowiadał taką scenę…”.

To rzadka umiejętność: wiedzieć, że mądrze przyjmując coś od 
jednego, można – pomnożywszy to – oddać wszystkim.

W wolnej Polsce był przez chwilę senatorem, ale przede wszyst-
kim założył swoją Mistrzowską Szkołę. Uwielbiałam słuchać, kiedy 
analizował projekty młodych europejskich filmowców w trakcie 
prowadzonych w tej szkole międzynarodowych warsztatów. Sta-
rannie czytał wszystkie – przetłumaczone specjalnie dla Niego – 
teksty. Młodzi słuchali w skupieniu, ale nie jestem pewna, czy na-
prawdę rozumieli. Dla mnie to było zachwycające. Żadna z Jego 
uwag nie była banalna, oczywista. Szukał zawsze jakiegoś nieocze-
kiwanego punktu spojrzenia. Czasem wydawało się, że to, co mó-
wi, nie ma nic wspólnego z proponowanym scenariuszem. Zawsze 
jednak można było w tym znaleźć jakąś głębszą, inspirującą myśl. 
Miałam tylko nadzieję, że przynajmniej niektórzy młodzi koledzy 
oczekują nie tylko pochwał czy praktycznych wskazówek, ale wła-
śnie tego przenikliwego spojrzenia, wyjątkowej myśli, natchnienia. 

Nigdy nie uważał chyba, że Jego osobiste przeżycia są najważ-
niejsze; bał się nie tylko ekshibicjonizmu, ale również tego, że Je-
go własne, obolałe Ego mogłoby przysłonić prawdę Jego filmów. 
Myśląc o filmie, szukał uniwersalizujących się obrazów, symboli, 



B
ardzo trudno jest mi napisać cokolwiek. Bo żeby napisać 
cokolwiek, trzeba by napisać strasznie dużo. 

Po pierwsze, Andrzej był jak planeta. Dla nas był za-
wsze i musieliśmy się odnosić do Niego w bardzo wielu 
sprawach. Bez Niego Polska i polskie kino byłyby czymś 

zupełnie innym.
Po drugie, kochałam tego człowieka, był ze mną całe moje doro-

słe zawodowe życie i odczuwam teraz przede wszystkim żałobę po 
stracie. Nie stać mnie na pisanie anegdot, a poważnych, mądrych 
analiz ukazało się szybko tak wiele, że można by już z nich złożyć 
mądrą książeczkę. 

Andrzej Wajda. Piszę to imię i od razu widzę Jego piękny pod-
pis na odręcznie pisanych listach. Te listy odbieraliśmy wszyscy 
jak podarunek, ale i prośbę o kontakt, ja przynajmniej. Bo potrze-
bował nas wszystkich: kolegów, przyjaciół, studentów, filmowców, 
rodaków, świata.

Po raz pierwszy zrozumiałam to, kiedy zaczął się rozkręcać Ze-
spół „X” (władze zgodziły się, by On również mógł prowadzić ze-
spół filmowy po 1970 roku, w ramach liberalizacji – wbrew temu, co 
mówią różni nienawistnicy i ignoranci, Andrzej nigdy nie był ko-
chany przez peerelowskie wierchuszki), który założył w przekona-
niu, że będą się do Niego masowo garnąć wszyscy Jego rówieśni-
cy. Gorzko się rozczarował. Koledzy bali się, że Jego coraz jaśniej 
świecąca gwiazda wybitnego artysty światowego kina przyćmi 
ich własne dokonania, i że jako szef zespołu będzie głównie dbać 
o swoje interesy. Totalnie się pomylili. Andrzej, obok Stanisława 
Różewicza, okazał się najszlachetniejszym, najbardziej wielkodusz-
nym opiekunem i producentem. My, młodzi, którzy zgłosiliśmy 
się do Niego zafascynowani jego talentem, niepewni, czy napraw-
dę będzie miał czas i ochotę, by walczyć o nasze pierwsze projek-

Janusz Głowacki i Andrzej Wajda
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taka była Jego malarska, filmowa wrażliwość. Ale przede wszyst-
kim szukał „bohatera naszych czasów”, kogoś, kto przekaże praw-
dę o człowieku i narodzie, o tragicznym, pięknym i strasznym pol-
skim losie; prawdę, której my, Mu współcześni, jeszcze nie widzi-
my, a którą On przeczuwa lepiej niż inni. Do pewnego momentu to 
wyczucie Go nie zawodziło. Paradoksalnie, dopiero w wolnej Pol-
sce hierarchie ważności i wartości Andrzeja i jego rodaków zaczęły 
się rozjeżdżać. 

Pokolenie, które NAPRAWDĘ, a nie poprzez rekonstrukcje i mi-
ty doświadczyło strasznego wieku XX – wojny i stalinizmu, prze-
stało być słuchane przez młodych.

Szczepionka na totalitaryzm przestała działać. Coraz częściej 
głos tego odchodzącego pokolenia brzmiał w wolnej Polsce głu-
cho: jak głos wołającego na pustyni. Andrzej był jednym z najważ-
niejszych – w Polsce najważniejszym – twórczym głosem tego po-
kolenia. Byłoby Jego zwycięstwem, gdyby Jego odejście spowodo-
wało, że znów zaczniemy Go słuchać.

aGnieszka Holland



T
ego wciąż nie można oswoić. 

Padło już tak wiele słów, które starają się sprostać 
świadomości straty, jaką ponieśliśmy wraz ze zniknię-
ciem z pejzażu naszego życia śp. Andrzeja. Przez te dni, 
które minęły od Jego śmierci, ja też już wiele zdążyłem 

o Nim powiedzieć dla mediów, a wśród przyjaciół ze zdumienia 
tylko szeroko otwierałem oczy. 

W poniedziałek około 8 rano, dnia 10 października, zadzwo-
niono z TVN 24 z wiadomością, która mnie poraziła. Poproszo-
no o szybki przyjazd do studia. Natychmiast biała koszula, czarny 
krawat, jednym słowem nie dałem się zaskoczyć w codzienności. 

do wyjścia, bo nie wypada przecież tak długo, a tu życzliwe poło-
żenie ręki na ramieniu – „Dokąd się spieszysz?”. Andrzej przymie-
rzał mnie do roli Chopina w serialu, którego nigdy nie zrealizował. 
Stan wojenny… W salonie u Wajdów aktorzy jak spiskowcy w ja-
kimś narodowym powstaniu. Pierwsza próba czytana „Wieczerni-
ka” Ernesta Brylla. Byliśmy jak w dworku, gdzie na ścianach wiszą 
bardzo polskie pamiątki. Andrzej dał do zrozumienia, co to jest od-
powiedzialność wobec chwili. Jasne było dla nas, że dziejowej. Do 
kościoła na Żytniej, żeby zobaczyć przedstawienie Wajdy, ściągały 
tłumy, ale przede wszystkim nowi przywódcy Ojczyzny, działacze 
zdelegalizowanej Solidarności. Andrzej liczył na nas. To zobowią-
zywało. W połowie lat 70. zainscenizował „Sprawę Dantona” Przy-
byszewskiej w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Na próbach, 
gdy jeszcze trwał remont i warczały młoty pneumatyczne, mówił: 
„Pokonujcie energią ten hałas, to właśnie muzyka rewolucji”. An-
drzej uskrzydlał, pomagał znaleźć właściwy ton. Na widowni lumi-
narze PRL-u. Przychodzą potem spotkać Wajdę w saloniku obok 
sceny, mówiąc: „No, ale nasza rewolucja nie taka straszna, nie ob-
cina głów”. Andrzej rozgląda się wokół, dając do zrozumienia, że 
trzeba uśmiechem odpowiedzieć na to specyficzne poczucie hu-
moru. Miał w sobie niezwykłą dyscyplinę i formę, która Go w sto-
sunkach z ludźmi chroniła przed nieoczekiwanymi prowokacjami. 
Uśmiechem odpowiadał na znoszone Mu wiadomości o tym, jaki-
mi epitetami tu i ówdzie Go obdarzano. Był ciekaw, co robimy, nie 
krytykował naszych wpadek, ale wstydziliśmy się przyznać do kon-
cesji na rzecz banału i taniochy. Miał siłę promieniowania, goto-
wość do wymiany opinii i był ciągle zdziwiony, gotów zaofiarować 
swój czas, gdy męczyłem się, szukając własnej formy. Czterogo-
dzinna próba „Psalmów Dawida” w Piwnicy na Wójtowskiej miała 
atmosferę sporu religijnego. Byliśmy sami. A po „Wieczerniku” na-
pisał mi: „Jest zmartwychwstanie”.

olGierd łukaszewicz



P
aździernik 2016. No cóż. Mogłem się spodziewać, że tak 
się stanie. Że to ja będę wspominał Andrzeja, a nie On 
mnie. Był starszy o równe 19 lat. Na początku znajomo-
ści, pracy i pogłębiającej się szybko ogromnej przyjaźni, 
jakby drugi ojciec. Z latami raczej starszy, mądry brat.

90 lat – to mówi się piękny wiek… Ale Jego odejście było dla 
nas czymś zaskakującym, tak jak przedwczesne odejście kogoś 
młodego, bo do końca był młody swoją energią intelektualną 
i twórczą. Mówiłem w tych ostatnich dniach rzeczy dzisiaj już 
oczywiste, że skończyła się pewna epoka, że nie można sobie 
wyobrazić historii kina polskiego i światowego bez Niego. Nie 
można sobie wyobrazić historii myśli i kultury polskiej na prze-
strzeni wieków bez tego, co przez ponad sześć dekad wniósł 
do niej Andrzej Wajda. Moją wypowiedź dzień po Jego śmier-
ci, że był bezpośrednim spadkobiercą i kontynuatorem Mic-
kiewicza, Norwida, Wyspiańskiego i Żeromskiego cytują teraz 
i „Wyborcza” i „Polityka”. A przecież kilkanaście lat temu na 
Festiwalu Filmowym w Gdyni, gdy zamiast „był” użyłem w tym 
kontekście słowa „jest”, naraziłem się na żarciki znakomitych 
skądinąd kolegów: „No mogłeś jeszcze dorzucić, Kopernika”. 
Pamiętam, moją opinię podzielił obecny wówczas na festiwa-
lu ksiądz profesor Józef Tischner i w barku festiwalowym zacy-
tował Mickiewicza: „Wieleż lat czekać trzeba nim się przedmiot 
świeży, jak figa ucukruje, jak tytuń uleży”. Wielkość swoją An-
drzej Wajda potwierdzał był i potwierdzać będzie również tym, 
że zawsze towarzyszył mu, jak to się dzisiaj mówi, hejt ze strony 
ludzi małych i podłych. Norwid… „Pochodzimy ze społeczeń-
stwa jedynego na świecie, w którym nie ma jednego czemkol-
wiek bądź wyższego obywatela, który by od swoich rodaków 
zelżonym, oplutym, ba, nawet pobitym nie był. Maurycy Moch-

Gorączkowo zbierałem myśli. Już wiele lat temu wiedziałem, że 
spotkałem w Nim jedną z najważniejszych Osób mojego życia. 
W studio mówiłem ponad 10 minut, prawie bez przerwy. Tłuma-
czyłem sobie i Polakom, że Wajda to fundament naszego narodo-
wego dyskursu, że jak Mickiewicz, jak Żeromski, Wyspiański czy 
Stanisława Przybyszewska… Wystrzegałem się słów, którymi spo-
ufalałbym się z Nim, z którym od 1970 roku byłem na „ty”, którego 
serdeczność i życzliwość odczuwałem, i którego spotykałem wiele 
razy, nie tylko w pracy. 

Najpierw zobaczyłem Popioły. Z klasą. Obraz po obrazie wbił się 
w mózg tak, że jeszcze po latach potrafiłem przewidywać w czasie 
seansu kolejne kadry… Saragossa, ciało Wyganowskiego w cen-
trum, otoczone ułanami… brzęczą cykady. Ponury Napoleon wraca 
spod Moskwy, na wpół oślepły Rafał brodzi przez śniegi. Potem 
dopiero był Popiół i diament. Rozedrgany Zbigniew Cybulski wy-
rażający rozpacz przez uśmiech i wciąż jakby w zawieszeniu, żadna 
reakcja nie jest jednoznaczna, wszystko jest pytaniem… Po latach, 
na Chełmskiej, ocierałem się o ludzi Wajdy – robili Wszystko na 
sprzedaż. Zlatywali się do bufetu rozgorączkowani, uniesieni, roz-
gadani. Wyłapywałem słowa gorących dyskusji o robocie na pla-
nie. Zamarzyłem spotkać Go w akcji, żeby ze mną też chciał coś 
zrobić. Ledwo zgasło światło na premierze soli ziemi czarnej, ktoś 
stuka mnie w plecy: „Pan Andrzej chce z panem mówić…”.

Na planie Brzeziny widziałem czarodzieja. Inscenizował obrazy, 
rozkazywał i nieoczekiwanie zapadał w drzemkę. Wiedział jak „do-
brać” się do mnie. Zręcznie odmykał mi serce tak, że każdy niuans 
roli był dla Niego. Ale czy On o tym wiedział? To, co na podwór-
ku leśniczówki, to wywiedzione z Iwaszkiewicza, ściszone narady, 
porozumienie bardziej w oczach, aby nie wygadać wszystkiego, 
tylko grać, pokazać. Pracownicy ekipy zamieniali się w pomoc-
ników Maga. Miałem wrażenie, że chodzą na palcach. Ten fokus 
uwagi Andrzeja był jak zastrzyk energii, która pozwalała mi zespa-
lać się z postacią Stasia. Po latach tych spotkań było jeszcze kilka. 
Kiedyś cały pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia, wraz z żoną 
Grażyną, spędziliśmy u Krystyny i Andrzeja. Już podnosiliśmy się 

Andrzej Wajda i Olgierd Łukaszewicz
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nacki – w twarz na ulicy, Zygmunt Krasiński – w twarz na ulicy, 
generał Józef Bem jako łotr i przedany, Adam Mickiewicz jako 
agent moskiewski. Oto jest społeczność polska…”. Cyprian Ka-
mil, gdyby z nami żył, zacytowałby ot chociażby portal Wirtual-
na Polonia (maj 2015) i mógłby dorzucić jeszcze wiele nazwisk 
„zdrajców ojczyzny”, którzy się tam znaleźli. Miałem honor też 
do nich należeć i to w jakim towarzystwie: oczywiście Wajda, 
Penderecki, Holland, Seweryn, Gajos a nawet… Adam Małysz. 
Nic to, „plwajmy na tę skorupę”. 

A oto przykład krzepiący: przed kilkunastu laty kręciłem 
w Rzymie włoski film. Idolem rzymian był wtedy Zbyszek Bo-
niek, który odwiedził mnie w hotelu. Portier, Włoch, z szacun-
kiem powitał Zbyszka i mnie, mówiąc jak bardzo nas ceni. „No, 
ale panowie – powiedział – jest trzech Polaków wielkich na-
prawdę; wszyscy na »w« (włoskie v): Vojtyla, Vajda, Valeza”.

Lustrzanym odbiciem nienawiści do Wajdy moczarowskie-
go, bolszewicko-nacjonalistycznego ugrupowania Grunwald 
z lat 70. ubiegłego wieku są dzisiejsze pisma i media wspierają-
ce rządzącą obecnie w Polsce prawicę. Szkoda, że mój Przyjaciel 
odszedł w tak gorzkim dla Niego momencie rządów ludzi ma-
łych, którzy swą małością zarażają miliony. 

Parę miesięcy temu mój Przyjaciel zapytał mnie:
– Danek, a ile to filmów zrobiliśmy razem? 
– Zagrałem trzy epizody i dziesięć głównych ról. 
– A to trzeba zrobić na wiosnę czternasty. 
– Krysiu – powiedział do mojej żony – już szukaj mi tematu. 
Czternastego filmu nie nakręcimy, ale czternastą rolę, nie fil-

mową, będę już grał do końca życia. Oby jak najlepiej. To rola 
chrzestnego ojca Jego jedynej córki Karoliny. A w kinie? Może 
znajdą się kontynuatorzy tego wielkiego patriotyzmu Mickiewi-
cza, Słowackiego, Norwida i Wajdy… 

daniel olBrycHski

Przykro mi, że ze względu na okoliczności, nie mogłem osobi-
ście wziąć udziału w Jego smutnym pożegnaniu.

roMan Polański



O
dszedł od nas Wielki Artysta. Dał nam wszystkim 
bardzo wiele – wspaniale filmy, spektakle teatralne 
czy choćby Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej 
„Manggha” w Krakowie. 

Co dał mi osobiście? Dał mi umiłowanie tego, 
co się robi, bezgraniczną fascynację sztuką, mądrą bezkom-
promisowość – i może to, co dla mnie najcenniejsze – że warto, 
że trzeba żyć z pasją. Andrzej Wajda sam miał niezwykłą pasję 
tworzenia. Pasję, jaką mają młodzi ludzie. 

Umarł za wcześnie. Był młody.

woJciecH  Pszoniak



A
ndrzej Wajda przypalający cygaro i gaszący za-
pałkę, machając obiema rękami, i tą z zapałką, i tą 
z cygarem. Tak Go pierwszy raz zobaczyłem na 
trzecim roku szkoły teatralnej, kiedy wpadał do nas 
raz w tygodniu pomówić o filmie, o aktorstwie fil-

mowym, o tym, do czego musimy być gotowi.
Andrzej Wajda, którego kolegą z zespołu Starego Teatru stałem 

się niespodziewanie dwa lata później.
Andrzej Wajda, z którym cztery lata później związało mnie coś 

więcej, niż rola w dość ważnym filmie.
Andrzej Wajda, który był dla mnie zawsze, od pierwszego jego 

filmu, który zobaczyłem, mając jakieś szesnaście lat, kiedy całym 
naszym liceum wybraliśmy się na Popioły.

Andrzej Wajda, który będzie dla mnie zawsze.
Mając to poczucie, trudno cokolwiek podsumowywać. Nie 

umiem uporządkować rozmów, spotkań, zdarzeń, telefonów, w któ-
rych od czasu do czasu odzywał się głos, który paru kolegów tak 
świetnie naśladuje, mówiący: „Jurku, mam do ciebie słówko”; ale 
zawsze wyłania się spoza nich człowiek niezwykle serdeczny, życz-
liwy, ciekawy tego, co się do Niego mówi i szeroko uśmiechnię-
ty. Reżyser, który prowadzi nas pewną ręką, i który nie kryje przed 
nami momentów słabości, co daje nam poczucie współodpowie-
dzialności za rzecz, którą robimy. W jednej z takich chwil, pod ko-
niec zdjęć do Człowieka z marmuru, po zupełnie nieudanym dniu 
w Gdańsku, kiedy nikt, z reżyserem na czele, nie wiedział, jak ten 
film skończyć, Mistrz zaprosił Krysię Jandę i mnie na kolację, za-
mówił od razu trzy wódki i powiedział: „Dzisiaj widzieliście moją 
klęskę, trzeba przejść na ty”. Po głowie plączą się tysiące aneg-
dot, i tych, które sam tworzył, i tych, których nie prostował, bo były 
piękne.

Mogę tylko się cieszyć, że przez czterdzieści lat darzyłem Go 
przyjaźnią i odczuwałem Jego przyjaźń, że moja ścieżka jakoś 



A
ndrzej był z całej duszy artystą polskim, zakorzenio-
nym w polskiej kulturze, mowie i problematyce. Ad-
aptował Żeromskiego, Wyspiańskiego, Reymonta 
i Iwaszkiewicza, których, dzięki Jego mediacji, pozna-
wali widzowie całego świata. Wylansował wielu akto-

rów i wychował całe pokolenia polskich filmowców, którzy skupiali 
się wokół niego pewni, że zawsze czegoś ich nauczy, coś umożliwi.

Nasza przyjaźń trwała ponad 60 lat. Zaczęła się w bardzo trud-
nej dla mnie chwili, kiedy kompletnie nie wiedziałem, co ze sobą 
zrobić, a Andrzej zaproponował mi udział w Pokoleniu – swoim 
debiucie fabularnym. W polskim kinie obowiązywały wówczas so-
crealistyczne szablony. Andrzej całkowicie się z nich wyłamał, na 
co pozwoliły mu nie tylko młodzieńcza energia i zuchwałość, któ-
re zachował do końca, ale przede wszystkim niepospolity, wysoce 
oryginalny talent. Pokazał nam, jak się pracuje w zespole, jak waż-
ne jest słuchanie innych ludzi… Jego zamiłowanie do prawdy, do 
autentycznej scenerii, dbałość o każdy szczegół, wywarły na mnie 
ogromne wrażenie i chyba próbowałem Go później w tym naślado-
wać. Zaraził mnie dążeniem do perfekcji.

Pamiętam, z jaką serdecznością zajął się mną, kiedy jako student 
łódzkiej Szkoły znalazłem się w Cannes bez grosza, a On pokazy-
wał na festiwalu swój drugi film Kanał. Dzięki Niemu obejrzałem 
wtedy siódmą pieczęć Bergmana.

Zawsze znajdowałem w Nim życzliwą publiczność dla moich 
wygłupów. 

W ostatnich latach nasze drogi krzyżowały się rzadko, ale wciąż 
z nostalgią wspominam chwile spędzone u Andrzeja na planie, 
w Niewinnych czarodziejach, czy ostatnio – w Zemście, i zawsze 
podziwiałem Jego niezwykły kunszt i wrażliwość na polskie pro-
blemy. 

Andrzej Wajda i Roman Polański
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splotła się z Jego drogą, i mieć nadzieję, że odchodzącego ostat-
niego z moich wielkich mistrzów nie zawiodłem.

A twórczość? Najkrócej można ją streścić zdaniem Wyspiań-
skiego: „O czym jest Hamlet? O tym, co jest w Polsce do myślenia”.

Jerzy radziwiłowicz



K
ilka lat temu, po obejrzeniu filmu Wałęsa. Człowiek 
z nadziei napisałem, z uwagi na Krystynę po 
francusku, następujące słowa: 

Drogi Andrzeju,
Twój film jest zarazem intymny i epicki, i bardzo złożony. Tym, 

co uderza nas w pierwszej chwili jest energia Twojej reżyserii, dy-
namizm, którego nie widziałem od czasów Dantona, i którego bar-
dzo Ci zazdroszczę. Nie wiem, w jaki sposób udaje Ci się obdarzyć 
każdą filmową postać oraz każdy obraz taką intensywnością. Oka-
zuje się, że forma fizyczna, którą sam dysponuję, nie wystarcza do 
posiadania takiej siły estetycznej jak Twoja. 

Sceny rodzinne z udziałem Danuty słusznie dominują w filmie, 
gdyż to właśnie w nich, w normalnym życiu zwykłych ludzi, poli-
tyka jawi się jako intruz. Rodzina pozostaje centrum świata Lecha, 
pomimo zewnętrznych nacisków i pokus. Dla mnie ten film jest 
czymś znacznie więcej niż portretem biograficznym, bo nie ogra-
nicza się do streszczenia losów tytułowej postaci. 

W czym tkwi jego siła? Niewątpliwie wybitny aktor, co stano-
wi kolejną zasługę reżysera. Oczarowuje, a zarazem budzi lęk, tak 
silne jest ego postaci, w którą się wciela. Rozważania bohatera 
na temat narodzin liderów, których aura i ego sprawiają, że inni 

widziałem Popiół i diament. Ja, młody Niemiec, który pragnął zo-
stać reżyserem, byłem zdruzgotany. 

Czegoś takiego nie bylibyśmy w stanie zrobić w Niemczech. 
Staliśmy po prostu po złej stronie historii. Nie bylibyśmy w stanie 
mówić tak prawdziwie. Łagodnie, a jednak z takim impetem. Tak-
że furia, jaką emanowała Ziemia obiecana, onieśmieliła mnie bar-
dziej, niż zachęciła do pracy. 

Wajda był nie tylko najbardziej znanym na świecie polskim ar-
tystą, ale po prostu „był Polakiem”, tak jak Ingmar Bergman „był 
Szwedem”. Jest wprawdzie w swoim kraju uwielbiany, ale i wyko-
rzystywany politycznie, co w pewnym sensie wpływa na obniżenie 
Jego autorytetu. 

Jako były i bardzo młody członek ruchu oporu przedstawił roz-
pacz warszawskich powstańców, których ucieczka kanałem kończy 
się na żeliwnej kracie. To odzwierciedlenie polskiej historii. Fru-
stracja powojennego pokolenia znajduje w Wajdzie swego Rim-
bauda, zaś w Zbigniewie Cybulskim swego Jamesa Deana. 

Z sumy Jego filmów wyłania się całościowy ludzki wizerunek 
Polaków. Kiedy po triumfie Solidarności pozwolił się na krótko 
uczynić parlamentarzystą, utrwalił się wizerunek „politycznego 
Wajdy”. Jednak żaden z Jego filmów ani sztuk teatralnych nie były 
dogmatyczne. Jego dzieła nie można było uznać za ideologiczne 
czy też motywowane partyjnie. 

Był indywidualistą i w pewnym sensie samotnikiem, bez wzglę-
du na to, czy kręcił w Łodzi, czy inscenizował w teatrze w Krako-
wie, czy też w trzech filmach zajmował się stoczniowcami w Gdań-
sku i w Gdyni. Praca nad filmem to oczywiście dzieło kolektywu, 
lecz inspiracja u Niego była zawsze indywidualna i osobista. 

Dlatego właśnie sfera oddziaływania Jego filmów sięga daleko 
poza Polskę. Wajda jest wielką humanistyczną osobowością, po-
równywalną z Albertem Camusem, jedną z tych wielkich posta-
ci, którym i ja się powierzyłem. Jego głos dotarł przez Europę do 
USA i do Japonii, czego dowodem są dwa wielkie wyróżnienia: 
Oscar i Nagroda Kioto. 

Jego pogrzeb będzie pięknym dniem, gdyż Wajda przypisy-
wał przyjaźni wielkie znaczenie. Będą wszyscy współpracow-
nicy i aktorzy Jego filmów. Uwielbienie, jakim Go darzyli, było 
wyczuwalne przy każdym spotkaniu nacechowanym atmosferą 
pełną miłości. Jedynie On w swej skromności, Mistrz, zdawał 
się tego nie zauważać. 

Wracam znów do moich paryskich wspomnień sprzed lat. 
Wtedy w pobliżu Librairie Polonaise na bulwarze Saint-Ger-
main zbliżyłem się do kraju, z którego pochodził ten człowiek 
i Jego filmy. Im bardziej mnie one onieśmielały, tym bardziej 
pragnąłem traktować je jako wzorzec godny naśladowania. Tak 
więc udałem się z Niemiec do Francji, aby odkryć Polskę. Mój 
własny Trójkąt Weimarski. 

Kraków, 19 października 2016 

Siedząc na ławce na skrzyżowaniu ulic św. Anny i Jagiellońskiej, roz-
myślam o naszym Przyjacielu, którego pochowaliśmy dziś w Krako-
wie. Była to chyba najbardziej szczera, prosta i wypełniona ludźmi 
uroczystość pogrzebowa, w jakiej brałem udział. Starzy i młodzi, 
prawie całe miasto, w kościele i na zewnątrz, żałobnicy przemiesz-
czali się cichutko. Przyjaciele – Wojciech Pszoniak i inni, odczytali 
słowa pożegnania, a dominikański kapłan wygłosił wspaniałe kaza-
nie, porównując Andrzeja do Chopina. Pomyślałem wtedy z żalem, 
że film nie zajmuje tego samego miejsca w naszej kulturze, co mu-
zyka. Czuję, że mam ogromne szczęście, że mogłem dzielić wspo-
mnienia z Danielem Olbrychskim, Wojtkiem Pszoniakiem, Jerzym 
Skolimowskim i wieloma innymi osobami. Wszyscy byliśmy cali we 
łzach i przesiąknięci wódką. Jacy wspaniali są z Was ludzie, Polacy.

Volker scHlöndorFF



K
iedy myślę o Andrzeju, myślę o Jego zawsze młodzień-
czej radości…

Andrzej był wizjonerem, nie tylko wielkim artystą, 
ale i zatroskanym obywatelem, śpieszył się, obruszał, 
ale zawsze była w tym radość, radość istnienia, twór-

czości, radość współtworzenia Polski. 
Wyobraźmy sobie radość dwunastoletniego harcerza z 20. Ra-

domskiej Drużyny Harcerskiej, który uzyskuje rangę zastępowego! 
Radość z zaufania starszych, kiedy wstępuje do AK i pełni funkcję 
łącznika.

Radość młodego Polaka, który przeżył wojnę, studenta Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, a później łódzkiej Szkoły Filmowej.

Radość z sukcesu Kanału w Cannes czy Popiołu i diamen-
tu w Wenecji, mimo zakazu władz, radość z wydarcia rządzącym 
w Polsce nowych przestrzeni wolności, radość ze zmian zachodzą-
cych przez lata w naszej świadomości społecznej, radość z pracy 
z nieznaną jeszcze Meryl Streep i ze wspaniałymi aktorami rosyj-
skimi w Moskwie czy w Starym Teatrze w Krakowie. 

To uczucie towarzyszyło Mu, kiedy prowokował ważne debaty 
o historii Polski, kręcąc Lotną i Popioły. 

Nigdy nie zapomnę Jego radości, kiedy serwował Karolinie ja-
jecznicę na planie Dyrygenta. To było jedyne pewne danie, którym 
chciał nakarmić swoje dziecko.

A radość z pokazania, szczególnie młodym widzom, w Ziemi 
obiecanej, że w Polsce istniał kapitalizm, intensywny, okrutny i nie-
unikniony?! 

Radość, kiedy znalazł dobrego aktora, aktorkę, i kiedy widział, że 
i oni byli szczęśliwi.

 Pamiętam, jak był uradowany, kiedy zobaczył nasze fryzury 
w Zemście, fryzury, które sam wymyślił. Widzę codziennie wiszący 
u nas na ścianie rysunek twarzy Rejenta Jego autorstwa i uśmie-
cham się do niego. I do Andrzeja.

Zawsze będę widział Jego uśmiechniętą twarz, filuterne, wszyst-
kowidzące oczy w czasie zdjęć do Pana Tadeusza. Mało kto potrafił 
tak radować się dobrym ujęciem. Nigdy nie trwało to długo, ale ta 
radość była zawsze intensywna. 

Andrzej tak bardzo lubił opowiadać dowcipy, wysłuchiwać ich, 
a potem się śmiać. 

Radość, kiedy znalazł wreszcie dobry tekst do realizacji w kinie 
czy w teatrze. Wiemy, jak długo się wahał.

Radość, którą sprawiał swymi dziełami widzom, z którymi dzielił 
się troską o Polskę, aktorom, których szanował, których czynił lep-

ludzie chcą za nimi podążać i ich potrzebują, są w pełni zgodne 
z ostatnimi odkryciami nauk neurologicznych. Wspomniane ego 
oraz zdolność i chęć przewodniczenia są wrodzone. Fascynujące 
jest obserwowanie, jak ten prosty człowiek stopniowo przeistacza 
się w prawdziwego męża stanu. Przypomina to trochę transfor-
mację Angeli Merkel, choć ona nigdy nie miała takiego ego jak 
W. Niebywała jest również praca kamery, idealnie scalona z reży-
serią, a także pomysłowe połączenie fikcji z dokumentem. Siła, 
Twoja siła, manifestuje się również w sposobie prowadzenia po-
staci drugoplanowych. Jest to umiejętność, której nie udało mi 
się opanować w moim filmie strajk, którego dziś się przed Tobą 
wstydzę. Mówię to z punktu widzenia „czystego kina”, nie kontro-
wersji związanych z Anną W. 

Film nosi tytuł Wałęsa. Człowiek z nadziei, ale postacią cen-
tralną, która „opowiada film” jest Danuta. Dzieje się tak za spra-
wą osobowości aktorki, jak i silnej osobowości samej pani W., 
którą od razu wyczułem podczas mojego jedynego z nią spotka-
nia. Z politycznego punktu widzenia to wspaniałe, że stworzy-
łeś Polakom okazję do ponownej refleksji nad postacią Wałęsy, 
a także do poczucia dumy z wydarzeń, które przyczyniły się do 
upadku muru berlińskiego. Jaki to piękny hołd dla Polski! Jaki 
piękny hołd dla kina! I jaka piękna lekcja dla ludzi małych du-
chem! Jestem dumny, że mogę należeć do grona Twoich przy-
jaciół. Ucałowania dla Ciebie i Krystyny, która przetłumaczy Ci 
ten list. 

Volker 

Poniżej słowa, które napisałem o 8 rano, chwilę po tym, jak 
dowiedziałem się z newsów o odejściu andrzeja Wajdy: 

To trudne pożegnanie z Przyjacielem, który z daleka, ale i z bliska 
towarzyszył mi przez 60 lat. 

Pod koniec lat 50. w paryskiej Dzielnicy Łacińskiej trafiłem do 
kina i zobaczyłem Kanał. Tydzień później, w tym samym miejscu, 

Volker Schlöndorff
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szymi, których uskrzydlał, którym otwierał drogę na świat, i którzy 
zawsze byli ambasadorami tej właśnie Jego radości.

Radości, której byliśmy często świadkami, że Krysia, Jego żona, 
jest przy Nim, że zawsze i we wszystkim może na nią liczyć.

Kiedy miałem jakiś problem, zawsze próbowałem skontaktować 
się z Andrzejem, aby go rozwiązać, ale również, aby zobaczyć Jego 
radość, że może mi pomóc… Sam mówił przecież, że mieć proble-
my to radość, ponieważ ich rozwiązanie zawsze przynosi coś nowe-
go, rozwija nas.

Znałem Go od ponad czterdziestu lat i nigdy nie usłyszałem od 
Niego słów nienawiści. Radość Andrzeja była ich absolutnie po-
zbawiona.

I ten uspokajający mnie gest w garderobie w Théâtre des Aman-
diers w 1980 roku, 36 lat temu, na pół godziny przed premierą 
„Onych” Witkacego w Jego reżyserii, kiedy trząsłem się ze strachu 
przed moją pierwszą premierą francuską. 

Do ostatniego listu Andrzeja, który przysłał mi kilka tygodni te-
mu, dołączył płytkę z Dyrygentem. Cieszył się, że może powiedzieć 
coś miłego o mej pracy i poradzić mi, abym obejrzał ten film raz 
jeszcze. 

„Zróbmy coś razem…” – usłyszałem od Niego ostatnio. 
Zrobimy ten film Andrzeju tam, gdzie czekasz na nas.

andrzeJ seweryn



P
ierwsze filmy Andrzeja Wajdy – Pokolenie, Kanał, Popiół 
i diament oglądałem w domu, w telewizji, niedługo po-
tem, jak powstały. To mógł być przełom lat 50. i 60. Mo-
głem mieć 13-14 lat. Może mniej? Z tych filmów pisałem 
potem maturę – wtedy do kompletu doszła Lotna. 

Dlaczego kino Wajdy było tak ważne? Takie pociągające? 

film klasyczny, oparty całkowicie na tekście Mickiewicza. Zbudo-
wałem duże dekoracje zgodne z opisem poety, ale w jednym miej-
scu powstał pomysł daleko odbiegający od oryginału, zamek Ho-
reszków. Szukaliśmy inspiracji w zamkach polskich, klasycznych 
i przewidywalnych, aż w pewnym momencie zaproponowałem 
Andrzejowi ruiny w Twierdzy Modlin. Przekonałem Go, że walka 
dwóch rodzin o zamek w ruinie nada scenie dodatkowy wydźwięk. 
Andrzej kupił pomysł i po stosownych adaptacjach dwie rodziny 
zasiadły przy stole w ruinach zamku! Podobnie było w Pannach 
z Wilka. Zamiast klasycznego dworu zagrał skromny drewniany 
domek zamieniony w posiadłość rodzinną. Andrzej uwielbiał ta-
kie pomysły, lubił łamać konwencje i umiał się dzielić pomysła-
mi ze swoimi współpracownikami. Te lata wspólnych produkcji to 
najwspanialszy okres mojego artystycznego życia. Robiliśmy film 
za filmem, każdy inny, ale każdy ważny i oryginalny artystycznie. 
W sumie 14 wspólnych dzieł! 

Dzięki Andrzejowi uwierzyłem, że mogę pracować z każdym 
wielkim reżyserem, a praca z Andrzejem jest gwarantem moich 
umiejętności. Zawsze, pracując w najdziwniejszych miejscach na 
świecie, wspominam filmy z Andrzejem i jestem z tego dumny. 

Dzięki wieloletniej współpracy zgromadziłem wiele Jego szki-
ców i rysunków. Podziwiam Go za wspaniałą kreskę, definicję ob-
razu, za anegdoty zawarte w szkicach. Te rysunki to także pomysły 
filmowe, wiedza o procesie powstawania koncepcji poszczegól-
nych scen, wskazówki dla scenografa i operatora. Często pokazuję 
rysunki Andrzeja studentom, bo jest to kwintesencja wiedzy o fil-
mie, uzmysławiająca proces twórczy reżysera, jego umiejętność 
przekazywania swoich pomysłów w formie obrazów.

Na zawsze zostaną mi w pamięci nasze wspaniałe dyskusje 
o malarstwie, kinie na świecie i anegdoty z planów filmowych! 
Andrzej miał niezwykłą ciekawość życia, chłonął otaczający go 

Ci młodzi ludzie – Jasio Krone (jasny płaszcz), Korab (biała koszu-
la), Maciek (okulary) – mieli niebywały urok. Ginęli, ale śmierć jak-
by ich nie dotykała. Byli zdziwieni. Nie mogli uwierzyć, że umiera-
ją naprawdę. Treścią tych filmów było niepogodzenie ze śmiercią. 

Ja byłem urodzony po wojnie, ale ciążyła na mnie wojenna 
śmierć. Ona szła za moim ojcem i trafiała rykoszetem we mnie. 
Filmy Wajdy wychodziły nam naprzeciw, uruchamiały jakiś do-
bry proces. 

Zmarli z jego wojennych filmów ema-
nowali urokiem, ale odchodzili. Była 
w tym fascynacja śmiercią i zara-
zem odepchnięcie jej. Te filmy 
miały wyjątkowo mocny smak 
i przy całym swoim barokowym 
okrucieństwie pomagały, ratowały, 
leczyły. Coś dobrego robiły z nami 
wszystkimi, przez cały ten czas. I ro-
bią nadal. 

Tadeusz soBolewski



A
ndrzej Wajda, mistrz kina, mentor, mój przyjaciel. Po-
znałem Go w latach 70. Najpierw dostałem propozy-
cję współpracy w Ziemi obiecanej, potem był pomysł 
robienia serialu o Chopinie, aż w końcu zrobiłem 
z Andrzejem mój pierwszy film – smugę cienia. To 

było wspaniałe, inspirujące przeżycie. Poznałem wielkiego artystę, 
ale też niezwykle interesującego, pełnego radości życia człowie-
ka. Zawsze kochałem kino, wychowałem się wśród filmowców, ale 
dopiero Andrzej sprawił, że zacząłem prawdziwie kochać proces 
przygotowań i zdjęć filmowych. Był wspaniałym szefem, autoryte-
tem, ale także obdarzył mnie przyjaźnią i dał poczucie współtwo-
rzenia jego dzieł. 

Już od pierwszego spotkania prowadziliśmy wielogodzinne roz-
mowy nie tylko o filmie, który robiliśmy, ale o sztuce, o malarzach, 
szukając inspiracji do naszych pomysłów. Piszę „naszych”, bo An-
drzej miał cudowną umiejętność wyzwalania inicjatywy u swoich 
współpracowników. Moje spotkania z Andrzejem zaczynały się od 
dziesiątków szkiców, które robił do każdego filmu. To był zapis Je-
go pomysłów, często szalonych, które w czasie naszych dyskusji 
przekształcały się w jeszcze bardziej zwariowane rozwiązania. Tak 
było z naszym pierwszym wspólnym obrazem. Początkowy pomysł 
filmu o Conradzie z małej produkcji paradokumentalnej prze-
kształcił się w dużą historyczną. Z budową portu w Bangkoku na 
molo w Warnie i ze skomplikowaną dekoracją wnętrza angielskie-
go żaglowca, zbudowaną w wytwórni warszawskiej. Ten film prze-
konał mnie, że zawsze warto szukać oryginalnych rozwiązań. Twór-
czy, otwarty na pomysły reżyser może być inspiracją dla robienia 
rzeczy nowych, ciekawych, a często zaskakujących dla widza! Ta-
kim przykładem była scenografia do Pana Tadeusza. Wiadomo, 

Tadeusz Sobolewski 

Andrzej  Wajda i Allan Starski
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świat, był genialnym twórcą teatralnym, znawcą sztuki i praw-
dziwym globtroterem muzeów całego świata. Pamiętam, jak 
w czasie naszej pierwszej wizyty w Londynie, z okazji smugi cie-
nia, brnęliśmy metrem na drugi koniec Londynu do Tate Galle-
ry, bo Andrzej wynalazł jakąś kolejną wystawę. Wiem, że w no-
wych czasach, kiedy ludzie dążą do perfekcji w wąskich specjal-
nościach, będzie mi brakowało tego cudownego, otwartego na 
świat artysty. Bardzo mi smutno bez Ciebie, Andrzeju.

allan sTarski



W
ielce Szanowny Panie Andrzeju,

od 9 października powracam co wieczór do 
Pana filmów i do materiałów archiwalnych, gdy 
miałam zaszczyt i przyjemność gościć Pana 
w programie „Kocham Kino”. Jedna z rozmów 

dotyczyła Popiołu i diamentu w 50. rocznicę premiery, czyli był 
to rok 2008. Powiedział Pan wtedy: „Jeżeli ten film, po 50 latach, 
jest do oglądania, to dzięki mnie, ale tylko dlatego, że ja nie wy-
reżyserowałem Cybulskiego. Co się stało między nami? Cybulski 
patrzył na mnie, widział, że jestem zachwycony i grał do mnie. 
Do zachwyconego nim reżysera. Ten mój stosunek dał jemu wol-
ność”. 

Doceniał Pan swoich aktorów, stwarzając im warunki, by czuli 
się wolnymi, gdyż wiedział Pan, że tylko poczucie wolności wydo-
bywa z człowieka to, co w nim najcenniejsze. Tę wolność pozo-
stawiał Pan także nam, swoim widzom. Opowiadał Pan historię 
Polski, pokazywał różne drogi, postawy, różnych bohaterów. Bez 
wartościowania i oceniania. Czy zawsze miał Pan pewność, że 

widz dokona właściwego wyboru? Bohaterką mojego pokolenia 
była Agnieszka z Człowieka z marmuru. Byłam wtedy w liceum 
i wszystkie chciałyśmy być takie jak ona. Niezależne, bezkompro-
misowe, przekonane o swoich racjach. Tą postacią „ustawił” mnie 
Pan na całe życie. Ale nie tylko mnie, jak się okazało dwa lata te-
mu w Bari. Na pewno pamięta Pan spotkanie w Teatrze Petruzelli 
z okazji 90-lecia FIPRESCI. Sala wypełniona do ostatniego miej-
sca, głównie ludzie młodzi, studenci, wsłuchani w Pana lekcję kina 
i potem ich pytania świadczące o tym, jak dobrze znają Pana filmy 
i jak dużo dla siebie z nich czerpią. 

Przypominam sobie też przypadkowe i zaskakujące spotkanie 
w Cannes w roku 2007. Byłam w Pałacu Festiwalowym, gdy nagle 
zobaczyłam, że obok idzie ktoś, kto niesie okrągłe metalowe pudła 
z napisem „Kanał – ils aimaient la vie, dir. A. Wajda”. Tym kimś był 
legendarny dyrektor festiwalu canneńskiego, Gilles Jacob. Niósł 
je osobiście na specjalny pokaz z okazji 50 lat od premiery Kanału 
w Cannes, bo – jak powiedział – projekcja tego filmu w 1957 roku 
była nie tylko jednym z najważniejszych wydarzeń w historii festi-
walu, ale również w jego osobistym życiu. Na zawsze zapamiętał 
bohaterów, którzy pozbawieni jakichkolwiek szans na przeżycie, 
do końca zachowali godność.

 Szanowny Panie Andrzeju, dziękuję Panu za te filmowe lekcje 
życia i historii, za piękne malarskie wizje, za chwile wzniosłe, wzru-
szające, i za Pana poczucie humoru, które najpełniej pojawiło się 
w najmniej oczekiwanym miejscu, czyli w Panu Tadeuszu. Dzięku-
ję, że niestrudzenie wierzył Pan w nas – widzów.

Nikt tak jak Pan nie pokazał, jak różne oblicza może mieć wol-
ność, i jak różne oblicza mogą mieć jej wrogowie. 

Zastanawiam się, skąd czerpał Pan taką siłę. Ale o to zapytam 
już w następnym liście…

Z wyrazami najwyższego szacunku

Grażyna TorBicka
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Jerzy Skolimowski

Andrzejowi

Jeszcze ocalić z tonącego dnia

Kroplę powietrza

drzazgę z górnego poKładu nadziei

nitKę z bandery pod Którą o wschodzie

podróż zaczęła się Ku zachodowi

odbicie w wodzie gwiazdy spadaJąceJ

bez tchu chwytane ratunKowe słowa

zanim się wodorostom przyJdzie oddać 
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Wydarzenia i jubileusze:  Dyplomaci w KulturzeWydarzenia i jubileusze:  Doktorat Honoris Causa 
dla Janusza Gajosa
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w szkole średniej w roli Tadeusza 
Soplicy, oraz swój bunt przeciwko 
„udawaniu” i noszeniu kostiumu, 
a potem odkrywaniu satysfakcji 
płynącej z aktorstwa, nauki u Jana 
Dormana i egzaminy do Szkoły 
Filmowej. Studentom zdradzał 
swoją metodę pracy: „Aktor musi 
wyjść z siebie, stanąć obok i kie-
rować swoim dziełem, dając mu 
wszystkie kierunki i wskazówki. 
Musi to robić w stanie absolut-
nego skupienia i pełnej kon-
troli”. Oddał też hołd mistrzom: 
„Pamiętam, jak w Wytwórni Fil-
mów Fabularnych kręciliśmy staj-
nię na salvatorze. Czekaliśmy na 
zdjęcia. Nie było wtedy przyczep, 
cateringów, każdy miał ze sobą 
termosik z kawą. Siedzieliśmy 
i rozmawialiśmy. Kiedy padła 
komenda o rozpoczęciu zdjęć, 
Tadeusz Łomnicki zaczął ćwiczyć. 
Spojrzałem na niego zdziwiony, 
na co pan Tadeusz powiedział, 
że my tu sobie pijemy kawę, roz-
mawiamy, a za chwilę wchodzimy 
do zupełnie innego świata. Jak 
się zrobi parę przysiadów, krew 
zaczyna szybciej krążyć i łatwiej 
jest wtedy fizycznie wkroczyć 
w inną rzeczywistość. Inną naukę 
dostałem od Gustawa Holoubka. 
Grałem w Teatrze Dramatycznym 
w »Jak wam się podoba« rolę Pro-
bierczyka i z tyłu głowy miałem 
szatana, który mnie kusił, żebym 
koniecznie pokazał, co potrafię. Po 
próbie Holoubek poprosił mnie 
do siebie i powiedział: »Bardzo 
pięknie to proponujesz, naprawdę. 
Ale widać, że bardzo się starasz«, 
to najlepsza rada, jaką można dać 
aktorowi”.

„Potwierdzam, że traktuję swój 
zawód serio, uczciwie. Bo muszę 
być uczciwy w stosunku do sie-
bie” – zakończył, nagrodzony 
przez zgromadzonych gromkimi 
oklaskami. 

kiedy te emocje opadną, ponow-
nie będzie można zderzyć się z tą 
historią, ze strony polskiej i ukra-
ińskiej” – uważa reżyser. 

Główną rolę, Zosi Głowackiej, 
gra w Wołyniu debiutująca na 
dużym ekranie Michalina Łabacz. 
„Na początku chciałam się bar-
dzo dużo dowiedzieć o świecie 
kresowiaków, zgłębić ich histo-
rię. Dlatego swoją pracę zaczę-
łam od przeczytania różnych 
książek, obejrzenia zdjęć, doku-
mentów i zapisków ludzi, którzy 
przeżyli rzeź wołyńską. Kiedy na 
wiosnę kręciliśmy dużą scenę 
wesela, miałam też lekcje gwary 
i tańca ludowego” – wspominała 
młoda aktorka podczas spotka-
nia z dyplomatami. Na pytanie 
jednego z nich o to, jak budowała 
swoją filmową postać podkreśliła, 
że bardzo wiele dały jej rozmowy 
z reżyserem. „Ja przecież tych sta-
nów emocji nigdy nie przeżyłam. 
Mogłam je sobie jedynie wyobra-
zić. Też często zastanawiałam 
się, co by było, gdybym stanęła 
wobec tak okrutnych wydarzeń, 
jak ja bym się zachowała i co bym 
czuła. Bardzo zależało mi na tym, 
aby widz uwierzył, że kiedyś na 
Wołyniu żyła sobie taka dziew-
czyna” – podkreśliła Michalina 
Łabacz. I chyba się udało, bo jej 
kreację doceniło jury 41. Festi-
walu Filmowego w Gdyni, przy-
znając nagrodę za debiut aktorski. 
Natomiast Wołyń obejrzało do tej 
pory w polskich kinach już blisko 
milion widzów. 

Honor dla wybitnego
absolwenta

niu tytułu Doktora Honoris Cau-
sa. Okazja wyjątkowa nie tylko ze 
względu na dokonania i postać 
samego aktora, ale także dlatego, 
że w tym roku Wydział Aktorski 
świętuje 70-lecie. 

Po powitalnych wystąpieniach 
i immatrykulacji studentów rozpo-
częła się uroczysta i pełna wzru-
szeń ceremonia. Rektor, prof. dr 
hab. Mariusz Grzegorzek, w uro-
czystej laudacji powiedział: „Nie 
mam wątpliwości, że Janusz Gajos 
zasługuje na onieśmielający tytuł 
wielkiego aktora jak żaden inny 
polski artysta. Jeśli mam sfor-
mułować powód najważniejszy, 
powiem – gdyż w porażająco 
autentyczny i przejmujący spo-
sób wciela w życie mechanizm 
transformacji doskonałej. Dzięki 
Gajosowi raz za razem stajemy się 
świadkami olśniewającego, alche-
micznego procesu, w którym ten 
niewysoki, niepozorny mężczy-

gim powodem, dla którego Woj-
ciech Smarzowski postanowił 
opowiedzieć o rzezi wołyńskiej, są 
jego dzieci. Chciał, żeby wiedziały, 
jak naprawdę było. Przyznał rów-
nież, że od samego początku sta-
rał się nakręcić ten film w duchu 
pojednania. „Nie mam żadnych 
wątpliwości, że za jakiś czas ten 

Anna michalska

marcin Zawiśliński

W ciągu pięćdziesięciu 
lat zawodowej drogi 
Janusz Gajos stworzył 

ponad trzysta ról w teatrze, filmie 
i telewizji. Swoją karierę rozpoczął 
w Łodzi. Po kilku nieudanych pró-
bach dostał się na Wydział Aktor-
ski PWSTiF, który ukończył w 1965 
roku jako jeden z najlepszych stu-
dentów. Dyplom obronił sześć lat 
później. Jeszcze podczas studiów 
debiutował w kostiumowym filmie 
Panienka z okienka (1964) Marii 
Kaniewskiej, gdzie w roli Pietrka 
partnerował Poli Raksie. Od ukoń-
czenia studiów do 1970 roku praco-
wał w Teatrze im. Stefana Jaracza 
w Łodzi. Błyskawicznie zaczął od-
nosić sukcesy, czego potwierdze-
niem jest choćby tytuł najlepsze-
go aktora teatralnego w sezonie 
1967/68 w plebiscycie „Dziennika 
Łódzkiego”. Po ogromnym sukce-
sie serialu Czterej pancerni i pies 
(1966-1970) Konrada Nałęckiego 
przeniósł się do Warszawy, ale 
do Łodzi przyjeżdżał wielokrot-
nie na plany filmów realizowanych 
w Wytwórni Filmów Fabularnych. 
W Ucieczce z kina Wolność (1990) 
Wojciecha Marczewskiego stwo-
rzył wspaniałą rolę cynicznego 
cenzora Rabkiewicza. Od 2003 ro-
ku pracował jako wykładowca na 
Wydziale Aktorskim PWSFTviT. 
Najważniejszą jego rolą w ostat-
nich latach była kreacja w obrazie 
Małgorzaty Szumowskiej Body/
Ciało (2015). To właśnie jemu se-
nat uczelni na wniosek Wydziału 
Aktorskiego zdecydował o nada-

Nigdy nie interesowało 
mnie kręcenie błahych 
historii. Oglądam czasa-

mi kino rozrywkowe, ale sam ta-
kiego nie chcę robić” – przyznał 
Wojciech Smarzowski, tłumacząc 
dyplomatom z całego świata, dla-
czego w ogóle bierze się za trudne 
i ciężkie tematy. Najpierw zrealizo-
wał Dom zły, w którym rozprawił 
się ze stanem wojennym w Polsce. 
W róży przypomniał tyleż bole-
sne, co zapomniane, tragiczne losy 
Mazurów, żyjących tuż po wojnie 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
„Kiedy robiłem różę, to pomyśla-
łem: nigdy więcej filmu historycz-
nego, bo naszej kinematografii 
na takie kino po prostu nie stać. 
Ale po róży miałem kilka takich 
emocjonalnych odbiorów, nie tyl-
ko w Polsce, ale także zagranicą, 
że sobie pomyślałem: może jed-
nak warto się z takim kinem hi-
storycznym zmierzyć” – zdradził 
Smarzowski w trakcie rozmowy 
z przedstawicielami korpusu dy-
plomatycznego, którzy licznie 
przybyli do warszawskiego kina 
Kultura na pokaz Wołynia. 

Najnowszy film  – co sam 
przyznaje – zrealizował również 
z powodów osobistych. Jego 
ojciec urodził się w Borysławiu, 
czyli na terenie dzisiejszej Ukra-
iny i w 1944 roku wraz z rodziną 
przeniósł się na Podkarpacie. Wie-
dzieli już wtedy, co się w 1943 roku 
wydarzyło na Wołyniu, a co lada 
moment miało się również wyda-
rzyć u nich. Dlatego uciekli. Dru-

zna, skromna, może nawet trochę 
wycofana istota ludzka, potrafi 
dzięki sile swojego talentu i emo-
cjonalnej wyobraźni stawać się, 
kim tylko zechce”.

Z kolei Janusz Gajos w swoim 
wystąpieniu podkreślał, że tytuł 
jest dla niego szczególnym wyróż-
nieniem, bo ze Szkołą Filmową 
i Łodzią ma wiele wspomnień. – 
„Myślę, że mogę nazwać to miej-
sce matką karmicielką. Zaczęła 
mnie karmić w latach 60. i kar-
miła tym, co miała. Ale w tej die-
cie musiała być jakaś specjalna 
substancja, która przez te 50 lat 
pracy pozwala mi się dziwić i przy-
patrywać światu”. 

Opowiadał także o swoich mło-
dzieńczych planach życiowych, 
które początkowo związane były 
z naukami ścisłymi; o budzącej 
się stopniowo fascynacji sztuką, 
literaturą i teatrem. Wspominał 
swój debiut sceniczny, jeszcze 

film będzie pracował na rzecz 
poprawienia relacji polsko-ukra-
ińskich. Teraz, z wielu względów, 
mamy niedobry moment. Teraz 
te emocje są największe, sytuacja 
polityczna też nie sprzyja pojed-
naniu. Na Ukrainie ten film jest 
hejtowany, chociaż nikt go tak 
naprawdę jeszcze nie widział. Ale 

Inaugurację nowego roku akademickiego w łódzkiej Szkole 
Filmowej uświetniła uroczystość nadania Januszowi Gajosowi 
tytułu Doktora Honoris Causa. Po raz pierwszy tym zaszczytnym 
wyróżnieniem uhonorowano aktora.

Tak Wojciech Smarzowski chciałby, 
aby jego najnowszy film odebrali 
ambasadorzy, którzy zobaczyli go

na specjalnym pokazie 
w warszawskim kinie Kultura. 

Janusz Gajos 

Adrian Zaremba, Michalina Łabacz 
i Wojciech Smarzowski

Wołyń wymierzony
przeciwko wojnie

i nacjonalizmowi
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mikołaj Jazdon

Inspiracja do stworzenia fe-
stiwalu, na którym prezento-
waliby swoje filmy amatorzy, 

studenci szkół filmowych i pro-
fesjonaliści tworzący niezależ-
ne produkcje, przyszła z Wrocła-
wia, gdzie w latach 80. Leszek 
Turowski organizował przeglądy 
„Film poza kinem”. W połowie 
lat 90. twórczość offowa wciąż 
była domeną filmowców ama-
torów wywodzących się z Ama-
torskich Klubów Filmowych, rza-
dziej studentów szkół filmowych. 
Jednak w 1997 roku laureatami 
pierwszego Off Cinema zostali 
młodzi niezależni dokumenta-

liści nie związani z amatorskim 
ruchem: Mirosław Judkowiak 
(Złoty Zamek za Jureczka) oraz 
Maciej Łukomski (Srebrny Zamek 
za schody). Ex aequo z Łukom-
skim Srebrnym Zamkiem nagro-
dzono surrealistyczną niezależną 
niemiecką produkcję Glaskand 
Olivera Bittnera. Brązowy Zamek 
’97 trafił do rąk Piotra Maciejew-
skiego i Andrzeja Gosienieckie-
go za trickową Barokową kolekcję 
motyli (Amatorski Klub Filmo-
wy „AWA” w Poznaniu) nawią-
zującą do stylistyki filmów Jana 
Švankmajera. Gosieniecki jest 
dziś znanym i cenionym twórcą 

filmów animowanych, szefem jed-
nej z komisji eksperckich w PISF, 
a także autorem kilku czołówek 
promujących Off Cinema.

Jego przykład – zawodowca 
rozpoczynającego swą drogę 
twórczą od offowego debiutu na 
Off Cinema – należy do jednego 
z wielu. W Poznaniu swoje pierw-
sze dzieła pokazywali i inni fil-
mowcy należący dziś do czołówki 
twórców polskiego kina. W 1998 
roku Złoty Zamek za nakręcony 
też w AKF „AWA” dokumentalny 
rekord absolutny (o parze słyn-
nych w całej Polsce kinomanów, 
państwie Kalinowskich) otrzy-

mali Sebastian Butny (laureat 
Nagrody im. Andrzeja Munka 
za heavy Mental w 2014 roku) 
oraz Radosław Ładczuk (autor 
zdjęć do m.in. sali samobójców 
Jana Komasy czy Jesteś Bogiem 
Leszka Dawida). Znany twórca 
współczesnych seriali Maciej Mi-
gas (np. 1920. Wojna i miłość) zdo-
był w 2000 roku Grand Prix za 
zabawną offową fabułę Dziś są 
moje urodziny. W poznańskim 
konkursie triumfowali także: Le-
szek Dawid, Magnus von Horn, 
Anna Kazejak, Filip Marczewski, 
Ewa Stankiewicz, Marcin Sauter, 
Jarosław Sztandera, Grzegorz 

Zariczny, Michał Marczak, Pa-
weł Wysoczański czy Aleksan-
dra Maciuszek.

Od początku na festiwalowych 
seansach specjalnych (autorskich 
retrospektywach) prezentowali 
swe dzieła niekwestionowani mi-
strzowie polskiego kina zasiadają-
cy w jury. Szefem jury pierwszego 
Off Cinema był Maciej Dejczer, 
dawny filmowiec amator, a w 1997 
reżyser Bandyty – dużej między-
narodowej koprodukcji z gwiaz-
dorską obsadą. Jego obecność 
pokazywała pasjonatom robienia 
filmów, że kariera od amatora do 
odnoszącego światowe sukcesy re-
żysera jest w Polsce moż-
liwa do zrealizowania. 

Jeśli prześledzić 
rok po roku nazwiska 
szefów jury kolejnych 
edycji poznańskiej im-
prezy, to łatwo okaże 
się, że towarzyszące ich 
obecności przeglądy 
filmów, które nakręcili, 
układają się jakby w fe-
stiwalowy kurs z dzie-
jów polskiego kina. 
W 1998 roku szefem ju-
ry został Henryk Kluba, 
potem Bogdan Dziwor-
ski (1999), Janusz Ma-
jewski (2000), Krzysztof 
Krauze (2001), Wojciech 
Marczewski (2002), Jan 
Machulski (2003), Feliks 
Falk (2005), Magdalena 
Piekorz (2006), Sławomir 
Fabicki (2007), Jacek Bła-
wut (2008), Maciej Drygas 
(2009 i 2015), Maria Zmarz- 
-Koczanowicz (2010), An-
drzej Papuziński (2011), Andrzej 
Titkow (2012), Tomasz Wolski 
(2013), Marcel Łoziński (2014) 
i Paweł Łoziński (tegoroczna 
edycja – 2016).

Pod koniec dekady lat 90. 
w Polsce zaczęło dynamicznie 
rozwijać się kino niezależne i to-
warzyszący mu wzrost zaintere-
sowania publiczności rodzimym 
offem. Coraz szczelniej wypełnia-
ła się Sala Wielka Centrum Kul-
tury Zamek w Poznaniu (orga-
nizatora festiwalu) na konkurso-
wych seansach. Główne nagrody 
w latach 2000-2006 przypadły 
niskobudżetowym fabularnym 
produkcjom niezależnym: Złomo-
wi Radosława Markiewicza (Zło-

ty Zamek 2002), Katatonii Jac-
ka Nagłowskiego (Złoty Zamek 
2004), Wstydowi Piotra Matwiej-
czyka i rzeźni nr 1 Dominika Ma-
twiejczyka (ex aequo Złote Zamki 
2006) czy najlepszym w tym gro-
nie scenom z użycia (1997) Kobasa 
Laksy (Darka Borowskiego) i Ce-
zariusza Andrejczuka, pokazanym 
i nagrodzonym dopiero w 2001 
roku (Złoty Zamek). 

Zmierzch półamatorskiej twór-
czości „polskich niezależnych” 
w chwili, gdy dokonywała się 
długo oczekiwana reforma pol-
skiej kinematografii i otwierały 

się nowe możliwości przed debiu-
tantami, oraz gwałtowny wzrost 
produkcji i zainteresowania ki-
nem dokumentalnym, a wresz-
cie sukcesy tych filmów na Off 
Cinema (Złote Zamki dla Po cud 
Jarosława Sztandery w 2003 roku 
i Pierwszego dnia Marcina Sau-
tera w 2007 roku) zadecydowały, 
że w 2008 roku wyżej podpisany 
(dyrektor festiwalu od 2007 ro-
ku) zdecydował się zmienić for-
mułę festiwalu, przekształcając 
go w imprezę poświęconą mię-
dzynarodowej twórczości niefik-
cjonalnej (wcześniej w konkur-
sie mogły brać udział animacje 
i fabuły o różnym metrażu). Lista 
laureatów głównych nagród z ko-

lejnych lat układa się w ciekawy 
przegląd współczesnego kina: Ja-
cob Dammas (Złoty Zamek 2008 
za Kredens), Daniela Rusnaková 
ze Słowacji (Złoty Zamek 2009 
za O soni a jej rodine), Tomasz 
Wolski (Srebrny Zamek 2009 za 
szczęściarzy), Bartosz Kruhlik 
(Złoty Zamek 2010 za Wycieczkę), 
Paweł Wysoczański (Złoty Zamek 
2011 za Kiedyś będziemy szczę-
śliwi), Sergio Oksman z Hiszpa-
nii (Złoty Zamek 2012 za a sto-
ry for the Modlins), Victor Aśliuk 
z Białorusi (Złoty Zamek 2013 za 
almaza), Liat Mer z Izraela (Zło-

ty Zamek 2014 za Locked Down) 
i Aleksandra Maciuszek (Złoty 
Zamek 2015 za Casa Blancę). 

Od 2013 roku na Off Cinema 
wręczany jest Platynowy Zamek 
dla wybitnego reżysera filmów 
dokumentalnych, a jako pierw-
szy nagrodę odebrał Kazimierz 
Karabasz, bardziej niż nią samą, 
zaskoczony obecnością na gali za-
mknięcia festiwalu dwóch ostat-
nich żyjących bohaterów jego 
słynnych Muzykantów (1960). 
Kolejne Platynowe Zamki otrzy-
mali: Irena Kamieńska i Andrzej 
Barański.

Istotnym elementem Off Ci-
nema jest łączenie prezentacji fil-
mowych z naukową refleksją nad 

kinem. Obok konferencji nauko-
wych (realizowanych wspólnie 
z Katedrą Filmu, Telewizji i No-
wych Mediów UAM) czy wystaw 
(w 2013 pierwsza w historii poświę-
cona Władysławowi Ślesickiemu, 
autorstwa Piotra Pławuszewskie-
go), festiwal wspierał wydawanie 
książek – pierwszej o rodzimym 
kinie offowym („Polskie kino nie-
zależne”, 2005), tomów zbiorowych 
o dokumencie („Zobaczyć siebie. 
Polski film dokumentalny przeło-
mu wieków”, 2011), „Pogranicza 
dokumentu” (2012), czy nume-
ru tematycznego „Images”: „21st 
Century Documentary Film in 

East and Central Europe” 
(2014). Ich redaktora-
mi byli: Mikołaj Jaz-
don, Katarzyna Mą-
ka-Malatyńska oraz 
Piotr Pławuszewski. 
W 2012 roku miesięcz-
nik „Znak” promował 
na poznańskim festi-
walu listopadowy nu-
mer pisma zawierający 
serię artykułów poświę-
conych Polskiej Szkole 
Dokumentu. 

W ostatnich latach 
poszerzono formułę fe-
stiwalu. Film dokumen-
talny nadal zajmuje miej-
sce eksponowane, ale 
sztuka dokumentu pre-
zentowana jest w swych 
innych, pozakinowych od-
mianach. Odbywają się 
spotkania ze znanymi 
pisarzami – reporterami. 
W 2014 gościem festiwalu 
była Małgorzata Szejnert, 

a rok później Michał Olszewski 
i Dionisios Sturis. Zaproszony do 
jury Off Cinema 2014 słynny re-
porter wojenny, Krzysztof Miller, 
otworzył wystawę swych zdjęć 
w jednej z głównych sal CK Za-
mek. W 2015 roku zaprezentowa-
no tu dokumenty radiowe Macieja 
Drygasa. Połączenie prezentacji 
niefikcjonalnej twórczości filmo-
wej, radiowej, fotograficznej i lite-
rackiej będzie miało swoją konty-
nuację na tegorocznym Off Cine-
ma. Niesłabnącą wartością festi-
walu pozostaje nadal „siła z offu”, 
o której pisał Bartosz Żurawiecki 
w relacji z pierwszego Off Cinema, 
tyle że dziś odkrywana w dziełach 
dokumentalistów. 
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Kiedy w grudniu 1997 roku rozpoczynał się pierwszy Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy Off Cinema, określenia: „kino niezależne” i „offowe” 
brzmiały egzotycznie, jakby użyte na wyrost. Tymczasem intuicja 
założyciela poznańskiego przeglądu, Piotra Majdrowicza, potwierdziła 
się w ciągu następnych lat. Fenomen kina niezależnego nad Wisłą 
i Wartą stał się faktem na przełomie wieków, a Off Cinema jedną 
z najważniejszych imprez prezentujących rodzime i zagraniczne filmy 
offowe. Dziś jako festiwal filmu dokumentalnego prezentuje współczesne 
kino non-fiction w towarzystwie dzieł i autorów uprawiających sztukę 
dokumentu z mikrofonem, piórem i aparatem fotograficznym w dłoni, 
czyli poza kinem (off cinema). 

20 lat festiwalu

w Poznaniu
Off Cinema
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Nagrody: Studencki Oscar

Anna michalska: Jak 
powstały Lokatorki?
Klara Kochańska: Szuka-
łam tematu na dyplom, czegoś 
nowego. Chciałam zająć się 
czymś zupełnie fikcyjnym, czego 
sama nie przeżyłam. I wtedy 
właśnie Kasper (Bajon – przyp. 
A.M.) opowiedział mi zasłyszaną 
czy może przeczytaną historię 
kobiety, która pracuje w kor-
poracji, kupuje mieszkanie na 
aukcji komorniczej i musi miesz-
kać z obcymi ludźmi. Od razu 
zobaczyłam w tym materiał na 
film – podskórnie czułam, że to 
się będzie dobrze pisało. Pierw-
szym opiekunem, który bardzo 
mi pomógł na etapie scenariu-
sza był prof. Wojciech Marczew-
ski. Potem na etapie przygoto-
wywania filmu do zdjęć pojawił 
się Robert Gliński. Z nim jesz-
cze wspólnie wprowadziliśmy 
drobne, ale bardzo trafne zmiany 
np. dotyczące inscenizacji kon-
kretnych scen. 

Jak pani dobierała ekipę 
realizacyjną?
Cały pion produkcyjno-kre-
atywny to były w znacznej 
większości kobiety, łącznie 
z aktorkami. To nie było moje 
założenie, po prostu te wszyst-
kie dziewczyny są utalentowane, 
zdolne i chciałam z nimi praco-
wać. Między innymi z autorką 
zdjęć, Zuzanną Kernbach, która 
w szkole od razu została zauwa-
żona, a ja dopiero przy naszym 
wspólnym dyplomie mia-
łam szczęście z nią pracować. 
Marzyłam też o zrobieniu peł-
nego metrażu z Julią Kijowską 

w roli głównej i zależało mi na 
współpracy z nią przy dyplo-
mie. Na szczęście scenariusz jej 
się spodobał. Długo szukałam 
aktorki do roli matki, w której 
wystąpiła Beata Fudalej. Cho-
dziło mi o wydobycie dwulico-
wości, niejednoznaczności jej 
postaci. Beata wydała się idealna 
i jestem jej bardzo wdzięczna, 
że zgodziła się przyjąć taką rolę 
w projekcie studenckim. Dianę 
Zamojską, filmową córkę, wyło-
niliśmy w castingu. 

Lokatorki bardzo szybko 
zostały docenione.
Jeszcze w fazie postproduk-
cji zostały zakwalifikowane do 
udziału w Warszawskim Festi-
walu Filmowym, gdzie zdo-
były Grand Prix dla krótkiego 
metrażu. Potem, dzięki działa-
niom działu promocji łódzkiej 
Szkoły Filmowej i Krakowskiej 

Fundacji Filmowej, był m.in. 
festiwal w Karlowych Warach, 
dla nas ważny, bo Lokatorki były 
prezentowane w prestiżowej sek-
cji Future Frames. Cieszę się też 
z nagrody w Xining, bo wręczał 
ją Wong Kar-wai.

A potem przyszedł Studencki 
oscar.
Wcześniej nawet nie wiedzia-
łam, że istnieje taka nagroda. 
Krzysztof Brzezowski ze Szkoły 
zaproponował mi, że wyśle 
film do Stanów. Potem były 
półfinały i finały, Ameryka-
nie doskonale umieją stopnio-
wać napięcie. Wielką przygodą 
był wyjazd do Los Angeles 
i ponowne, po dużej przerwie 
dla mnie, zetknięcie z amery-
kańską kulturą. Pojechaliśmy 
we trójkę z Zuzą i Kasprem. 
Splendor był całe szczęście 
trochę mniejszy niż na dużych 

Oscarach. Oprócz wydarzeń 
branżowych, znaleźliśmy też 
czas na surfing! W Polsce nato-
miast telefony się urywały, 
wywiady, prasa, etc. Dla mnie 
zupełne zaskoczenie. Z mojego 
małego doświadczenia medial-
nego miałam wrażenie, że 
media oszalały. Nagroda dała 
nam nagły rozgłos, nie wiedzia-
łam, jak się zachować. Dlatego 
postanowiłam go jakoś wyko-
rzystać na mówienie o nowych 
projektach, szczególnie, że my 
tą ekipą zamierzamy dalej pra-
cować. Jeszcze przed chwilą 
byłeś studentem i nikogo nie 
interesowałeś, a tu ktoś ci daje 
głos i traktuje cię poważnie.

Wspominała pani o pracy nad 
nowym filmem. 
Roboczy tytuł to Via Carpa-
tia, nawiązujący do planowa-
nej trasy przez całą Europę, od 
Kłajpedy do Salonik. Ekipa skła-
dała się z sześciu współtwórców. 
Mieliśmy osiem dni zdjęcio-
wych, mało kasy. Teraz, dzięki 
uprzejmości Agaty Golańskiej 
i Marcina Malatyńskiego, mon-
tujemy film w Szkole. Produkcyj-
nie opiekuje się nami Agnieszka 
Kurzydło z MD4. Ten film to 
takie kino ubogie, ale takiego 
kina brakuje…

Czy teraz jest już trochę spo-
kojniej?
Ciągle jestem zagoniona, bo do 
grudnia muszę napisać pracę 
magisterską, mamy też deadline 
z postprodukcją Via Carpa-
tii, wreszcie do stycznia mamy 
skończyć nowy scenariusz.  

do Los Angeles 
Z Łodzi

Z Klarą Kochańską, reżyserką filmu Lokatorki, 
nagrodzonego Studenckim oscarem, 
rozmawia Anna michalska
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ludziach, bo ciągle żyją pragnie-
niami. Marzeniami, na których 
realizację nie pozwala otaczający 
ich świat” – mówi reżyser w wy-
wiadzie na festiwalowym blogu.

Zbliżona tematycznie i podob-
nie niehomogeniczna gatunko-
wo okazała się islandzko-duńska 
produkcja serce z kamienia. Film 
Guðmundura Arnara Guðmunds-
sona wyróżniono we wrześniu 
Queer Lion na MFF w Wenecji, 
a w Warszawie zdobył nagrodę za 
reżyserię i Nagrodę Jury Ekume-
nicznego. Rzecz dzieje się w małej 
wiosce zagubionej na islandzkich 
pustkowiach. Mieszkają tu głów-
nie rybacy, ale reżysera interesu-
ją młodsi przedstawiciele spo-
łeczności: ich przyjaźnie, pierw-
sze miłości i pierwsze rozczaro-
wania. Dlaczego? „Jako dziecko 
przyglądałem się dorosłym i było 
mi ich żal. Wydawali się grać ja-
kąś rolę, która im nie odpowiada, 
w miejscu, w którym nie chcieli 
być” – komentuje reżyser (cyt. za 
blogiem WFF). Nastoletni boha-
terowie Guðmundssona poszuku-
ją własnej identyfikacji, również 
seksualnej. Reżyser przygląda się 
im tuż przed tym, gdy zderzą się 
z apatyczną dojrzałością. Młodzi 
bohaterowie, jeszcze zanurze-
ni w świecie dziecięcych fanta-
zji lub już próbujący mierzyć się 
z dorosłością, grali także pierwsze 
skrzypce w wielu innych festiwa-
lowych filmach. Jak choćby dłu-
go oczekiwane Wspomnienie lata 
Adama Guzińskiego (od premie-
ry poprzedniego filmu reżysera, 
Chłopca na galopującym koniu, 
minęło równo 10 lat), przejmująca 
Ciemność Daniela Castro Zimbró-
na o rodzeństwie przytrzymywa-
nym przez ojca w piwnicy, dramat 
Vladimira Kozlova o nastolatkach 
w obliczu tragedii – anomia, hit 
tegorocznego Sundance Polują-
ca z orłami Otto Bella, najnowszy 
film Benedeka Fliegaufa (autora 
obsypanego nagrodami To tyl-
ko wiatr) – Droga Lily czy debiu-
tanckie Księżycowe kundle Phili-
pa Johna i Kraina małych ludzi 
Yaniva Bermana.

Z kolei Ralitza Petrova portre-
tuje swoją bohaterkę w chwili, gdy 
magiczną granicę między czasem 
dzieciństwa a dorosłością już prze-
kroczyła. Wyróżniony na WFF Na-
grodą FIPRESCI bułgarski dramat 

Bez Boga zebrał deszcz laurów na 
tegorocznym festiwalu w Locarno: 
dla najlepszej aktorki, najlepszego 
filmu, najlepszego reżysera oraz 
Nagrodę Jury Ekumenicznego. 
Zasłużenie, bo Petrova opowiada 
o uzależnionej od morfiny mło-
dej kobiecie pracującej w ośrod-
ku dla ludzi w podeszłym wieku 
przejmująco, ale taktownie, nie 
szafując tanimi emocjami. O jej 
bohaterce pisze się jako swoistej 
metaforze postkomunistycznej 
rzeczywistości: apatycznej i po-
zbawionej nadziei.

Odmienny klimat przynoszą 
wyróżnione Nagrodą NETPAC 
i Specjalną Nagrodą Jury za kre-
ację Ahmada Thahera Błogosła-
wione korzyści. Koprodukcja Jor-
danii, Niemiec, Holandii i Kataru 
rozgrywa się w scenerii więzienia, 
do którego trafia bohater za drob-
ne finansowe oszustwo. Fabularny 
debiut Mahmouda al Massada to – 
paradoksalnie – opowieść o wol-
ności. Pozbawiony pęt codzienno-
ści bohater, nie martwiąc się o byt 
czy perspektywy jutra, skupia się 
na „tu i teraz” i dostrzega uroki 
zwyczajności. 

Wśród laureatów nagród na te-
gorocznym, 32. Warszawskim Fe-
stiwalu Filmowym nie zabrakło 
Polaków. Nagrodzony w Gdyni 
za debiut Plac zabaw Bartosza M. 
Kowalskiego zdobył na WFF spe-
cjalne wyróżnienie w Konkursie 
1-2, a Komunia Anny Zameckiej 
(Nagroda Tygodnia Krytyki w Lo-
carno) wygrała w Warszawie Kon-
kurs Dokumentalny. Polskie pro-
dukcje poradziły też sobie świet-
nie w Konkursie Filmów Krótko-
metrażowych: Pierwszy Polak na 
Marsie Agnieszki Elbanowskiej 
zdobył Short Grand Prix, a Baraż 
Tomasza Gąssowskiego okazał się 
najlepszym krótkim filmem ak-
torskim. Podczas 32. WFF swoje 
premiery miały także najnowsze 
filmy: Anki i Wilhelma Sasna-
lów (słońce, to słońce mnie ośle-
piło) czy wspomniany już obraz 
Adama Guzińskiego (Wspomnie-
nie lata). Polska zaprezentowała 
również kilka koprodukcji – dziś 
szansy dla wszystkich (zwłaszcza 
małych) kinematografii. Niektó-
re z nich znalazły się w zestawie 
prezentowanym podczas Targów 
CentEast Warszawa-Moskwa, skie-
rowanych do branży, a więc dys-

trybutorów, selekcjonerów festi-
walowych, agentów sprzedaży 
i producentów.

Cieszące się już kilkunastolet-
nią tradycją prezentacje najnow-
szego dorobku wschodnioeuropej-
skich kinematografii works-in-pro-
gress mają rekomendacje presti-
żowego „The Hollywood Repor-
ter”. Po pokazach w Warszawie, 
zestaw trafił do Moskwy. Wśród 
13 tytułów znalazły się: białoru-
ski Test-730 Darii Korol, ukraiński 
The Bobot Maksa Ksjondy, rumuń-
sko-brytyjski Octave Serge’a Io-
ana Celebidachiego, słowacko-u-
kraiński The Line Petera Bebjaka, 
ukraińsko-polsko-francuski Kiedy 
drzewa padają Marysi Nikitiuk, li-
tewsko-bułgarsko-polski Cud Egle 
Vertelyte oraz polska sztuka ko-
chania Marii Sadowskiej. Oprócz 
pokazów, w programie Targów są 
także warsztaty dla młodych pol-
skich filmowców (Warsaw Next) 
oraz warsztaty dla młodych dzien-
nikarzy specjalizujących się w te-
matyce filmowej (FIPRESCI War-
saw Critics Project).

Filmy polskie są także prezen-
towane od kilkunastu lat podczas 
Pokazów Warszawskich (Warsaw 
Screenings). Do tego zestawu tra-
fiają wybrane rodzime produkcje 
ostatnich lat wyświetlane z angiel-
skimi napisami. W tym roku za-
granicznym gościom (bo głów-
nie do nich skierowane są Pokazy) 
zaprezentowano m.in. Powidoki – 
ostatni film niedawno zmarłego 
mistrza Andrzeja Wajdy. A tak-
że laureatów tegorocznego festi-
walu w Gdyni: Ostatnią rodzinę 
Jana P. Matuszyńskiego (osiem 

wyróżnień, w tym Złote Lwy), Je-
stem mordercą Macieja Pieprzycy 
(m.in. Srebrne Lwy) i Plac zabaw 
Bartosza M. Kowalskiego (nagro-
da za debiut). Wśród prezentacji 
znalazły się również wspomnia-
ne filmy Sasnalów i Guzińskiego 
oraz Zaćma Ryszarda Bugajskie-
go i Łowcy miodu Krystiana Ma-
tyska. W Pokazach Warszawskich 
wzięły także udział koprodukcje: 
litewsko-polski święty Andriusa 
Blaževičiusa, grecko-polski Park 
Sofii Exarchou i meksykańsko-pol-
skie Opowieści z Meksyku (wyre-
żyserowane przez kilku młodych 
reżyserów).

Prezentacja na WFF nobilituje 
(przypomnijmy, że od 2009 roku 
festiwal – obok Cannes, Wene-
cji czy Berlina – ma akredytację 
FIAPF) i jest szansą na między-
narodowy sukces filmu. To prze-
cież dzięki m.in. takim pokazom 
zaczęły się międzynarodowe ka-
riery Małgorzaty Szumowskiej czy 
Andrzeja Jakimowskiego. War-
szawska impreza koncentruje się 
bowiem na filmowych odkryciach, 
wskazywaniu na interesujących 
twórców zanim dostaną przysło-
wiowego już Oscara. „Nie goni-
my za tymi, którzy już zdobyli sła-
wę” – mówi dyrektor WFF Stefan 
Laudyn. – „Wspaniali reżyserzy ta-
cy jak Michael Haneke, Cristian 
Mungiu, Paweł Pawlikowski, Ari 
Folman, Ashgar Farhadi czy Len-
ny Abrahamson i setki innych 
byli gośćmi WFF zwykle zanim 
osiągnęli największe sukcesy”. Ja-
kie (filmowe) terytoria przyjdzie 
eksplorować widzom za rok? Oby 
równie ciekawe. 

iwona Cegiełkówna

Warszawski Festiwal Filmowy od trzech 
dekad zaprasza kinomanów w podróż na 
rzadko odwiedzane filmowe lądy. To tu przed 
laty widzowie odkrywali niezależne kino 
amerykańskie, a potem nowe kino z krajów 
byłego bloku wschodniego. Teraz eksplorują 
Iran czy Jordanię, gdzie zwyczajne życie toczy 
się często w cieniu gospodarczych zapaści 
i wojennych konfliktów.  

się z obyczajowym, a polityka z ro-
dzinnym dramatem (a nawet z ele-
mentami niecodziennego found 
footage). Malaria to opowieść 
o sfingowanym porwaniu, kłam-
stwach, odpowiedzialności i o tym, 
że za błędy życie wystawia rachu-
nek. Bohaterka, oszukująca ojca, 
że została porwana (by wyłudzić 
od niego okup), szybko przeko-
nuje się, że droga, na którą weszła 
nie prowadzi do krainy wiecznej 
zabawy. „Wielu irańskich reżyse-
rów chce opowiadać o młodych 
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To emblematyczne, że główna 
nagroda festiwalu, Warsaw 
Grand Prix, przypadła pro-

dukcji z Iranu, kraju, który jeszcze 
trzy dekady temu pogrążony był 
w wojnie i wciąż boryka się z po-
ważnym kryzysem. Jednak Ma-
laria to nie jest kino irańskie, do 
jakiego przyzwyczaiły nas filmy 
Abbasa Kiarostamiego (smak wi-
śni) czy Bahmana Ghobadiego 
(Czas pijanych koni). Obraz Pa-
rviza Shahbaziego to gatunkowy 
miks, gdzie kino sensacyjne godzi 

Malaria, reż. Parviz Shahbazi

Zanim usłyszy
o nich świat

Laureaci 32. Warszawskiego Festiwalu Filmowego 
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Festiwale w Polsce: Kamera Akcja

Kamera Akcja to festiwal 
młodych wielbicieli kina 
artystycznego. Jego wi-

downia składa się głównie ze stu-
dentów filmoznawstwa, twórców, 
krytyków i teoretyków kina, a tak-
że producentów, dystrybutorów, 
programerów festiwali. W progra-
mie tegorocznej edycji znalazło 
się blisko pół setki filmów pełno-
metrażowych, m.in. aloys Tobiasa 
Nöllego, Creative Control Benja-
mina Dickinsona, Belgica Felixa 
van Groeningena, interruption 
Yorgosa Zoisa. W ramach nowe-
go cyklu – „Spojrzenie krytyka na 
aktorów” – odbył się przegląd fil-
mów z Gretą Gerwig. Bohaterem 
bloku „Filmoznawca – filmowiec” 
był Wojciech Smarzowski. Wiel-
kim zainteresowaniem cieszyły 
się spotkania z Tomaszem Racz-
kiem, Michałem Oleszczykiem, 
Michałem Walkiewiczem i Łuka-
szem Maciejewskim, a także z twór-
cami filmu Kamper – Łukaszem 
i Natalią Grzegorzkami.

Wyjątkowym punktem w pro-
gramie był rozbudowany blok wy-
darzeń poświęconych niezwykle 
popularnemu ostatnio trendowi 
we współczesnej krytyce tj. wi-
deo-esejom. Podczas siedmio-
godzinnych warsztatów po raz 
pierwszy w Polsce – oczywiście, 
za zgodą producenta – krytycy 
filmowi przemontowywali film 
Baby Bump Kuby Czekaja pod 
okiem Kuby Mikurdy i Stanisława 
Liguzińskiego. Efektem warszta-
tów była premiera wideo-esejów 
stworzonych przez krytyków. 

Podczas paneli dyskusyjnych 
omawiano rozmaite zagadnienia 
z dziedziny kultury filmowej, od 
programowania festiwali, dystry-

bucji międzynarodowej, marketin-
gu filmowego, po powiązanie świa-
ta filmu i gier, czy też przyszłość 
filmowej Łodzi. Festiwal Kamera 
Akcja jest organizowany w Łodzi 
nieprzypadkowo: tu działa silny, 
najstarszy polski ośrodek filmo-
znawczy, wciąż żywa jest pamięć 
o wspaniałej przeszłości i boga-
tych tradycjach filmowych miasta. 

pasjonatów do sprawnie organi-
zowanego festiwalu branżowego. 
Malwina Czajka, dyrektor biura 
festiwalowego i jego koordynator-
ka, wspomina: „Pierwszą edycję 
zorganizowaliśmy na trzecim roku 
studiów. Zawsze zależało nam na 
zacieśnieniu współpracy pomię-
dzy ośrodkami filmoznawczymi 
z całej Polski, a także na stworze-
niu miejsca wspólnych spotkań 
i wymiany doświadczeń dla stu-
dentów i absolwentów filmoznaw-
stwa. Chcemy, aby wydarzenia, 
które organizujemy, wskazywały 
różne możliwości działania na po-
lu kina”. I dodaje: „Od początku 
Festiwal Kamera Akcja jest tak-
że dla nas platformą pomiędzy 
światem studiów, często bardzo 
teoretycznym, a światem przy-
szłej pracy zawodowej w bran-
ży filmowej”.

„Siódma edycja zgromadziła 
przez cztery dni ponad 10 tys. wi-
dzów. Takie statystyki bardzo nas 
cieszą. Jesteśmy festiwalem po-
święconym branży filmowej, ale 
dla kinomanów, którzy chcą się 
o niej dowiedzieć więcej i więcej. 
To właściwie jedyne takie miej-
sce, w którym mogą oni zgłębić 
tajemnice branży filmowej. Bar-
dzo nas cieszy, że na Kamerę Ak-
cję przyjeżdżają kinomani z ca-
łej Polski. Sale podczas dyskusji, 
warsztatów, spotkań i oczywiście 
projekcji pękały w szwach. Do-
skonała atmosfera udzielała się 
naszym gościom, którzy podkre-
ślali wielokrotnie, że czują się tu 
wspaniale i sami wynoszą dużą 
wiedzę ze zderzenia różnych per-
spektyw na poruszane tematy” – 
podsumowuje Przemek Glajzner, 
dyrektor festiwalu. 

W wydarzeniach 7. edycji Festiwalu 
Krytyków Sztuki Filmowej Kamera 

Akcja w Łodzi – projekcjach, 
spotkaniach autorskich, 

dyskusjach, warsztatach i pokazach 
konkursowych – wzięło udział 

ponad 10 tys. widzów.

Krytyk mówi, 
czyli: Kamera Akcja!

Anna michalska

Klimat panujący na salach projek-
cyjnych podczas tegorocznej edy-
cji imprezy, temperatura rozmów, 
energia publiczności przypominają 
atmosferę Dyskusyjnych Klubów 
Filmowych, które także narodziły 
się w Łodzi.

W ciągu kilku lat impreza świet-
nie się rozwinęła, od niewielkie-
go studenckiego przedsięwzięcia 
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Panel dyskusyjny 
– Jan Topolski i Tomasz Raczek 

Festiwale w Polsce: Przegląd Filmów o Sztuce

Przegląd narodził się w 1968 
roku, z inicjatywy znakomi-
tego zakopiańskiego arty-

sty – Władysława Hasiora, jednego 
z najciekawszych reżyserów filmów 
o sztuce, Grzegorza Dubowskiego 
oraz Mariana Wcisły, dyrektora 
krakowskiego oddziału Centrali 
Filmów Oświatowych „Filmos”. 
Jego pierwsza edycja odbyła się 
17 marca 1968 roku, towarzyszy-
ła wtedy III Salonowi Marcowe-
mu, w ramach którego swoje pra-
ce wystawiali m.in. Tadeusz Brzo-
zowski, Jerzy Nowosielski, Stefan 
Gierowski, Arkadiusz Waloch, czyli 
późniejsi przyjaciele zakopiańskiej 
imprezy czy bohaterowie prezen-
towanych w jej ramach filmów.

Festiwal odbywał się corocznie, 
od 1976 roku – co dwa lata. Cieszył 
się ogromną popularnością zarów-
no wśród filmowców, jak i  przed-
stawicieli innych środowisk kultu-
rotwórczych, zwłaszcza wśród arty-
stów plastyków oraz muzealników. 
Dzięki integracji tych środowisk 
udało się przetrwać najtrudniejsze 
czasy (nawet podczas stanu wo-
jennego – w 1982 roku – odbyła się, 
tylko nieco ograniczona godziną 

milicyjną, w miarę normalna edy-
cja). Z peerelowską rzeczywisto-
ścią organizatorzy sobie poradzili, 
z wolnym rynkiem – już nie. Ostat-
nie oficjalne wydanie Przeglądu 
odbyło się w 1988 roku. Później 
jeszcze trójka szaleńców – Grze-
gorz Dubowski, Andrzej Dziuk, 
dyrektor zakopiańskiego Teatru 
Witkacego, oraz wyżej podpisa-
ny – zorganizowała w 1991 roku na 
scenie teatru przy Chramcówkach 
okazałą „stypę” zakopiańskiego 
przeglądu, a w latach 1995-1996 
ideę „pochowanej imprezy” pró-
bowała kontynuować Telewizja 
Polonia, jednak to były wpraw-
dzie ambitne, ale niestety ostat-
nie podrygi, które nie uratowały 
tego wspaniałego i niezwykle po-
żytecznego festiwalu.   

I nagle niespodzianka. Przeglą-
dy Filmów o Sztuce po dwóch de-
kadach milczenia – dzięki miej-
scowym władzom, a także Urszuli 
Latuszewskiej-Dubowskiej, reży-
serce i dziennikarce telewizyjnej, 
żonie nieżyjącego już Grzegorza 
Dubowskiego – wracają do Za-
kopanego. Przyznam, że duże 
to dla mnie przeżycie i satysfak-

Władysława hasiora (1976) Grze-
gorza Dubowskiego, ślad (1976) 
Hanny Włodarczyk, Brzuch (1979) 
Andrzeja Papuzińskiego, Witkace-
go (1981) Józefa Robakowskiego, 
śladami Tadeusza Makowskiego 
(1982) Andrzeja Barańskiego, Wy-
cieczkę na Parnas (1983) Tomasza 
Pobóg-Malinowskiego, sen (1987) 
Bogdana Dziworskiego, po pro-
jekcji Młyna i krzyża (2011) spo-
tkał się z publicznością Lech Ma-
jewski, odbyła się także promocja 
najnowszej książki Barbary Hol-
lender „Od Kutza do Czekaja”, 
warsztaty dla młodzieży prowa-
dzili – Zbigniew Wichłacz i Jó-
zef Romasz, a w finałowej gali za-
grało słynne String Connection, 
w którym pierwsze skrzypce gra 
(dosłownie) Krzesimir Dębski. 
Artyści dopisali, pogoda także, 
czegóż chcieć więcej. Przybywaj-
cie zatem do Zakopanego w roku 
przyszłym, wszystko wskazuje na 
to, że ta tendencja się utrzyma. 

Przegląd Filmów o Sztuce, legendarna impreza 
integrująca filmowców z innymi środowiskami 
artystycznymi, po dwudziestoletniej przerwie powraca 
do Zakopanego. Trzydniowa „wspomnieniowa” edycja, 
do jakiej doszło na przełomie września i października 
w Zakopiańskim Centrum Kultury (z wieczorem 
finałowym w kinie Sokół), stanowiła swoisty forszpan 
przyszłorocznej, już „normalnej” edycji tego niezwykle 
interesującego festiwalu.

Jerzy Armata

cja, gdyż od 1978 
roku pełniłem 
funkcję kierowni-
ka programowego 
tej imprezy, i ona 
w dużej mierze ukształtowała mo-
je myślenie o filmie, a właściwie – 
o sztuce w ogóle. Przy okazji te-
gorocznej „forszpanowej” edycji 
Przeglądu organizatorzy przyto-
czyli fragment mojego tekstu z fe-
stiwalowej gazety z 1991 roku, pi-
sanego na jej pożegnanie: „Przez 
lata Przeglądy trwale zaznaczyły 
swoją obecność na mapie kultu-
ralnej kraju, pozyskały grono licz-
nych sympatyków i przyjaciół, by-
ły miejscem wielu znaczących wy-
darzeń artystycznych, prowokacji 
twórczych, skandali towarzyskich”. 
Tak było i – mam nadzieję – tak 
znowu będzie. 

Tegoroczna, trzydniowa za-
powiedź przyszłorocznej edycji 
„prawdziwego” festiwalu – już z ko-
misją selekcyjną, jurorami, konkur-
sem, w którym twórcy najlepszych 
filmów zostaną uhonorowani statu-
etkami Pegazów – była niezwykle 
efektowna. Przypomniano najlep-
sze filmy sprzed lat, m.in. Żywioły 

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE I ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY  ZAPRASZAJĄ NA

ORGANIZATOR: PARTNER WYDARZENIA: PATRONI MEDIALNI:
WSPÓ¸PRACA REDAKCYJNA:

Pegazy wracają
do Zakopanego
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Festiwale w Polsce: RegiofunFestiwale w Polsce: Tofifest

Stało się już tradycją, że toruń-
ski festiwal reaguje nie tylko 
na to, co dzieje się w kinie, ale 

też na problemy, które toczą naszą 
rzeczywistość. Rok temu na kry-
zys uchodźców, w tym roku – na 
ograniczenia praw kobiet. O tym, 
jak zmieniła się ich sytuacja spo-
łeczno-prawna w ciągu ostatnich 
25 lat, dyskutowali: Natalia Wa-
loch-Matlakiewicz, dziennikar-
ka „Wysokich Obcasów Ekstra” 
oraz Ewelina Seklecka i Tomasz 
Wrzesiński, autorzy projektu „Moc 
w przemoc”, w którym przeanalizo-
wali, jak polskie seriale, filmy, mu-
zyka i media przedstawiają gwałt 
(winą próbują obarczać kobiety). 
Pretekstem do rozmowy stały się 
obchody ćwierćwiecza filmu Ri-
dleya Scotta Thelma i Louise, który 
w zrekonstruowanej cyfrowo wer-
sji pokazano na festiwalu.

Tofifest wpisał sobie w statut 
cel: przypominać, że kino istnieje 
nie tylko po to, żeby kształtować 
naszą wrażliwość, ale też po to, aby 
inicjować dyskusję na ważkie te-
maty. Ta o kobietach nie należała 
do łatwych ani przyjemnych, ale 
była niewątpliwie potrzebna. „Roz-
mowa na temat walki o wolność 
i godność człowieka jest zawsze 
trudna. Dziś łatwo zepchnąć każ-
dy temat na manowce politycz-

W tym roku – podczas 
siódmej już edycji Mię-
dzynarodowego Festi-

walu Producentów Filmowych Re-
giofun w Katowicach – prawdzi-
wymi programowymi rarytasami 
okazały się: pokaz odnowionych 
filmów Georges’a Mélièsa z ko-
mentarzem Marie Hélène Le-
hérissey, jego prawnuczki, oraz 
pianistyczną ilustracją Lawren-
ce’a Lehérisseya, jego prapra-
wnuka, uhonorowanie nagrodą 
Border Gate – Simona Chinna, 
laureata dwóch Oscarów, produ-
centa m.in. suger Mana Malika 
Bendjelloula, Człowieka na linie 
Jamesa Marsha i My scientolo-
gy Movie Johna Dowera, fanta-
styczny koncert gitarowego du-
etu Marek Napiórkowski & Artur 
Lesicki, zatytułowanego „Celulo-
id”, w którym znalazły się słynne 
kompozycje filmowe m.in. Krzysz-
tofa Komedy, Wojciecha Kilara, 
Andrzeja Kurylewicza i Jerzego 
„Dudusia” Matuszkiewicza, czy 
„lokacyjna” wycieczka dla produ-
centów, tym razem do – założonej 
w 1855 roku przez Guido Henckla 
von Donnersmarcka w Zabrzu – 
kopalni węgla kamiennego z naj-
głębiej położoną trasą turystyczną 
w Europie (poziomy: 170, 320 i 355 
metrów pod ziemią), zakończona 
chwilą wytchnienia w Hali Pomp, 
gdzie znajduje się pub, w którym 
można się napić – jedynie tu do-
stępnego – piwa Guido.

Solą każdego festiwalu jest 
oczywiście konkurs, w przypad-
ku Regiofunu – dwa konkursy: 
filmów pełnometrażowych oraz 
krótko- i średniometrażowych. 
W obu wypadkach – co podkre-
ślały gremia jurorskie – poziom 
w tym roku był wyjątkowo wyso-

nych awantur. To nie nasza dro-
ga. Ale wiemy, że kino istnieje po 
to, by wzbudzać emocje. Czasem 
łączyć, a czasem dzielić” – pod-
sumowała burzliwą debatę Kaf-
ka Jaworska, dyrektor festiwalu. 

O wiele spokojniej, choć wcale 
nie mniej emocjonalnie, przebie-
gły spotkania z Wojciechem Sma-
rzowskim (reżyser odebrał Złotego 
Anioła Tofifest za niepokorność 
twórczą) oraz z dawno niewidzia-
nym w mediach i na ekranie Mar-
kiem Kondratem. Wręczenie na-
grody Złotego Anioła za niepo-
korność aktorowi, który granie 
zamienił na rozwijanie pasji wi-
niarskiej, przyszły oglądać tłumy. 

ki. Jury konkursu filmów pełno-
metrażowych uhonorowało obraz 
Bodkin ras irańskiego reżysera 
Kaweha Modiriego, wyproduko-
wany we współpracy kinemato-
grafii holenderskiej i belgijskiej 
przez Raymonda Van De Kaaija, 
którego akcja rozgrywa się w ma-
łym szkockim miasteczku, gdzie 
nagle i niespodziewanie zjawia 
się Obcy, różniący się nieco od 
tubylców… Oto uzasadnienie ju-
ry: „Za nadzwyczajną opowieść 
o ważnych i moralnych zagadnie-
niach istnienia i za autentyczny 
portret małego miasta i różnorod-

spośród podobnych imprez. A tak-
że otwartość na przenikające się 
z filmem sztuki. W tym roku wy-
różniono dwóch wielkich nieobec-
nych: Krzysztofa Kieślowskiego, 
który odszedł 20 lat temu i Davi-
da Bowiego zmarłego 10 stycznia. 
Pierwszy był podwójnym boha-
terem sztuki Juliana Potrzebne-
go „Egzaminy”, która z sukcesem 
została wystawiona na scenie Od 
Nowy. Drugi był bohaterem aktor-
skiej retrospektywy, a także spe-
cjalnego koncertu. Polscy artyści 
z wysokiej półki: Tymon Tymań-
ski, Brodka, Skubas, Tomek Ma-
kowiecki i Natalia Przybysz wy-
konali interpretacje jego piose-
nek w Centrum Kulturalno-Kon-
gresowym Jordanki. Do Torunia 
przyjechał także: Paul Trynka, bio-
graf Bowiego i Iggy’ego Popa. Spo-
tkanie z nim zaludnili wyposaże-
ni w książki autora fani. Podpisy-
wanie autografów trwało niewiele 
krócej niż samo spotkanie.

Te zresztą cieszą się w Toruniu 
ogromnym wzięciem. Na seans 
Ostatniej rodziny Jana P. Ma-
tuszyńskiego (główna nagroda 
w Konkursie Polskim) i pasjonu-
jące spotkanie z odtwórcą głów-
nej roli Andrzejem Sewerynem, 
laureatem nagrody Złotego Anio-
ła Tofifest za całokształt twórczo-
ści, nie było szans dostać się, jeśli 
nie zarezerwowało się biletu z wy-
przedzeniem. I nie był to bynaj-
mniej wyjątek. Podobnie rzecz się 
miała ze spotkaniem z Allanem 
Starskim, którego scenograficz-
ny dorobek i umiejętność barw-
nego opowiadania o swojej pro-
fesji przyciągnęły tłumy festiwa-
lowych gości. Toruń sumiennie 
pracuje na tytuł prawdziwego 
miasta spotkań.  

Snoekxa. W zmaganiach konkur-
sowych naszą kinematografię re-
prezentowały: w kategorii pełno-
metrażowej – Fale Grzegorza Za-
ricznego oraz zrealizowana w ko-
produkcji czesko-słowacko-pol-
skiej Ja, Olga hepnarová Petra 
Kazdy i Tomáša Weinreba, w ka-
tegorii filmów krótko- i średnio-
metrażowych – polsko-niemiecka 
Lekcja patriotyzmu Filipa Jacob-
sona. Wszystkie dobrze przyjęte, 
ale tym razem zabrakło festiwa-
lowych trofeów. 

Regiofun to festiwal, gdzie 
szczególnie honoruje się produ-
centów, to oni podczas tej imprezy 
grają pierwsze skrzypce. „Od sied-
miu lat przekonujemy widzów, że 
producent powinien być osobą 
rozumiejącą wiele aspektów pra-
cy filmowca i posiadającą szero-
kie kompetencje. Czytanie sce-
nariusza i aktywne uczestnicze-
nie w procesie twórczym stało się 
dziś normą, a praca ręka w rękę 
z autorem filmu jest przyjemnym 
obowiązkiem. Pytanie, czy produ-
cent może zostawić w obrazie fil-
mowym swój autorski, artystyczny 
ślad…” – pisze w festiwalowym ka-
talogu Anna Szrama, dyrektor Re-
giofunu, imprezy, która od swych 
narodzin promuje szczególną rolę 
filmowych regionów. W tej dzie-
dzinie Śląsk może świecić przy-
kładem, czego dowodem dwa 
znakomite „miejscowe” filmy: 
wyświetlone podczas finałowej 
gali: szczęście świata Michała 
Rosy oraz zaprezentowane tuż 
po zakończeniu Regiofunu w fe-
stiwalowym kinie Kosmos nowe 
dzieło Macieja Pieprzycy – Jestem 
mordercą, obsypane nagrodami 
podczas tegorocznego festiwalu 
w Gdyni. 

Toni Erdmann Maren Ade, odkrycie tegorocznego festiwalu 
w Cannes, w którym nieszablonowy ojciec robi psikusy dorosłej 
córce, by odzyskać jej uczucie i uwagę, wygrał 14. edycję 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu, 
imprezy, która swoją niepokornością i nieoczywistością 
przypomina głównego bohatera zwycięskiego filmu. 

Z roku na rok Regiofun staje się 
imprezą coraz bardziej ważną, 

prężną i ciekawą, imponując nie tylko 
niezwykle interesującym programem, 

ale i szczególnymi filmowymi 
atrakcjami.

Niepokorność 
górąArtur Zaborski

Jerzy Armata

To był festiwalowy hit, świetnie 
zresztą przez organizatorów po-
myślany. Wystarczy napomknąć, 
że trwające ponad półtorej godziny 
spotkanie uwieńczyło fenomenal-
ne nawiązanie do Dnia świra Mar-
ka Koterskiego: „robienie dziób-
ka” z kaptura prowadzącego, Ja-
rosława Jaworskiego. Kondrat nie 
stracił odrobiny charyzmy, choć 
w kinie nie pojawia się, odkąd 
w 2010 roku zagrał dwie ostatnie 
role. Unika też imprez filmowych, 
ale upór organizatorów doprowa-
dził do jego przyjazdu do Torunia. 
I to w dniu urodzin aktora.

Upór, ale też dystans i humor 
niewątpliwie wyróżniają Tofifest 

ności jego społeczności. Za uni-
kalne wprowadzenie fikcji do rze-
czywistego życia”. Warto dodać, że 
ten film dostał już dwie nagrody – 
od jury profesjonalnego, a także 
młodzieżowego – podczas tego-
rocznej edycji Netia Off Camera 
w Krakowie. Jury konkursu filmów 
krótko- i średniometrażowych po-
stanowiło przyznać dwie nagro-
dy – ex aequo – tytułom: radio-
amator Larsa Perssona (Szwecja) 
oraz Moje niebiesko-biało-czerwo-
ne włosy Joszy Anjembe (Francja). 
Nagroda publiczności przypadła 
belgijskiej animacji Voltaire Jana Fo
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Allan Starski i Andrzej Seweryn 
– laureaci Złotych Aniołów 
Tofifest za całokształt twórczości

Katowicki
montaż atrakcji
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Lawrence Lehérissey i Marie-Hélène Lehérissey 
– potomkowie Georgesa Mélièsa
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Festiwale w Polsce: WAMA Film Festival

Hasłem tegorocznej edycji 
festiwalu, którego lejtmo-
tywem jest promocja idei 

koprodukcji filmowych, była „Toż-
samość” w wielokulturowym świe-
cie. Jerzy Hoffman – ambasador 
tej imprezy od samego początku 
jej istnienia – przyznał, że w tym 
roku „kinematografia zaprezentuje 
się w dobrej formie”. I tak też się 
stało. WAMA Film Festival zain-
augurował pokaz filmu Kena Lo-
acha Ja, Daniel Blake. Ta brytyj-
sko-francuska koprodukcja zosta-
ła uhonorowana Złotą Palmą na 
tegorocznym festiwalu w Cannes. 
W Olsztynie zdobyła nagrodę pu-
bliczności. 

Oprócz wspomnianego tytułu 
w Konkursie Głównym festiwa-
lu, który już po raz trzeci gościła 
stolica Warmii i Mazur, pokaza-
no m.in. śmierć w sarajewie Dani-
sa Tanovicia, Opowieść o miłości 
i mroku, reżyserski debiut Natalie 
Portman ze zdjęciami Sławomira 
Idziaka, soy Nero Rafi Pitts czy 
też obsypane już wieloma laurami 
Zjednoczone stany Miłości Toma-
sza Wasilewskiego. Jury pod prze-
wodnictwem Janusza Majewskie-
go zdecydowało jednak, że Grand 
Prix zdobędzie belgijsko-francu-

ska Nieznajoma dziewczyna bra-
ci Jean-Pierre’a i Luca Dardenne. 

Grand Prix Konkursu Filmów 
Krótkich trafiło w ręce Lokatorek 
Klary Kochańskiej. „To film zro-
biony przez wspaniałe kobiety. 
W ogóle mam nadzieję, że ko-
biety odmienią nasz świat” – pod-
kreśliła Magdalena Łazarkiewicz, 
przewodnicząca jury. W imieniu 
reżyserki nagrodę odebrała Zu-
zanna Kernbach, autorka zdjęć 

Jednak najważniejszym wyda-
rzeniem tegorocznej edycji festi-
walu była zapowiedź powołania 
w 2017 roku Warmińsko-Mazurskie-
go Funduszu Filmowego. „W tym 
celu przygotowujemy reorganiza-
cję olsztyńskiego Centrum Eduka-
cji i Inicjatyw Kulturalnych. Pod 
względem urbanistycznym, ple-
nerowym i historycznym nasz re-
gion znakomicie nadaje się do reali-
zacji wszelkiego rodzaju filmów” – 
powiedział Gustaw Marek Brzezin, 
marszałek województwa warmiń-
sko-mazurskiego. Wiadomo już, że 
regionalny Warmińsko-Mazurski 
Fundusz Filmowy na starcie ma 
zagwarantowane 500 tys. zł z bu-
dżetu Urzędu Marszałkowskiego. 
Na tym jednak nie koniec. Zarząd 
województwa już rozpoczął poszu-
kiwanie partnerów biznesowych 
zarówno wśród firm prywatnych, 
jak również wśród przedstawicie-
li samorządów lokalnych z terenu 
Warmii i Mazur. „Nastawiamy się 
nie tylko na filmy fabularne. Bę-
dziemy chcieli wspierać również 
dokumenty, szczególnie te, któ-
re będą dotyczyć historii nasze-
go regionu” – podkreślił Krzysz-
tof Stachowski, dyrektor Centrum 
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych 
w Olsztynie. Fundusz ma również 
wspierać m.in. organizację imprez 
filmowych, na co z pewnością liczą 
też organizatorzy WAMA Film Fe-
stival, a także ma prowadzić regio-
nalny ośrodek dokumentacji i cy-
fryzacji materiałów filmowych.  

Najważniejszym wydarzeniem trzeciej edycji WAMA Film 
Festival była zapowiedź utworzenia w Olsztynie – jakże 
pożądanego – regionalnego funduszu filmowego.

Festiwal,
który wypromował

fundusz filmowy
marcin Zawiśliński

do zwycięskiego obrazu. Nagro-
dę Specjalną Jury Mniejszości Kul-
turowych Warmii i Mazur przy-
znano innemu polskiemu krót-
kiemu metrażowi, zatytułowane-
mu spowiedź w reżyserii Eliasza 
Waszczuka. Seansom filmowym 
towarzyszyły młodzieżowe, mię-
dzynarodowe warsztaty filmowe, 
w których oprócz Polaków uczest-
niczyli również Ukraińcy, Włosi, 
Węgrzy i Francuzi.   
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Zuzanna Kernbach

Koalicja dla
Edukacji
Filmowej

PARTNER GŁÓWNY WSPÓŁORGANIZATOR PARTNER FESTIWAL NALEŻY DODOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY 
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

MECENAT WSPÓŁFINANSOWANIE
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Lipowska, Adam Ferency
producenci: Maciej Sowiński, Andrzej Papis
produkcja: TFP
czas projekcji: 84 min
dystrybucja: Mówi Serwis

Ten film, zrealizowany z dużym roz-
machem inscenizacyjnym oraz atrak-
cyjnymi efektami specjalnymi, zabiera 
widzów w niezwykłą podróż. Jest w nim 
wszystko, co kochają dzieci – ciekawi 
bohaterowie, tajemnicze potwory i nowi 
przyjaciele – magiczne, kolorowe ptaki. 
Opowiada o tym, co się dzieje, gdy 
zamykasz oczy i zasypiasz… Magiczne 
drzwi prowadzą do świata „we śnie”. Tak 
realnego, że można w nim zamieszkać, 
tak ekscytującego, że chce się go pozna-
wać i tak tajemniczego, że można się 
go bać. Część dochodów ze sprzedaży 
biletów zostanie przekazana Fundacji 
„Akogo?” Ewy Błaszczyk, która gra w fil-
mie jedną z głównych ról.

Pitbull. Niebezpieczne kobiety
film fabularny
premiera: 11 listopada
reżyseria: Patryk Vega
scenariusz: Patryk Vega
zdjęcia: Mirosław Brożek, Petro Aleksowski, 
Przemysław Niczyporuk
muzyka: Łukasz Targosz
scenografia: Dorota Sławecka
kostiumy: Justyna Stolarz
charakteryzacja: Maja Łukaszewicz, Justyna 
Zaranek
montaż: Tomasz Widarski
dźwięk: Maciej Pawłowski

obsada: Joanna Kulig, Maja Ostaszewska, 
Alicja Bachleda-Curuś, Magdalena Cielecka, 
Anna Dereszowska, Sebastian Fabijański, 
Piotr Stramowski, Andrzej Grabowski, Artur 
Żmijewski, Zuzanna Grabowska, Tomasz 
Oświeciński, Agnieszka Rylik, Aldona 
Jankowska, Zuzanna Bernat-Kawka, Ewelina 
Polak, Piotr Bulcewicz, Wojciech Kalinowski
producenci: Emil Stępień, Patryk Vega
produkcja: Ent One Investments
czas projekcji: 136 minut
dystrybucja: Kino Świat

W 2015 roku 40 proc. funkcjonariu-
szy przyjętych do policji stanowiły 
kobiety. Wśród nich są Zuza i Jadźka. 
Na drodze świeżo upieczonych policjan-
tek los szybko stawia starszych kole-
gów po fachu: Gebelsa i Majamiego. 
Ich doświadczenie okaże się bezcenne 
w starciu funkcjonariuszek ze skorum-

powanymi przełożonymi, takimi jak 
Izabela Zych ps. „Somalia” oraz bru-
talnym, przestępczym światem mafii 
„paliwowej”, której macki sięgają dalej 
niż można sobie wyobrazić… Życie pry-
watne bohaterek jest równie skompli-
kowane. Jadźka na co dzień zmaga się 
z nieobliczalnym mężem – pracowni-
kiem wywiadu skarbowego, powiąza-
nym z mafią, natomiast Zuza niefortun-
nie wikła się w romans z Remkiem ps. 
„Cukier”, socjopatycznym gangsterem, 
którego dziewczyna – „Drabina” właśnie 
wychodzi z więzienia…

Ederly
film fabularny
premiera: 18 listopada
reżyseria: Piotr Dumała
scenariusz: Piotr Dumała
zdjęcia: Adam Sikora
muzyka: Selma Mutal
scenografia: Katarzyna Sobańska, Marcel 
Sławiński
kostiumy: Dorota Kołodyńska
charakteryzacja: Dorota Seweryńska
montaż: Beata Walentowska
dźwięk: Tomasz Wieczorek, Jacek Hamela
obsada: Mariusz Bonaszewski, Helena 
Norowicz, Aleksandra Popławska, Piotr Skiba, 
Aleksandra Górska, Wiesław Cichy, Gabriela 
Muskała, Piotr Bajor, Janusz Chabior, Andrzej 
Szeremeta, Jerzy Płażewski
producent: Bożena Krakówka
produkcja: Andersa Street Art and Media
czas projekcji: 87 min
dystrybucja: Żółty Szalik

Ederly to miasto poza czasem, na 
granicy realnego świata i snu. Może 
się wydawać, że istnieje tylko po to, 
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Krzysiek kończy trwający pięć lat zwią-
zek z pierwszą dziewczyną i przepro-
wadza się do mieszkania najlepszego 
kumpla, Michała. Obaj rzucają się w wir 
nocnego życia, od kameralnych „domó-
wek” przez imprezy klubowe i ple-
nerowe festiwale. Nie przejmują się 
niczym, nie ustając w pogoni za znale-
zieniem swojego miejsca w życiu. Ze 
szczerych rozmów, całonocnych zabaw 
i wędrówek wyłania się obraz marzeń, 
ale także lęków i frustracji. Nagłe poja-
wienie się w ich życiu byłej dziewczyny 
Michała – tajemniczej Evy, wystawi ich 
przyjaźń na próbę. Pulsująca w rytmie 
uczuć i muzyki historia opowiedziana 
zostaje z perspektywy przyjaciół uwi-
kłanych w miłosny trójkąt.

Za niebieskimi drzwiami

film fabularny
premiera: 4 listopada
reżyseria: Mariusz Palej
scenariusz: Adam Wojtyszko, Magdalena Nieć, 
Katarzyna Stachowicz-Gacek (na podstawie 
książki Marcina Szczygielskiego)
zdjęcia: Witold Płóciennik 
muzyka: Michał Szablowski
scenografia: Katarzyna Sobańska
kostiumy: Barbara Sikorska-Bouffał, Julia 
Bouffał
charakteryzacja: Alina Janerka, Cezary 
Kostrzewski
montaż: Urszula Dutka
dźwięk: Kacper Habisiak, Marcin Kasiński
obsada: Ewa Błaszczyk, Dominik Kowalczyk, 
Michał Żebrowski, Magdalena Nieć, Teresa 

Wszystkie nieprzespane noce
film fabularny
koprodukcja polsko-brytyjska
premiera: 4 listopada
reżyseria: Michał Marczak
scenariusz: Michał Marczak
zdjęcia: Michał Marczak, Maciej Twardowski
muzyka: Lubomir Grzelak
montaż: Dorota Wardęszkiewicz
dźwięk: Jan Pasemann
obsada: Krzysztof Bagiński, Michał Huszcza, 
Ewa Lebeuf, Adam Repucha, Kaja Kukuła, 
Małgorzata Piernik, Aleksandra Talacha, 
Natalia Atmańska, Cezary Ciszewski, Robert 
Serek
producenci: Marta Golba, Michał Marczak, 
Thomas Benski, Julia Nottingham, Lucas 
Ochoa
produkcja: Endorfina Studio, Pulse Films
czas projekcji: 102 min
dystrybucja: Kino Świat

Jestem mordercą
film fabularny
premiera: 4 listopada
reżyseria: Maciej Pieprzyca
scenariusz: Maciej Pieprzyca
zdjęcia: Paweł Dyllus
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Joanna Anastazja Wójcik
kostiumy: Agata Culak
charakteryzacja: Jolanta Grzelak
montaż: Leszek Starzyński
dźwięk: Robert Czyżewicz, Mateusz 
Adamczyk, Sebastian Witkowski
obsada: Mirosław Haniszewski, Arkadiusz 
Jakubik, Agata Kulesza, Magdalena 
Popławska, Karolina Staniec, Piotr Adamczyk, 
Tomasz Włosok, Michał Żurawski, Michał 
Anioł, Tomasz Borkowski
producenci: Renata Czarnkowska-Listoś, 
Maria Gołoś
produkcja: RE Studio
czas projekcji: 113 min
dystrybucja: NEXT FILM

Thriller psychologiczny inspirowany 
prawdziwymi wydarzeniami z początku 
lat 70. ubiegłego wieku. Głównym boha-
terem filmu jest młody milicjant, który 
po niepowodzeniu dotychczasowego 
śledztwa, zostaje szefem grupy docho-
dzeniowej mającej złapać seryjnego 
zabójcę kobiet.

Kalendarz premier
listopad 2016
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charakteryzacja: Tomasz Matraszek, Anna 
Gorońska
montaż: Milenia Fiedler
dźwięk: Kacper Habisiak, Marcin Kasiński, 
Maria Chilarecka
obsada: Maria Mamona, Małgorzata 
Zajączkowska, Janusz Gajos, Marek Kalita, 
Bartosz Porczyk, Kazimierz Kaczor, Sławomir 
Orzechowski, Marcin Troński, Krzysztof 
Ogłoza, Barbara Bursztynowicz, Jacek 
Bursztynowicz
producent: Ryszard Bugajski
produkcja: RB Film
czas projekcji: 109 min
dystrybucja: Kino Świat

Druga połowa lat 50. ubiegłego wieku. 
Julia Brystygierowa, zwana „Krwawą 
Luną”, to eks-funkcjonariuszka Minister-
stwa Bezpieczeństwa. Tam, jako szefowa 
owianego złą sławą Departamentu V, 
osobiście i z sadystyczną zawziętością 
katowała więźniów politycznych. Słynęła 
z donosów do NKWD, nie oszczędza-
jąc swoich partyjnych towarzyszy. Teraz, 
szukając porady duchowej, ubiega się 
o prywatną audiencję u prymasa Stefana 
Wyszyńskiego. Zanim jednak dojdzie do 
spotkania z głową Kościoła, Brystygie-
rowa będzie musiała przekonać do swo-
ich racji oślepionego księdza i cierpiącą 
na kryzys wiary zakonnicę.

Komunia
film dokumentalny
premiera: 25 listopada (premiera w HBO 27 
listopada)
reżyseria: Anna Zamecka
scenariusz: Anna Zamecka
zdjęcia: Małgorzata Szyłak
montaż: Agnieszka Glińska, Anna Zamecka, 
Wojciech Janas
dźwięk: Marcin Kasiński
producentki: Anna Wydra, Anna Zamecka, 
Zuzanna Król, Izabela Łopuch
produkcja: HBO Polska, Wajda Studio, Otter 
Films
czas projekcji: 72 min
dystrybucja: Aurora Films

Kiedy dorośli bawią się w dom, wtedy to 
dzieci muszą szybko dorosnąć. 14-letnia 
Ola nie tylko opiekuje się niewydolnym 
ojcem, autystycznym bratem i mieszka-
jącą osobno matką, ale przede wszyst-
kim stara się złożyć rodzinę w całość. 
Żyje nadzieją, że uda się jej na powrót 
ściągnąć matkę do domu. Pretekstem 
do spotkania z nią jest komunia święta 
13-letniego Nikodema i Ola bierze na 
siebie całą odpowiedzialność za przygo-
towanie idealnej rodzinnej uroczystości. 
Sam Nikodem obserwuje zmagania bli-
skich ze swojej własnej, niezwykłej per-
spektywy.

Zaćma
film fabularny
premiera: 25 listopada
reżyseria: Ryszard Bugajski
scenariusz: Ryszard Bugajski
zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
muzyka: Shane Harvey
scenografia: Andrzej Haliński
kostiumy: Krzysztof Łoszewski

by mógł do niego trafić główny boha-
ter – Słow. Miasto osacza bohatera, 
któremu zostają przypisane nowe toż-
samości. Film można określić jako 
surrealistyczną komedię z elemen-
tami kryminału lub filozoficzny traktat 
o życiu. Nierealistyczną fabułę wspiera 
realistyczna warstwa wizualna, a czar-
no-białe zdjęcia nawiązują do stylistyki 
kina niemego.

Plac zabaw
film fabularny
premiera: 18 listopada
reżyseria: Bartosz M. Kowalski
scenariusz: Bartosz M. Kowalski, Stanisław 
Warwas
zdjęcia: Mateusz Skalski
muzyka: Kristian Eidnes Andersen
scenografia: Marek Warszewski
kostiumy: Agata Culak
charakteryzacja: Dorota Seweryńska
montaż: Bartosz M. Kowalski
dźwięk: Radosław Ochnio
obsada: Michalina Świstuń, Nicolas 
Przygoda, Przemysław Baliński, Anita Jancia-
-Prokopowicz, Patryk Świderski, Paweł 
Brandys, Paweł Karolak, Małgorzata Olczyk, 
Bartłomiej Milczarek, Mikołaj Zamorski
producenci: Dariusz Pietrykowski, Andrzej 
Połeć, Mirella Zaradkiewicz
produkcja: Film It
czas projekcji: 85 min
dystrybucja: NEXT FILM

Niewielkie miasto w Polsce. Dzień 
z życia nastolatków, którzy właśnie 
kończą szkołę podstawową. Niewin-
nie zapowiadające się spotkanie trójki 
bohaterów prowadzi do nieoczekiwa-
nego, przerażającego finału. Scenariusz, 
nagrodzony w konkursie Script Pro, 
został oparty na faktach. Pełnometra-
żowy debiut Bartosza M. Kowalskiego, 
młodego reżysera, który został doce-
niony przez widzów i krytyków za doku-
menty Moja Wola i Niepowstrzymani. oprac. A.R.
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tknąć esencji tego, co się kiedyś 
wydarzyło. Tą esencją okazał 
się aspekt ludzki. Bez podziału 
na kata i ofiarę. Wydarzyło się 
również coś, czego nie zapla-
nowałem, zważywszy, że proces 
realizacji filmu jest rozciągnięty 
w czasie. Pierwszy etap zdjęcio-
wy rozpoczęliśmy jesienią 2015 
roku. Etap drugi, wiosną 2016, 
przypadł na inną już rzeczywi-
stość polityczną, po wyborach 
prezydenckich i parlamentar-
nych. W jakimś stopniu zaktu-
alizował się ten wymiar filmu, 
który ukazuje sytuację jednostki 
wobec systemu totalitarnego. 
Film który wyreżyserowałem, 
pomimo tego, że historia osa-
dzona jest w latach 70., jest bar-
dzo współczesny. Widz może 
się przejrzeć nie tylko w dyle-
macie głównego bohatera, ale 
również odnaleźć współczesny 
kontekst społeczno-polityczny. 
Cóż, jak widać pewne tematy 
nie ulegają przedawnieniom. 

Jak wiadomo, film ma, mo-
że mieć – tak zwany „trzeci 
sens” – poza tym dosłownym 
i poza symbolicznym… Jest 
także czymś w rodzaju „samo-
opisu kultury”. Po prostu nie-
zależnie od gestu twórcy rze-
czywistość i kulturowe realia 
wkradają się pomiędzy kadry 
i czasem dyktują swoje prawa. 
A jak wyglądała procedura re-
konstrukcji świata, tamtego 
świata sprzed ponad 40 lat? 
Miałem kilka lat, gdy toczy-
ła się tamta sprawa, to jest ta-
kie pamiętanie trochę przez 
„osmozę”, wydarzeń, których 
jakoś jesteśmy świadkami 

w dzieciństwie. Kiedy wiedzia-
łem już, że będę realizował fa-
bułę osadzoną w tamtej epoce, 
to zrobiłem sobie powtórkę 
z kina, które wtedy powstawa-
ło. Tak więc moje lata 70., to nie 
tylko okruchy wspomnień wła-
snych, ale też obrazy filmowe, 
z dominującym nurtem kina 
moralnego niepokoju. Sama 
wiesz, jako filmoznawca, że dziś 
bywa oceniane bardzo różnie. 
Zgrzebność narracyjna, ten 
dydaktyzm, często nachalny, 
w myśl reguły – dobry bohater 
versus zły świat…

Ale niepokój ocalał…
Dla mnie najważniejszym fil-
mem i postacią ikoniczną tam-
tego kina jest Wodzirej Feliksa 
Falka, i jego bohater, bo nie 
ma w nich tego dydaktyczne-
go zacięcia. To fenomenalne 
studium postaci, z przerażającą 
„jazdą w dół”. „Zatrzymaj się!” – 
chce się krzyknąć do Daniela-
ka, a z drugiej strony rozumie-
my, że ta cała rzeczywistość 
wokół go przerasta…To przecież 
Dostojewski w czystej formie. 
Myślałem o Danielaku, projek-
tując postać mojego głównego 
bohatera. To co w nim zacho-
dzi, całe to oddalanie od tego, 
kim jest na początku, utrata ja-
sności wewnętrznej, kolejne fa-
zy czegoś w rodzaju mentalnej 
i życiowej degrengolady, uwi-
kłanie bez powrotu – to esencja 
mojego filmu. 

Widz to dostrzega i czu-
je podczas projekcji. Wiesz, 
to wszystko nijak nie chce 
się zmieścić w niewątpliwie 

atrakcyjnej pod względem ko-
mercyjnym formule kina poli-
cyjnego. 
To psychologiczny thriller – tak 
go widzę i to chyba najbliższa 
mu formuła. Oczywiście „ubra-
ny” w kostium, rekwizyty i realia 
filmu policyjnego.

Poza Wodzirejem, gdzieś w ty-
le głowy podczas projekcji 
Jestem mordercą mam Krót-
ki film o zabijaniu Krzyszto-
fa Kieślowskiego… i kontekst 
Dekalogu.
Nie starałem się uruchamiać 
tego kontekstu, chociaż cieszę 
się, że faktycznie bywa tu przez 
widzów przywoływany – uwiel-
biam ten film. Powstawał jednak 
w zupełnie innych warunkach – 
wtedy w latach 1986-1987 było 
jeszcze, o ile pamiętam, morato-
rium na karę śmierci, była jesz-
cze dopuszczana. Czyli ten film, 
znakomity pod każdym wzglę-
dem, miał też wydźwięk inter-
wencyjny, był głosem w poten-
cjalnej debacie. Choć z drugiej 
strony – mój obraz nieoczeki-
wanie zyskuje niestety na aktu-
alności, są przecież pomysły na 
przywrócenie najwyższego wy-
miaru kary. Cóż, cała ta mate-
ria rzeczywistości sprzed kilku 
dekad, czyli sprawa Marchwic-
kiego to w istocie dramatyczna 
plątanina okoliczności politycz-
nych, społecznych i po prostu – 
„ludzkich”. Nawet po tym odsia-
niu realiów, które zastosowałem 
w scenariuszu, poraża swoim 
wydźwiękiem.

Nie byłoby aż takich odbior-
czych emocji, gdyby nie ge-

nialny dobór obsady aktor-
skiej. Tu, w przypadku postaci 
Kalickiego została ona uszyta 
na miarę. Na miarę Arkadiu-
sza Jakubika, bo przecież na-
pisałeś rolę dla niego… Jak 
natomiast trafił na plan miro-
sław Haniszewski?
To historia jak z hollywoodz-
kiego filmu klasy B. Było sporo 
kandydatów do tej roli, staną-
łem wobec konieczności zdjęć 
próbnych. Mirek pojawił się na 
castingu jako „stand”, partnero-
wał kolejnym kandydatom, ale 
w pewnym momencie poprosił 
o szansę. Pomimo że do tej po-
ry był aktorem drugiego pla-
nu, postanowiłem spróbować. 
Dobrze wypadł. Potem robiłem 
jeszcze następne etapy zdjęć 
próbnych. Okazał się najlepszy.

A królowa polskiego kina jako 
„wściekła śląska baba”??
Muszę powiedzieć, że tym po-
mysłem obsadowym mocno 
zaskoczyłem producentkę, ale 
myślę, że warto czasem obra-
cać monetę. Nie pracowałem 
wcześniej z Agatą Kuleszą, ale 
znaliśmy się prywatnie. Kie-
dy wysłałem jej scenariusz, 
oddzwoniła: „Maciek to może 
nie jest duża rola, nie wiem ile 
z tego zostanie na ekranie, ale 
czegoś takiego jeszcze nie gra-
łam…”. To było dla niej duże 
wyzwanie – zagrać osobę tak 
inną od niej samej, prymityw-
ną, totalnie pozbawioną tego, 
co cechuje Agatę jako człowie-
ka – czyli delikatności, łagod-
ności… Ale jest genialną aktor-
ką i stworzyła świetną postać 
Lidii Kalickiej. 

Anita Skwara: Po projekcji 
filmu Jestem mordercą widzo-
wie odreagowują wstrząs per-
cepcyjny. Bo przecież „praw-
da życia” wychodzi z ekranu. 
Trudno się szybko od tego 
wyzwolić. Zresztą – sam je-
steś najlepszym przykładem 
siły oddziaływania tej historii 
sprzed ponad 40 lat. To twój 
kolejny powrót do tego te-
matu.
Maciej Pieprzyca: Moim 
pierwszym podejściem do hi-
storii i dramatu rodziny Mar-
chwickich był dokument pod 
takim samym tytułem – Jestem 
mordercą... z 1998 roku. Pra-
cowałem nad nim ponad rok. 
Jakiś czas później, dokładnie 
w 2003 roku, realizowałem se-
rial Kryminalni i tam też z mojej 
inicjatywy znalazł się Tryptyk 
śląski, te trzy odcinki stanowią-
ce odrębną całość uznane zo-
stały przez widzów za najlepsze 
z całego serialu – to też było od-
wołanie do tej sprawy. W końcu 
przyszła kolej na fabułę – i tak 
po raz trzeci sam siebie posta-
wiłem wobec tamtej historii. 
Powrót po kilkunastu latach do 
tych samych faktów, realiów, 
bohaterów, do świata już w jakiś 
sposób „opowiedzianego” prze-
kreśla możliwość przedstawie-
nia tematu w stosunku 1:1 wo-
bec narracji, które już się doko-
nały. Zwłaszcza, że wtedy, pod 
koniec lat 90. to był w zasadzie 
pierwszy wyraźny sygnał, który 

skiego wampira”. Mój doku-
ment okazał się być iskrą zapal-
ną – stopniowo zaczęły się poja-
wiać reportaże, artykuły na ten 
temat, została napisana książka. 
Kiedy więc po latach wróciłem 
do tego tematu, by zrobić film 
fabularny, postanowiłem po-
traktować tamtą sprawę już tyl-

wyszedł w świat z mojej strony, 
że być może coś było przera-
żająco nie tak, że w majestacie 
„państwa i prawa” w procesie 
poszlakowym zapadły wyroki 
śmierci. Starałem się wyciągnąć 
na światło dzienne manipulację, 
która doprowadziła do triumfu 
władzy i dramatu „zagłębiow-

ko jako pretekst do przyjrzenia 
się ludziom, głównie milicjan-
towi, który prowadzi śledztwo 
i podejrzanemu. Chciałem po-
kazać, nazwać te „koszty ludz-
kie”, które są konsekwencją 
uwikłania się w to, co się wtedy 
wydarzyło. 

Czyli obmyśliłeś hybrydę – ta-
ki film faktów łamany przez 
film fikcji?
Generalnie taka jest moja me-
toda twórcza. Rzeczywistość 
mnie inspiruje, ale tak napraw-
dę interesuje mnie „szczere 
zmyślenie” – oparte na solidnie 
zdobytej wiedzy, na temat te-
go, o czym opowiadam. Fikcja, 
którą dokładam do faktów jest 
niezbędna, aby tę rzeczywi-
stość ogarnąć, i w efekcie – zro-
zumieć.

Ta matryca zadziałała już per-
fekcyjnie w konstrukcji po-
przedniego filmu – Chce się 
żyć…
Moja praca jako scenarzysty, 
która ku mojej ogromnej satys-
fakcji została doceniona w Gdy-
ni (nagroda indywidualna za 
scenariusz do filmu Jestem 
mordercą – przyp. A.S.) polega 
na coraz intensywniejszym od-
dalaniu się od tamtej sławnej 
sprawy. Napisałem jedenaście 
wersji scenariusza, w każdej 
następnej mniej było faktów, 
a więcej fikcji – sądzę, że w ten 
właśnie sposób udało mi się do-

Z maciejem Pieprzycą, reżyserem filmu 
Jestem mordercą, rozmawia Anita Skwara
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O szczerym zmyśleniu

i historiach, 
które stają się przypowieściami 

Maciej Pieprzyca

Mirosław Haniszewski w filmie 
Jestem mordercą, reż. Maciej Pieprzyca
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coraz mocniej czuję, że jestem 
już na innym etapie. 

Historia, którą 
przedstawiasz, długo w tobie 
siedziała?
Pamiętam taki moment, kiedy 
miałem chyba z dwadzieścia 
jeden lat i nagle poczułem 
ogromną wolność. Przeprowa-
dziłem się wtedy do nowego 
miasta, poznałem nowe towa-
rzystwo i zacząłem w komplet-
nie inny sposób spędzać czas. 
Zdałem sobie wtedy sprawę, 
że jest to coś unikalnego, i że 
super byłoby to zarejestrować. 
Nie zajmowałem się jeszcze 
wtedy na serio kinem, więc 
pomysł się rozpłynął i dopiero 
niedawno wrócił. Moja mło-
dość wyglądała inaczej niż 
bohaterów, ale to jest mniej 
ważne, ponieważ starałem się 
skupić na tym, co dla każdego 
pokolenia jest uniwersalne, to 
znaczy na uchwyceniu podob-
nych stanów euforii, smutku, 
niepewności. 

mówi się, że twój 
film ma szansę być 
manifestem pokolenia 
dwudziestoparolatków.
Na pewno nie miałem takiego 
zamysłu. Dopiero czas pokaże, 
czy to, co udało nam się 
uchwycić, jest czymś ponad-
czasowym, reprezentatywnym 
dla pewnego okresu zbioro-
wej świadomości. Kierowałem 
się po prostu tym, aby oddać 
to, co widzę wokół siebie z jak 
największą precyzją i głębią. 
Od początku zdawałem sobie 
też sprawę, że nie będzie to 
film dla wszystkich widzów. 
Celowym zabiegiem była rezy-
gnacja z wielu klasycznych 
rozwiązań dramaturgicznych, 
aby bardziej oddać odczucie 
chwili, wspomnienia, niż sta-
wiać na liniowy rozwój boha-
tera. Z drugiej strony, jak ktoś 
już wejdzie w tę konwencję, to 
mam nadzieję, poczuje dużą 
radość, że może te momenty 
przeżywać wspólnie z boha-
terami i samemu wyciągnąć 
z ich życia wnioski. 

o młodym pokoleniu mówisz 
z dużą sympatią.

Jest taka fatalistyczna tenden-
cja, jakoby to młodsze pokole-
nie było gorsze. Tak oczywi-
ście myśli starsze pokolenie 
i zazwyczaj się myli. W ogóle 
wydaje mi się, że mocne oce-
nianie kogokolwiek jest słabe, 
a w szczególności młodego 
pokolenia. Przecież ci ludzie 
dopiero się formują, muszą 
popełnić błędy, aby się na 
nich czegoś nauczyć. Sądzę, 
że na wszystko jest czas i aby 
być w pełni szczęśliwym, na 
dalszych etapach życia, każdy 
powinien sobie pozwolić na 
taki dziwny autorski okres mło-
dości. Trzeba też zrozumieć, że 
czasy się zmieniają, więc próba 

bezpośredniego porównania 
z pozycji starszego pokolenia 
jest beznadziejna. 

Warszawa tym samym jest 
kolejnym bohaterem twojego 
filmu. 
To prawda. Dla mnie Warszawa 
jest miejscem nieustannego 
dryfowania. Szczególnie nad 
ranem podczas wakacji, kiedy 
wszyscy wyjeżdżają i jest zupeł-
nie pusto. Można wtedy poczuć 

się, jakby całe miasto było 
twoim placem zabaw. 

Kluczem do Wszystkich 
nieprzespanych nocy jest, 
jak wspomniałeś, autentyzm.
Od początku czułem, że film 
ten powinien być na granicy 
gatunków. Chciałem czerpać 
jak najwięcej z dokumentu pod 
względem realizmu emocji 
oraz psychologii postaci, ale 
też pozwolić sobie na bardziej 
bajkowe i mocno fabularne 
sekwencje oddziałujące raczej 
na serce niż na umysł. Oprócz 
tego, nawet przy dużym budże-
cie, nie uzyskałbym takiego 
realizmu w wielu sekwencjach. 

Dużo rzeczy cię zaskaki-
wało?
W tej formie właśnie na tym to 
polega. Oczywiście kiedy jesteś 
sześć razy pod rząd zaskaki-
wany negatywnie i coś ci nie 
wychodzi, jest to deprymujące. 
Ale i tak zawsze to, co dostaje 
się w zamian, jest warte tych 
wszystkich ciężkich momen-
tów. Nigdy nie należy tracić 
wiary w chwilach, w których nie 
idzie. To był trudny projekt pod 

względem emocjonalnym. Pra-
cujemy na prawdziwych uczu-
ciach, każdy z nas przeżywa to 
na swój sposób. To wymaga 
bezwzględnego zaufania. 

Jak twoi dwaj aktorzy – 
Krzysztof Bagiński i michał 
Huszcza – trafili na plan?
Casting polegał na spacerowa-
niu po Warszawie i spotykaniu 
się z jak największą liczbą osób. 
Czasami spotkania kończyły 
się na kawie, w innych wypad-
kach na zdjęciach próbnych. Po 
pół roku poszukiwań już pra-
wie byłem gotów zrezygnować 
i wtedy pojawili się Krzysztof 
oraz Michał. Spotkałem ich na 

domówce, na początku obser-
wowałem ich z daleka. Nie 
wiedziałem, co mówią, ale bar-
dzo zaciekawił mnie sposób, 
w jaki gestykulują i w ogóle 
ich wygląd. Jeden niższy, drugi 
wyższy. Jeden wyglądał jak 
Hłasko, drugi jak Tyrmand. Po 
paru dniach wspólnych przygód 
byliśmy przekonani, że chcemy 
ten film wspólnie zrobić i tak 
naprawdę od tamtego czasu nie 
było chwili zawahania. 

Kuba Armata: Wszystkie 
nieprzespane noce to 
koprodukcja polsko-
-brytyjska, w którą 
zaangażowany był też 
Sundance institute. Jak do 
tego doszło? 
Michał Marczak: Sundance 
Institute jakiś czas temu ode-
zwał się do mnie, ponieważ 
znalazłem się na liście reży-
serów, których według nich 
warto obserwować. Założyli 
wtedy też nowy fundusz dla 
filmów z pogranicza fabuły 
i dokumentu, więc byłem 
jedną z pierwszych osób 
zaproszonych do złożenia apli-
kacji. Proces weryfikacji oraz 
dyskusji o pomyśle trwał pra-
wie pół roku, ale pod koniec 
udało się i dostaliśmy od 
nich wsparcie finansowe oraz 
zaproszenie do grona Sun-
dance Alumni Artists, dzięki 
któremu uzyskałem dostęp do 
wszelkich zasobów Sundance 
Institute. 

Za Wszystkie nieprzespane 
noce dostałeś na Sundance 
Film Festival nagrodę 
reżyserską. Czujesz 
w związku z tym na sobie 
jakąś presję? 
Wydaje mi się, że najważ-
niejsze w tym wszystkim 
jest zachowanie pokory. 
Oprócz tego moje marzenia 
są o wiele większe, więc i tak 
zawsze czuję niedosyt. Mam 
taką zasadę zaczerpniętą od 
pani Doroty Wardęszkiewicz, 

Jeszcze w trakcie realizacji 
Wszystkich nieprzespanych 
nocy mówiłeś, że to 
pożegnanie pewnego okresu 
w twoim życiu.
Ten film wymagał bardzo moc-
nego zgrania czasu, w któ-
rym byłem wspólnie z boha-
terami, oraz pewnej energii 
całej ekipy, i w ogóle chęci 
przeżywania pewnych rzeczy. 
Tak naprawdę nie byłem wiel-
kim fanem filmów o dorasta-

z którą montuję filmy od dłuż-
szego czasu, żeby do każdego 
obrazu postarać się podcho-
dzić tak, jakby się robiło to 
po raz pierwszy. Oczywiście 
doświadczenie zawsze będzie 
w nas, ale im bardziej człowiek 
stara się skupić na temacie, 
wsłuchać w historię i stworzyć 
coś nowego, tym bardziej nasz 
styl będzie pod koniec dnia 
widoczny, ale w takim najlep-
szym wydaniu. 

niu i nie myślałem, że zrobię 
podobny, ale nagle przyszła 
taka myśl, może właśnie kiero-
wana poczuciem, że ów okres 
się kończy. Pomyślałem więc, 
że jeśli mam się tego podjąć, to 
musi to powstać wtedy, kiedy 
jestem jeszcze tego naturalną 
częścią. Kiedy nie ma ewident-
nego dystansu pomiędzy mną 
a bohaterami. Minęło już tro-
chę czasu od premiery i z każ-
dym kolejnym miesiącem 

Z michałem marczakiem, reżyserem filmu 
Wszystkie nieprzespane noce, rozmawia Kuba Armata

Jeden jak Hłasko,
drugi jak Tyrmand
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Michał Marczak 

Krzysztof Bagiński i Michał Huszcza 
w filmie Wszystkie nieprzespane noce, 
reż. Michał Marczak
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tam robione było scenografią, 
montażem, grą aktorską, wspa-
niałą muzyką. Oglądałem te 
filmy jako dziecko i zrobiły na 
mnie ogromne wrażenie.

Bałeś się reakcji dzieci?
Tak, przede wszystkim nie 
chciałem zawieść dzieci, bo 
to obraz dla nich. Dlatego od 
początku nam towarzyszyły 
w czasie powstawania filmu. 
W szczególności dzieci scena-
rzystek współtworzyły tę pro-
dukcję, najpierw czytały i po-
tem oglądały każdy etap. Ale 
dobrze pamiętam, pewien mo-
ment, którego się obawiałem, 
w końcu producent ma prawo 
być niepewny. Okazuje ci za-
ufanie, ale przecież może mieć 
obawy. W efekcie postanowił 
ten film badać. Byłem tym tro-
chę przerażony, bo musiałem 
pokazać dzieciom całej ekipy 
tzw. offline, czyli wersję bez 
efektów specjalnych, dźwię-
ków, nawet niektórych offów. 
Siedziałem wtedy w sali i sam 
dopowiadałem, co w danym 
momencie ma być. Myślałem, 
że będzie ciężko. Po jakichś 
dwóch godzinach od pokazu 
zaczął dzwonić telefon. To byli 
kolejni członkowie ekipy, któ-
rzy donosili, że po zakończeniu 
projekcji dzieciakom nie zamy-
kają się buzie. Że rozmawiają 
o tym, przeżywają, cieszą się, iż 
w końcu powstał film dla nich. 
Dzieci zatem ocaliły ten film 
i tego dnia uskrzydliły dalszą 
pracę nad nim.

masz takie poczucie, że to naj-
bardziej wymagająca publicz-
ność?
Zdecydowanie, przy nich nie 
ma zmiłuj. Choć to też ma dwie 
strony medalu. Nie wyobrażam 
sobie bardziej wyedukowanej 
publiczności. My tego nie mieli-
śmy, a obecnie większość dzieci 
ma dostęp do 120 kanałów w te-
lewizji, internecie, ma Netflixa 
itd. Mogą czerpać bodźce z ca-
łego świata, zatem są wyrobio-
ne od małego. W końcu żyjemy 
w świecie kultury audiowizual-
nej. Wreszcie to bardzo szczera 
publiczność. Nie bawią się jak 
dorośli w ideologie, tylko mó-
wią wprost, co myślą. 

Trudno było znaleźć balans 
pomiędzy rozrywką a walo-
rem edukacyjnym? Bo taki 
twój film też ma.
Paradoksalnie bardziej niż 
dzieci bali się tego producenci 
i dystrybutor. Stąd wspomnia-
ne badania. Dzieci wiedziały, 
o czym jest film, doskonale go 
rozumiały. W ogóle wydaje mi 
się, że ich nie doceniamy. Po-
dam przykład z muzyką, bo tu 
mieliśmy kilka podejść. Dwóm 
kompozytorom musiałem po-
dziękować za współpracę. Opo-
wiadałem im, o co mi chodzi, 
zmontowałem muzykę z róż-
nych filmów – od Kapitana 
ameryki po incepcję – jako re-
ferencje, i co dostawałem w od-
powiedzi? Muzykę à la Majka 
Jeżowska z informacją, że prze-
cież robimy film dla dzieci. Ty-
le że dziecko trzeba traktować 
jak poważnego partnera. Bo 
jeżeli w fabule traci ono to, co 
najcenniejsze, rozpada się jego 
świat, to trzeba to muzyką od-
powiednio podbudować. Nie 
wszyscy to rozumieli.

Film podejmuje wiele tema-
tów. To spojrzenie na świat 
dorosłych oczami dziecka, 
opowieść o próbie radzenia 
sobie z poważną traumą, o si-
le imaginacji, ale też o macie-
rzyńskiej miłości.
Relacje rodzicielskie to taka 
klamra, która wszystko spina. 
Temat miłości jest w tym filmie 
najważniejszy, nadaje wędrów-
ce bohatera sens. Gdyby to by-
ła tylko przygoda, a tego by za-
brakło, film byłby pusty. To też 
opowieść o dojrzewaniu. Dla 

dziecka w pewnym okresie roz-
woju matka jest całym wszech-
światem. Jeżeli to traci, jego 
świat de facto się kończy. Roz-
pad pokazany jest tu na zasa-
dzie pewnej aberracji. Niektó-
re szczegóły się pamięta, ale 
po jakimś czasie ulegają znie-
kształceniu. To takie stopniowe 
zanikanie. Coraz bardziej odwi-
jałem tę rzeczywistość. Powta-
rzałem te same miejsca, ale one 
w jakiś sposób się zmieniały.

Ważnym wątkiem twojego fil-
mu jest zapadnięcie w śpiącz-
kę. To twoje wyobrażenie te-
go, jak wtedy zachowuje się 
ludzki umysł?
Raczej tak. Wiedziałbym, kogo 
o to spytać, bo w filmie zagrała 
Ewa Błaszczyk. Pamiętam, że 
spotkałem ją przy okazji inne-
go projektu. Wydała mi się na 
pierwszy rzut oka najbardziej 
zimną i zdystansowaną oso-
bą, jaką znam. Kiedy czytałem 
książkę Marcina Szczygielskie-
go, tak właśnie wyobrażałem so-
bie postać ciotki. Ewa pasowała 
idealnie, choć później okazało 
się, jak bardzo, tak zwyczajnie 
po ludzku, się co do niej pomy-
liłem. To cudowna, wspaniała 
i ciepła osoba. Z racji dramatu, 
który sama przeżywa, nie śmia-
łem jednak zapytać, czy zechce 
wziąć udział w tym projekcie.

Jak zareagowała na tę propo-
zycję? Bo jej udział, w kontek-
ście tego, co robi, działalności 
fundacji, też jest symboliczny.
Nasz film jest też akcją charyta-
tywną na rzecz jej fundacji. Ewa 
robi naprawdę wielkie rzeczy. 

Pojechaliśmy do niej ze scena-
riuszem i widziałem, że emocjo-
nuje się nim jak mała dziew-
czynka. Przebierała nóżkami 
i tylko czekała na to, by skoń-
czyć czytać i powiedzieć: „tak”. 
Mam takie poczucie, że dzięki 
niej nastąpiło jakieś nieprawdo-
podobne sprzężenie zwrotne. 
To wszystko trochę wykracza 
poza film. Wchodzimy w real-
ne życie.

Wspominasz o wielu trudno-
ściach związanych z realiza-
cją Za niebieskimi drzwiami, 
od ograniczeń finansowych po 
przełożoną o jedenaście mie-
sięcy postprodukcję.
Myślę, że po tym filmie mogę 
o sobie powiedzieć „reżyser”. 
Każdy etap realizacji był na 
swój sposób trudny. Wydawa-
ło się, że po tym, jak na bardzo 
długim castingu znaleźliśmy 
w końcu odpowiedniego chłop-
ca, będzie już z górki. Ale potem 
trzeba było znaleźć ten dom. 
Chciałem, żeby był taki jak 
z Hitchcocka czy Agathy Chri-
stie. Następnie zdjęcia, gdzie 
często pokonywała nas pogo-
da, a nie mieliśmy żadnych re-
zerw czasowych. Zdarzało się, 
że dzieciaki były po prostu bar-
dzo zmęczone. Kiedy przetrwa-
liśmy zdjęcia, wydawało się, że 
wszystkie pracowite chwile już 
za nami. I nagle okazało się, że 
postprodukcja przesuwa się 
o jedenaście miesięcy. Tych sta-
cji krzyżowych jest dwanaście 
i tyle razy musisz upaść. Ale po 
tym trzeba się podnieść i dalej 
iść do przodu, bo efekt końcowy 
jest najważniejszy. 

Kuba Armata: Za niebieski-
mi drzwiami to film zrealizo-
wany przede wszystkim z my-
ślą o młodych widzach. Nie 
masz wrażenia, że takiego ki-
na w Polsce w ostatnich latach 
brakuje?
Mariusz Palej: Zdecydowa-
nie, porównując to chociażby 
z czasami mojej młodości. Pa-
miętam, że jako dziecko mia-
łem swoje filmy i seriale. Dzisiaj 
śmiejemy się z pana Kleksa, ale 
to się oglądało. Po 1989 roku 
powstało dla dzieci tyle filmów, 
że pewnie można by je policzyć 
na palcach jednej ręki. Ostat-
nim dużym wydarzeniem, które 
wszyscy wspominają, było Ma-
giczne drzewo Andrzeja Malesz-
ki. Tyle że to było osiem lat te-
mu. Z dzieckiem chodzimy do 
kina naprawdę często, rocznie 

Amerykanie. W ciągu ostatnich 
lat pojawiły się aż cztery filmy 
o Królewnie Śnieżce, pokazują-
ce tę historię z różnych punktów 
widzenia. I ja też chcę uwspół-
cześnić krakowską legendę, 
zbudować ją trochę na nowo. 
Chodziłem z tym od producenta 
do producenta, wszyscy pukali 
się w czoło. Dość przypadkiem 
trafiłem w końcu na Macieja So-
wińskiego, któremu ten pomysł 
bardzo się spodobał, ale chciał 
jednak zacząć od czegoś bez-
pieczniejszego. Szukaliśmy więc 
wśród literatury dla dzieci, która 
przecież jest bardzo szlachet-
na i ma świetne tradycje. Wtedy 
pomyśleliśmy o Marcinie Szczy-
gielskim. Trafiliśmy na książkę 
„Czarny młyn”, ale niestety oka-
zało się, że ktoś ma już prawa 
do ekranizacji. Wróciłem do do-
mu podłamany i wtedy dowie-
działem się, że w szkole dzieci 
przerabiają inną książkę Marci-
na: „Za niebieskimi drzwiami”. 
W tym momencie zadzwonił te-
lefon i tę samą informację prze-
kazał mi Maciej. To chyba było 
przeznaczenie. 

Co pomyślałeś po przeczyta-
niu książki?
Pamiętam, że po skończe-
niu książki między niedzielą 
a poniedziałkiem w ogóle nie 
spałem, bo do siódmej rano pi-
sałem eksplikację reżyserską. 
Wysłałem ją do Maćka i zaczę-

oglądamy kilkanaście produkcji 
dla dzieci ze Stanów Zjednoczo-
nych czy Europy. Z zazdrością 
patrzę na budżety sięgające kil-
kudziesięciu milionów euro. My 
mieliśmy ledwie milion.

myślisz, że jest szansa, żeby 
z kinem dziecięcym było w na-
szym kraju lepiej?
Pojawiają się pierwsze promyki. 
Bardzo ciekawą inicjatywę pod-
jął ostatnio PISF, tworząc spe-
cjalną komisję poświęconą kinu 
dla dzieci. I właśnie tam wystar-
towaliśmy z kolejnym projek-
tem, który, co ciekawe, chrono-
logicznie był pierwszy. To opo-
wieść związana z magicznym 
miastem, jakim jest Kraków, 
i z jego legendami. Nie chciał-
bym jednak robić tego jeden 
do jednego, tylko bardziej jak 

liśmy działać. On bardzo wie-
rzył w ten projekt i sam wyłożył 
pieniądze na napisanie scena-
riusza. Miałem wtedy w głowie 
dwie sprzeczne rzeczy. Z jed-
nej strony, że to fantastyczne, 
iż ktoś w Polsce myśli tak jak 
Szczygielski, z drugiej, że ten 
projekt jest szalenie ryzykowny. 
Zwłaszcza od strony wizualnej, 
choć już wtedy miałem pierw-
sze pomysły.

Jak one wyglądały?
Przede wszystkim niespecjalnie 
wierzę i ufam efektom. To ta-
ka dziedzina, która u nas wciąż 
raczkuje. Może nie jesteśmy 
już w epoce kamienia łupane-
go, ale na początku manufak-
tur, podczas gdy Amerykanie 
latają w kosmosie. Wobec tego 
przyjąłem założenie, że gdyby 
nagle przestały istnieć kom-
putery, to chciałbym, żeby ten 
film się obronił. Stąd w dużej 
mierze działaliśmy manualnie, 
przy użyciu bardzo prostych 
środków. Kręciliśmy w takich 
miejscach, żeby było widać róż-
nicę między światem realnym 
a fantastycznym. Dlatego też 
zdjęcia były rozłożone na pół 
roku. Chodziło o pewną różnicę 
potencjałów. A przecież mamy 
fantastyczną tradycję kina oni-
rycznego. Chociażby rękopis 
znaleziony w saragossie czy 
sanatorium pod Klepsydrą Woj-
ciecha Jerzego Hasa. Wszystko 

Z mariuszem Palejem, reżyserem filmu 
za niebieskimi drzWiami, rozmawia Kuba Armata
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Mariusz Palej 

Dominik Kowalczyk  w filmie 
Za niebieskimi drzwiami, reż. Mariusz Palej
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kowe, ale nie przynoszą nam 
żadnych informacji na temat 
bohaterów czy przebiegu akcji. 
Jest to tylko wyraz pewnego 
stanu ducha. Dopiero w Ederly 
dialogi stały się siłą napędową. 
W nich wyraża się cały sens 
i przebieg akcji, która polega 
na przechodzeniu od jednego 
nieporozumienia do drugiego. 
Nie w gestach, tak jak to wyglą-
dało w filmie animowanym czy 
w Lesie, tylko w tym, co ludzie 
mają sobie do powiedzenia, jak 
relacjonują sposób postrzega-
nia siebie i świata, jak reagują 
na siebie. Właściwie, gdyby nie 
dialogi, to tej opowieści by nie 
było. 

Dlaczego?
Bo akcja jest oparta na komu-
nikacie słownym, na opi-
niach, opowieściach, relacjach. 
O wielu faktach w tej histo-
rii dowiadujemy się poprzez 
słowa, nie mając dowodów, czy 
stały się naprawdę. Miałem 
do czynienia w tym filmie ze 
znakomitymi aktorami, któ-
rzy nadali scenom i postaciom 
wiarygodność i moc, ale też 
groteskowy dystans do wszyst-
kich zdarzeń. Przyznam, że 
pisanie dialogów sprawia mi 
największą przyjemność pisar-
ską, wydaje mi się, że naprawdę 
potrafię wyrazić poprzez nie 
stan ducha, nastrój, charakter 
postaci i jej kontekst wobec 
sytuacji, w jakiej się znajduje.

Potrafi pan na podstawie 
tego, jakim językiem ktoś się 
posługuje, wyciągnąć wnioski 
o charakterze, naturze 
człowieka?
Nigdy tego nie robiłem i nie 
wiem, czy bym potrafił. Taka 
umiejętność należy już do 
innej, nie mojej dziedziny. Bar-
dziej byłaby domeną Sher-
locka Holmesa lub inspektora 
Colombo. Mam umiejętność 
wczuwania się w stan ducha 
postaci, wyobrażenia go sobie, 
rodzaj intuicji, ale nie mam 
potrzeby wyciągania wniosków 
z obserwacji o czyimś charak-
terze.

A na potrzeby kina tego nie 
trzeba robić?
Kina tak, ale życia nie.  

Jak zwrot w kierunku dia-
logu zmienił pańskie myślenie 
o kinie?
Sam dialog może nie tyle, 
co w ogóle odwołanie się do 
żywych osób i prawdziwych 
sytuacji przestrzenno-przyrod-
niczych. Po wejściu w fabułę 
i w film dialogowy animacja 
stała się dla mnie oddzielną 
strefą, pozbawioną bezpośred-
nich podobieństw do kina aktor-
skiego, zbliżyła się za to do 
teatru, pantomimy. Powstały już 
dwa takie filmy: Walka, miłość 
i praca oraz hipopotamy. Oba 
można by próbować przenieść 
na scenę. Teraz ma powstać 
kolejny. Jakby trzecia część tryp-
tyku, w której pojawi się odwoła-
nie do jednej z najważniejszych 
scen Nowego Testamentu.

odwołania do scen i moty-
wów biblijnych bardzo często 
występują w pańskiej twór-
czości.
Wiele najważniejszych tema-
tów wiecznie żywych dla ludzi 
jest ukrytych w dawnych mito-
logiach, do których w pewnym 
sensie można zaliczyć też Nowy 
Testament. Prawdy, które mają 
korzenie mityczne, czy to baśnie, 
czy przypowieści biblijne, czy 
greckie mity, dają nam wska-
zówki, jak mamy żyć, i co 
możemy wziąć dla siebie z tego, 
co wykracza poza naszą rzeczy-
wistość. To, co powstawało póź-
niej z rąk wielkich dramaturgów, 
jest często w niewielkim tylko 
stopniu przemienioną wersją 
opowieści biblijnej lub mitolo-
gicznej. Wszystkie najważniejsze 
sytuacje międzyludzkie zostały 
już opisane w mitach i religiach. 
Najczęściej krążą wokół rodziny 
jako pewnej struktury. To w jej 
obrębie pojawiają się archety-
piczne zachowania i emocje.

Pan też wokół niej krąży.
Rodzina jest fantastycznym 
polem do poszukiwań, bo tam 
relacje są ustalone na podstawie 
zobowiązań, jakie mają człon-
kowie wobec siebie. Ciekawie 
jest obserwować i opisywać nasz 
stosunek do rodziny i można 
to robić z wielu różnych punk-
tów widzenia. Szalenie poważ-
nie – jak u Szekspira, ale też jak 
w czeskich komediach – zabaw-

nie, a nawet groteskowo, co nie 
umniejsza dramatu ludzkiego 
losu. Ederly zrobiłem bardziej 
„po czesku”. Las jednak poważ-
niej, biblijnie.

W Lesie mówił pan o rela-
cji ojca i syna, w Ederly syn 
oddziałuje na więcej osób.
Moim lejtmotywem w Lesie była 
śmierć i to, jaką stwarza aurę 
wokół osoby umierającej i jej 
opiekuna. Chciałem opisać ten 
specyficzny moment, kiedy liczy 
się tylko śmierć, która wytwa-
rza własny świat, własne prio-
rytety, wobec których nie jest 
ważne, jaki jest zawód naszego 
bohatera, gdzie mieszka, czy 
żyje matka, czy mają sąsia-
dów. Nie wiemy, czy ojciec jest 
wdowcem, czy syn ma żonę. Te 
rzeczy nas tam nie interesują, 
dlatego bohaterowie niewiele 
mówią. Słowo sygnalizowałoby 
już jakieś informacje, zaburzało 
ciszę, jaka zapada wobec umie-
rania. W Ederly głównym boha-
terem jest sam problem infor-
macyjny, pytanie: kim jest Słow? 
Stąd omijam identyfikację miej-
sca i czasu. Bohaterowie mówią 
po polsku, tylko dlatego, że ja 
jestem Polakiem i mam swoje 
wspomnienia.

o wierne odtworzenie dialo-
gów aktorzy bardzo dbali.
Pamiętam jak Helena Norowicz 
upewniała się, czy na pewno ma 
być powiedziane: „ma ona zna-
czenie głębsze znacznie”. Czuła 
instynktownie, że w tym przesta-
wieniu słów zawiera się ważna 
informacja o sposobie postrze-
gania świata i charakterze matki, 
postaci, którą grała. A dlaczego 
tak napisałem? Nie wiem. Tak 
miało to być powiedziane. Dia-
logi miały odrywać się od reali-
zmu, ale też definiować postaci 
tak, jak je sobie wyobrażałem. Bo 
to jednak jest świat wymyślony, 
a nie realistyczny, nie odzwier-
ciedla dokładnie sytuacji z życia. 
To nie jest lustro. To jest próba 
stworzenia świata równoległego, 
bardzo podobnego do naszego, 
ale jakoś dziwnie troszeczkę 
innego.

Czym różni się dla pana praca 
zespołowa w filmie aktorskim 
od pracy nad animacją, która 

wydaje się bardziej autorską 
wypowiedzią?
Plan zdjęciowy trwa krótko 
w porównaniu z pracą przy 
animacji, realizowanej cza-
sem latami po to, żeby uzyskać 
choćby dziesięć minut na ekra-
nie. W filmie fabularnym na 
planie zdjęciowym spędza się 
z reguły kilkanaście, kilkadzie-
siąt dni. Ponadto akcja w filmie 
aktorskim jest rejestracją w cza-
sie rzeczywistym, co jest dla 
mnie najbardziej diametralną 
różnicą. W animacji, pracując 
kilkanaście godzin, mogę mówić 
o sukcesie, gdy uda się stwo-
rzyć pięć sekund ostatecznego 
dzieła. W Ederly po 21 dniach 
zdjęciowych mieliśmy ponad 
dwadzieścia godzin materiału, 
z którego miał powstać około 
90-minutowy film. W anima-
cji realizuję niemal dokładnie 
tyle materiału, ile potem wcho-
dzi do filmu. Praca z aktorami, 
scenografami, operatorem, 
kostiumografem, na żywym pla-
nie i w kontakcie z przyrodą, 
warunkami atmosferycznymi, 
jest wielką przygodą i przyjem-
nością, której człowiek, robiąc 
w samotności tysiące rysunków, 
nie przeżywa. To jest po prostu 
kompletnie inna robota.

Plan filmowy jest dostosowany 
do pana wizji w pełni?
Na planie wszystko ma się odby-
wać dokładnie tak, jak ja tego 
chcę – bez względu na to, co 
wnoszą do filmu moi współ-
pracownicy. Staram się moją 
ekipę inspirować, ale chcę mieć 
wpływ na to, jak grają aktorzy, 
czy jak ma wyglądać cała scena. 
Sam widzę jednak, że niezależ-
nie od tego, co mówię, to oni, 
nie ja, tworzą sytuacje napisane 
lub narysowane przeze mnie. 
Istnieje coś w rodzaju „ducha 
filmu”, który nas prowadzi, ale 
został jednak ściągnięty na plan 
przeze mnie i to jest moja opo-
wieść. O mnie i o mojej fantazji. 
Może to zabrzmi zbyt górnolot-
nie, ale uważam, że sztuka jest 
czymś większym od nas samych, 
i jeżeli udaje się nam skontak-
tować z tym czymś, to ten, kto 
się kontaktuje, jest uważany za 
artystę. Albo innymi słowy, jest 
szamanem, który ma kontakt 
z duchami.  

Artur Zaborski: Dotąd 
stawiał pan na komunika-
cję z widzem poprzez obraz, 
a w Ederly kluczową rolę 
odgrywa słowo.
Piotr Dumała: Rzeczywiście, 
nigdy nie używałem komen-
tarza ani dialogów w swoich 
filmach animowanych. Dialog 
w animacjach, które zrobiłem, 
brzmiałby po prostu grote-
skowo. Łagodna i Franz Kafka, 
moje najważniejsze filmy tam-

i kara miała być animowanym 
filmem fabularnym z dialo-
gami po rosyjsku. Ostatecz-
nie nie udało się to, zwyczajnie 
nie podołałem ogromowi tego 
dzieła. Po ponad trzech latach 
samotniczej pracy w piwnicy 
marzyłem już tylko o jej końcu. 
Gdybym wtedy utrzymał 
swoje wstępne założenia, mógł 
powstać dużo lepszy film. Ale 
i tak znalazł się wśród kandy-
datów do Oscara.

tego czasu, były teatrem gestu. 
Animacja daje nieprawdopo-
dobne możliwości w tym zakre-
sie. Czułem, że to, co robiłem, 
mogło wykroczyć poza ramy 
gatunku. Chciałem od ani-
macji czegoś, co przenosi się 
bliżej filmu fabularnego, moi 
bohaterowie mieli być akto-
rami, a właściwie to żywymi 
istotami, których przeżycia 
były wykreowane poprzez 
medium animacji. Zbrodnia 

W Lesie, pańskim fabularnym 
debiucie, też nie sięgnął pan 
po słowo.
To prawie nieme kino. Las jest 
oparty na obrazie i obserwa-
cji zachowań dwóch bohate-
rów. Padające słowa, podobnie 
jak w animacji Franz Kafka, są 
jedynie fakturą dźwiękową. Nie 
mają właściwie żadnego zna-
czenia dla treści filmu. Dopeł-
niają pewien nastrój, coś jak 
synchroniczne efekty dźwię-

Z Piotrem Dumałą, reżyserem filmu ederLy, 
rozmawia Artur Zaborski

Sztuka
jest czymś większym
od nas samych
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Piotr Skiba w filmie Ederly, 
reż. Piotr Dumała
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mimo wszystko mam wraże-
nie, że szukasz w ich domach 
korzeni zła.
I tak, i nie. Sceny w domach 
dzieciaków to klisze, które przy 
tego typu sprawach, zawsze są 
rozpatrywane przez biegłych 
w pierwszej kolejności. Padają 
pytania o filmy, które oglądało 
dziecko, o brutalne gry, w jakie 
grało i sytuację rodzinną. Może 
w dziecku rosła frustracja 
wynikająca z poczucia osamot-
nienia? A może było zanie-
dbane? Te wszystkie drobne 
rzeczy mogą coś znaczyć – ale 
nie muszą. Czy naprawdę fakt, 
że jeden z chłopców w Wiel-
kiej Brytanii kilka dni przed 
morderstwem oglądał Laleczkę 
Chucky 3 popchnął go do 
popełnienia zbrodni? Moim 
zdaniem takie teorie ocierają 
się o absurd. Nie chciałem 
prowadzić własnego śledz-
twa, choć wiele osób wolałoby, 
żebym podjął próbę interpreta-
cji zdarzeń i dał dzieciom kon-
kretne motywacje. W większo-
ści tego typu spraw, przyczyny 
są jednak tak skomplikowane, 
złożone i subtelne, że silenie 
się na prowadzenie narra-
cji od punktu A do punktu B, 
doprowadziłoby do uproszczeń 
i zakłamania rzeczywistości.

Jak rozmawiałeś ze swoimi 
aktorami o tej rzeczywistości 
i zbrodni? 
Ani Nicolas, ani Przemek nie 
identyfikowali się ze swo-
imi postaciami, bo wiedzieli, 
że to, co one zrobiły, było po 
prostu złe. Nie mieli się więc 
nad czym zastanawiać. Byli na 
planie pod stałą opieką psy-
chologiczną i pedagogiczną, 
podeszli do gry w pełni profe-
sjonalnie. Najbardziej emocjo-
nalnie na historię reagowała 
Michalina Świstuń (filmowa 
Gabrysia – przyp. A.B.), choć 
finałowa scena w ogóle jej nie 
dotyczy.

Czy nie dlatego, że grana 
przez nią Gabrysia też jest 
ofiarą?
Oczywiście, że staje się ofiarą 
upokorzenia, ale poniekąd 
sama doprowadziła do niego 
przekupstwem i szantażem. 
Zależało mi na tym, żeby ta 
postać była osobliwie niejed-
noznaczna, więc nie robiłbym 
z niej ofiary skrzywdzonej 
przez chłopców. W stu pro-
centach jest nią tylko kilkulet-
nie dziecko. Z psychologicz-
nego punktu widzenia, fakt, że 
wyszło z chłopcami z galerii 
handlowej świadczy o tym, że 

pochodziło z dobrej rodziny, 
nigdy nie stała mu się krzywda, 
więc nie miało żadnych pod-
staw, żeby zachowywać się nie-
ufnie w stosunku do starszych, 
wesołych dzieci. Niczym nie 
zawiniło i zostało zamordo-
wane.

Scenę morderstwa kręcili-
ście z mateuszem Skalskim, 
operatorem, z dystansu. 
Widz jest na tyle oddalony 
od wydarzeń, że to daje mu 
swoiste poczucie bezpie-
czeństwa. Ale jest też na tyle 
blisko, by widzieć, co się 
dzieje.
Nie chcieliśmy kręcić tej sceny 
w bliskich planach, żeby nie 
zrobić z niej porno przemocy – 
bo wtedy można by mówić 
o obliczaniu filmu na szok. 
Z drugiej strony mam dosyć 
alegoryzowania przemocy 
w filmach i spychania jej poza 
kadr. Szukałem autentyzmu – 
nie tylko w treści, ale i w for-
mie. Taki sposób opowiada-
nia o świecie wynikał z moich 
doświadczeń w kinie doku-
mentalnym i ze stylu, który 
na jego potrzeby wypracowa-
liśmy z Mateuszem Skalskim 
(także operatorem Mojej walki 
i Niepowstrzymanych – przyp. 

A.B.). Historia w Placu zabaw 
jest opowiadana w paradoku-
mentalny sposób. Chcieliśmy 
wciągnąć widza na taki poziom 
realizmu, by zapomniał, że 
ogląda film. Odstawił popcorn; 
nie czekał, aż zza rogu wybie-
gnie znany aktor. Morderstwo 
rozgrywa się w jednym długim 
ujęciu, bo każde cięcie zaburza-
łoby wiarygodność. Kręciliśmy 
je jednak w trzech partiach. 
To jedyna scena, w której są 
zastosowane efekty specjalne, 
CGI, jest też kukła. Za akto-
rami znajdował się blue screen. 
W postprodukcji dodaliśmy 
też efekt ruchu z ręki. W rze-
czywistości kamera przez 
cały dzień była na statywie, 
a chłopcy powtarzali precy-
zyjny układ choreograficzny, 
który stworzyliśmy ze względu 
na konieczność późniejszej 
pracy z efektami specjalnymi. 
Z realizacyjnego punktu widze-
nia to był dla nich najnudniej-
szy dzień zdjęciowy, bo była 
to jedyna scena, w której mieli 
tak niewiele miejsca na impro-
wizację. Chciałem pokazać, że 
przemoc jest brutalna i jest nie 
do wytrzymania. I ta, z którą 
możemy się zetknąć w rzeczy-
wistości, nie ma nic wspólnego 
z metaforą. 

Anna Bielak: Szymek 
(Nicolas Przygoda) i Czarek 
(Przemysław Baliński) idą 
przez miasto. mijają dzie-
siątki ludzi. Wszyscy na nich 
patrzą, ale nikt nie reaguje, 
choć można wyczuć, że sta-
nie się coś złego. W tej sur-
realistycznej scenie kryje 
się wyraźny komentarz na 
temat społecznej obojętności. 
i z jego powodu ona przeraża 
mnie znacznie bardziej, niż 
brutalny finał Placu zabaw.
Bartosz M. Kowalski: Scena, 
którą przywołujesz, jest dla 
mnie bardzo ważna. Struktural-
nie ani stylistycznie nie pasuje 
do paradokumentalnego stylu 
filmu, ale jej teatralność to 
celowy zabieg. Już na pozio-
mie scenariusza miała pełnić 
funkcję osobliwej futurospek-
cji portretującej pasywne spo-
łeczeństwo; pogardę, z jaką 
ludzie obserwują innych i nie-
zdolność do podjęcia próby 
zapobieżenia temu, co za 
chwilę się wydarzy. Wojtek 
Smarzowski (opiekun arty-
styczny Placu zabaw – przyp. 
A.B.) powiedział, że to film dla 
rodziców, bo niesie w sobie 
ostrzeżenie. Często powołuję 
się na jego słowa, bo abstrahu-
jąc od fabuły, owo ostrzeżenie 
ma dosyć uniwersalny charak-
ter. Profesor jadący tramwajem 
w centrum Warszawy dostaje 
pięścią w twarz, bo rozmawia 
z kolegą po niemiecku i na 
to też nikt nie reaguje. Ludzie 
cofają się na bezpieczną odle-
głość, obserwują, ale udają, że 
niczego nie widzą.

Skąd bierze się taka obojęt-
ność?
Niektórzy pewnie wychodzą 
z założenia, że lepiej nie wty-

się, że są jeszcze sprawy, które 
mnie autentycznie dotykają.

Co wydarzyło się w Wielkiej 
Brytanii w 1993 roku?
Dwójka chłopców urwała się 
ze szkoły. Nudzili się. Poszli 
do centrum handlowego 
i wyszli z niego z kilkuletnim 
dzieckiem, Jamesem Bulge-
rem. Nie wiadomo dlaczego, 
ani po co; ich działanie nie 
było efektem żadnego master 
planu. Szli przed siebie, bawili 
się, póki chłopiec nie zaczął 
płakać. Pewnie zdał sobie 
sprawę, że odszedł za daleko 
od mamy. Około trzydziestu 
osób widziało dwóch chłop-
ców z dzieckiem krążących 
ulicami małego miasteczka 
pod Liverpoolem. Tylko jedna 
zareagowała, zaczepiła ich, ale 
uwierzyła w naprędce wymy-
ślone kłamstwo. Dziecko 
zostało zamordowane na 
bocznicy kolejowej podczas 
chaotycznego, niewytłuma-
czalnego, brutalnego, eks-
perymentalnego aktu prze-

kać nosa w nie swoje sprawy, 
żeby samemu nie stać się 
przypadkową ofiarą. Więk-
szość ludzi każdego ranka 
przegląda newsy i jednym 
tchem czyta o tym, co wyda-
rzyło się w sejmie, o odnalezie-
niu zwłok bez głowy w Wiśle 
oraz o słonecznych wakacjach 
celebrytki i znanego piłka-
rza. Poziom emocji jest cały 
czas taki sam. Wiadomości 
telewizyjne skupiają się na 
informowaniu o tym, co złego 
stało się na świecie, a ciągłe 
obcowanie z przemocą powo-
duje stopniową utratę empa-
tii. Za którymś razem czło-
wiek tylko wzrusza ramionami, 
jeśli sprawa go bezpośrednio 
nie dotyczy. Sam walczyłem 
z poczuciem, że tyle rzeczy 
już widziałem, o tylu słysza-
łem i czytałem, że niewiele jest 
mnie jeszcze w stanie poru-
szyć. A potem trafiłem na 
historię o młodocianych mor-
dercach z Wielkiej Brytanii, 
zacząłem zgłębiać temat psy-
chopatii wśród dzieci i okazało 

mocy, którego dopuścili się 
chłopcy. Wszystko rozegrało 
się w bardziej drastyczny spo-
sób, niż ten, który przedstawi-
liśmy w filmie. W rzeczywisto-
ści nie obyło się bez dziabnięć, 
pchnięć, uszczypnięć czy wle-
wania farby w oczy dziecka. 
Chłopcy upozorowali wypadek 
kolejowy i wrócili do domów, 
jakby nic się nie stało. Następ-
nego dnia pojawiła się policja. 
Obaj trafili do poprawczaka. 
Wyszli z niego w wieku osiem-
nastu lat. Zmienili nazwiska. 
W zeszłym roku jeden z nich 
trafił do więzienia za dziecięcą 
pornografię. 

Dlaczego w Placu zabaw nie 
ma trzeciego aktu? Nie poka-
zujesz, jakie efekty przynio-
sła zbrodnia, która była kul-
minacją długiej ekspozycji.
Sądzę, że taką decyzję podykto-
wały po prostu emocje.

Czyli film był obliczony na 
szok?
Nie ująłbym tego w taki spo-
sób. Zastanówmy się jed-
nak, co mogłoby się wyda-
rzyć w trzecim akcie? Dokąd 
doprowadziłaby nas taka 
paradokumentalna forma 
rejestracji, co by się działo, 
gdyby film trwał dalej, po 
zabójstwie? Wrócilibyśmy do 
domów, z których wyszli boha-
terowie. Każdy gest, detal, 
słowo, chcielibyśmy wykorzy-
stać przeciwko nim. A czy to 
byłoby właściwe? Psycholo-
gicznie wiarygodne? Uczciwe? 
Uważam, że żadna z tych scen 
nie opowiedziałaby niczego 
więcej, niż ujęcie pokazujące 
chłopców siedzących na bocz-
nicy kolejowej – patrzących 
w dal bez żadnych emocji.

Z Bartoszem m. Kowalskim, reżyserem filmu 
pLac zabaW, rozmawia Anna Bielak

Znieczulenie

Fo
t.

 N
EX

T 
FI

LM
 

Michalina Świstuń w filmie 
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„zwyczajne”, nikt nie zadaje 
tych wszystkich niewygodnych 
pytań. Dlaczego? Co się stało? 
Jak to? Kiedy to samo robi 
matka, chcemy natychmiast 
wiedzieć dlaczego i łatwo, bez-
względnie te decyzje oceniamy.

Twoi bohaterowie – ola 
i Nikodem też nie rzucają 
oskarżeń, choć akurat ola 
miałaby ku temu dziesiątki 
powodów.
Ola nie ma pretensji do matki, 
próbuje ją zrozumieć, wybacza. 
Ale dorastanie każdego, także 
jej, wiąże się z rozczarowaniami, 
które bywają bolesne – szczegól-
nie, gdy dotyczą naszych rodzi-
ców. Ale pożegnanie z obrazem 
idealnego rodzica jest konieczne 
do tego, by stać się dorosłym. 
Człowiek dojrzały potrafi zaak-
ceptować pewne rzeczy, a Ola 
jest nad wiek dojrzałą dziew-
czyną. Dużo rozumie, wyciąga 
wnioski.

Na koniec filmu nie wydaje 
się już tak ślepo w nią zapa-
trzona. Nachodzą ją wątpliwo-
ści, czy matka kiedykolwiek 
będzie częścią codzienności 
jej i rodziny.
Po prostu w pewnym momen-
cie zaczyna akceptować sytuację 
i przestaje czekać na matkę.

Zanim to się stanie, oglą-
damy ją w wyjątkowo gorzkiej 
scenie obiadu wystawionego 
z okazji tytułowego obrządku, 
kiedy ola tak bardzo zaklina 
rzeczywistość, planuje, jak 
będzie wyglądała przyszłość 
z matką. Dorosłym wyraźnie 
to ciąży.
To są takie trudne momenty, 
kiedy siedzi się przy stole 
z rodziną, bardzo blisko siebie 
i nie ma ucieczki. Mamy nie-
pozałatwiane sprawy, bo nie 
umiemy, albo nie chcemy ze 
sobą rozmawiać i niby jest miło, 
ale każdy patrzy na zegarek.

To bardzo intymna scena. 
łatwo było zdobyć zaufanie 
bohaterów i tak się do nich 
zbliżyć?
To był proces. Najtrudniej było 
pozyskać zaufanie Oli. W jej 
oczach reprezentowałam świat 
dorosłych, od którego doznała 

wielu krzywd. Do zdjęć wspólnie 
z bohaterami przygotowywali-
śmy się rok.

Kiedy zdobyłaś zaufanie boha-
terów, zdecydowałaś się spro-
wokować pójście Nikodema do 
komunii. Dlaczego?
Któregoś dnia wpadły mi 
w ręce jego zeszyty do religii, 
pełne niesamowitych wpi-
sów. W ramach dokumentacji 
poszłam z nim na jedną z lekcji. 
Katecheta chciał, żeby dzieci 
spisały z tablicy Dekalog, ale 
Nikodem zamiast tego stwo-
rzył w zeszycie własne, osobiste 
dziesięć przykazań. To mnie 
zainspirowało. W tym samym 
czasie dowiedziałam się, że gdy 
chłopiec miał osiem lat, ksiądz 
odmówił mu możliwości przy-
stąpienia do sakramentu. Uznał, 
że Nikodem duchowo nie jest 
jeszcze na to gotowy. Wyczu-
łam, że dla Marka i Oli to pro-
blem, bo Nikodem odstaje od 
innych dzieci. Podpytałam ich 
delikatnie, czy nie chcieliby 
spróbować jeszcze raz. Oka-
zało się, że chcieli. Komunia na 
poziomie religijnym oznacza 
wkroczenie do kościelnej wspól-
noty, ale też inicjację w grzech, 
w poczucie winy. Jest też pre-
tekstem do rodzinnych spotkań. 
Oczywiście, w filmie komunia 
służy przede wszystkim jako 
metafora wkroczenia w doro-
słość Oli, staje się pretekstem 
do opowiedzenia o jej sytuacji. 

Natomiast same przygotowania 
do rodzinnej uroczystości stały 
się osią dramaturgiczną filmu.

Jak na twój pomysł zareago-
wał ksiądz?
Tamtego roku w parafii 
w Serocku nie było komu-
nii. Musieliśmy znaleźć inne 
miejsce. Poszukiwania zakoń-
czyły się sukcesem, ale nie 
od razu. W pewnej parafii za 
pomysł posłania autystycznego 
dziecka do komunii i filmo-
wania przygotowań zostałam 
z hukiem wyrzucona z zakrystii.

Prawo kościelne reguluje takie 
kwestie?
To jest raczej kwestia dobrej 
woli. Nikodem ma doskonałą 
pamięć, więc nie miał proble-
mów z zapamiętaniem formułek 
i zdaniem egzaminu z katechi-
zmu.

A jak radzi sobie w szkole? 
Dobra pamięć wystarcza, żeby 
radził sobie z przedmiotami?
To inteligentny chłopak, ale 
wymaga indywidualnego podej-
ścia i toku nauczania. Nikodem 
jest w szkole powszechnej, która 
dostaje na niego subwencję, 
podobnie jak na każde inne dys-
funkcyjne dziecko. Jednak Niko-
dem z tej subwencji w zasadzie 
nie korzysta. Powinien mieć 
indywidualny tok nauczania, są 
na to środki, brakuje natomiast 
chęci i organizacji ze strony 

szkoły. A bez tego i bez terapii, 
której też nie ma, nie ma szansy 
na samodzielne, dorosłe życie.

Czyli mówiąc wprost: jest 
wykluczany przez państwo.
Państwo, które próbuje narzu-
cić nam, obywatelom, określony 
światopogląd, zasady, na jakich 
podstawie mamy żyć. Kobie-
tom próbuje się odebrać wybór 
i zmusić je do rodzenia dzieci 
z poważnymi defektami. Ale 
kiedy takie przychodzą na świat, 
państwo przestaje się nimi inte-
resować. Tylko wybrane rodziny 
są w stanie zapewnić takim 
dzieciom specjalistyczne, drogie 
terapie. W Polsce wielu rodzi-
ców autystycznych czy niepeł-
nosprawnych dzieci po prostu 
na nie nie stać i nie dostają od 
państwa wsparcia.

Jak Nikodem jest traktowany 
przez otoczenie?
W małym miasteczku, w któ-
rym mieszka, wszyscy się już do 
niego przyzwyczaili i traktują 
go jako niegroźnego wariata. 
W moim odczuciu głównym 
problemem Nikodema jest 
brak kompetencji społecznych. 
Nawet jeśli wydaje się odklejony, 
jest bardzo obecny. W filmie 
Nikodem odgrywa szczególną 
rolę, trochę komentatora, tro-
chę przybysza z innego świata. 
Nie jest łatwo zbudować z nim 
relację, ponieważ uważa, że jest 
zwierzęciem i woli towarzystwo 
zwierząt niż ludzi. Mam poczu-
cie, że nie pokazuję w Komunii 
Nikodema takim, jaki naprawdę 
jest: z całym bogactwem jego 
osobowości, jego świata.

Powiedziałaś, że dla ciebie ten 
film to po części rozliczenie 
z własną przeszłością. Czujesz 
się lepiej po nakręceniu go?
Na razie mogę powiedzieć, że 
cieszą mnie pierwsze reakcje 
widzów. Od pewniej trzydzie-
stolatki usłyszałam, że obejrzała 
Komunię z matką i po seansie, 
po raz pierwszy w życiu, miała 
odwagę powiedzieć matce, że 
w dzieciństwie czuła, że nie jest 
dzieckiem, tylko rodzicem swo-
ich własnych rodziców. Przepro-
wadziły na ten temat szczerą 
rozmowę, która mojej rozmów-
czyni przyniosła ulgę. 

Artur Zaborski: W Komu-
nii wchodzisz z kamerą do 
mieszkania o maksymalnej 
powierzchni 30m2 i portretu-
jesz samotnego ojca wycho-
wującego dwójkę dzieci – 
nastoletnią olę i młodszego, 
autystycznego Nikodema. 
Zamiast dokumentu inter-
wencyjnego, robisz dający 
nadzieję, pogodny film o doj-
rzewaniu. Dlaczego?
Anna Zamecka: Nie pomy-
ślałabym, że zrobiłam pogodny 
film, ale skoro tak go odbierasz, 
nie będę z tym dyskutować. 

chciałam opowiedzieć historię 
Oli, dziewczyny, która musiała 
zrezygnować z własnego dzie-
ciństwa i wejść w rolę dorosłej 
osoby.

Na jakim etapie podjęłaś taką 
decyzję?
Ten temat nosiłam od dawna. 
Opowiadam o dorastaniu i do 
opowiedzenia tej historii szu-
kałam obrazów zapamiętanych 
z własnego dzieciństwa, podob-
nych emocji, przeżyć. Rozu-
miałam emocje Oli, bo znam je 
z własnego życia.

Z całą pewnością i świadomo-
ścią od początku nie chciałam 
robić filmu interwencyjnego. 
Ograniczamy w Komunii obec-
ność świata zewnętrznego, nie 
pokazujemy twarzy kuratora czy 
księdza, którzy w życiu boha-
terów są obecni. Taki zamysł 
spowodowany był tym, że nie 
chciałam oskarżać nikogo per-
sonalnie, tylko pokazać niemoc 
i niewydolność instytucji, któ-
rych zadaniem powinno być 
wspieranie słabych, a które się 
z tego nie wywiązują. Ale to przy 
okazji. Bo przede wszystkim 

olę i Nikodema wychowuje 
ojciec, ale z filmu nie dowiadu-
jemy się, dlaczego matka opu-
ściła rodzinę.
To była świadoma decyzja. 
Ważne było dla mnie, by nie 
oceniać mamy Oli i Niko-
dema, która pochodzi z trud-
nej rodziny, a swoje pierwsze 
dziecko urodziła jako siedem-
nastolatka, kolejne zaś okazało 
się autystyczne. Wyobrażam 
sobie, że Magdę to przerosło. 
W Polsce nazbyt łatwo osądza 
się i obwinia kobiety. Kiedy od 
rodziny odchodzi ojciec, to takie 

Z Anną Zamecką, reżyserką filmu komunia, 
rozmawia Artur Zaborski

Komunia
jako metafora

wkroczenia w dorosłość
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reż. Anna Zamecka 

Anna Zamecka 
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Berman czy Hilary Minc. Zasta-
nawia też ich różnorodność, bo 
jej kochankiem był np. Bole-
sław Piasecki, który wywodził 
się przecież z gruntu faszystow-
skiego czy Kazimierz Koźniew-
ski – pisarz, intelektualista. Jej 
świat był bardzo zróżnicowany. 
Przez wielu ludzi wspominana 
była jako urocza, inteligentna 
i dowcipna kobieta. A inni 
widzieli ją w roli zboczonego, 
sadystycznego kata, wyżywają-
cego się zwłaszcza na młodych 
mężczyznach.  

Ciekawy jest sposób, w jaki 
pan ją przedstawia. Przypo-
mina mi się przy tej okazji 
historia, która miała ponoć 
miejsce po Przesłuchaniu. 
Pojawiały się wtedy głosy 
więźniów stalinowskich obu-
rzonych tym, że przedstawia 
pan ubeków z ludzkimi odru-
chami.
Tak było w istocie, ale takie 
głosy trochę lekceważę. Ci 
ludzie chcieliby wszystko upro-
ścić. Po jednej stronie widzieć 
samych uczciwych, idealnych 
bohaterów, a po drugiej – brud-
nych i zezwierzęconych katów. 
Tak się nie da, świat jest bar-
dziej skomplikowany. Ma tyle 
kolorów, odcieni, sprzeczno-
ści w sobie. Od Przesłucha-
nia nadaje ludzkie cechy ube-
kom. Niektórzy mówią, że to 
naganne, bo to zwierzęta i nie 
było po tamtej stronie ludzi, 
którzy okazali się normalni. 
Brystygierowa jest przykła-
dem, że było odwrotnie. To była 
osoba normalna, fantastycznie 
wykształcona, urocza towarzy-
sko, atrakcyjna. Ale nie prze-
szkodziło jej to w torturowaniu 
ludzi, których przesłuchiwała. 
Zadaniem autora, gdy pisze 
sam scenariusz i reżyseruje, jest 
komplikować życie, pokazywać 
widzom, że świat jest bardziej 
złożony, niż nam się wydaje. 
Chcę widzów zaniepokoić tym, 
że coś jest bardziej niejed-
noznaczne. Upraszczanie to 
naiwna dydaktyka. Takie wycho-
wywanie społeczeństwa jest po 
prostu tragiczne.    

Granica pomiędzy tym, co 
dobre a złem bywa często bar-

dzo cienka. Powiedział pan 
kiedyś, że interesuje go sfera 
etycznej szarości.
Zgadza się. Każdy z nas, gdy 
dojrzewa, zyskuje jakąś wiedzę 
o świecie. Całe moje doświad-
czenie prowadziło mnie w tę 
stronę, że wszelkie uprasz-
czające oceny nie sprawdzały 
się, okazywały się fałszywe. 
Ludzie mają jednak skłonność 
do uproszczeń, tak po prostu 
łatwiej się żyje. Tyle że rze-
czywistość jest dużo bardziej 
skomplikowana i trzeba temu 
stawiać czoła. Nie można być 
leniuchem, który odpuszcza. 
Dość wcześnie w swoim życiu 

przesunąłem się na stronę opo-
zycji, ale dopiero kiedy pozna-
łem tych, którzy stali po drugiej 
stronie, przekonałem się, że nie 
wszyscy są bandytami, nie da 
się ich tak łatwo ocenić i zasze-
regować. Rozumiem skłonność 
do upraszczania – to, że ludzie 
unikają komplikacji, wolą mieć 
stałą pensję, wakacje i uciekają 
od jakiejkolwiek odpowiedzial-
ności. Ja do nich jednak nie 
należę. Wolę sam decydować 
o tym, co mam zrobić, nawet za 
cenę popełnianych błędów. 

Zastanawiał się pan, z czego 
mogła wynikać przemiana 
Brystygierowej?
Znam przypadki, kiedy gor-
liwi komuniści, ludzie oddani 
sprawie zmieniali się o 180 
stopni. O swojej przemianie 

opowiedział mi m.in. pewien 
dziennikarz „Trybuny Ludu”. 
Wywodził się z podobnego 
środowiska co Brystygierowa – 
żydowskiej, zasymilowanej, 
niereligijnej rodziny. Opowia-
dał o swojej fascynacji komu-
nizmem i o tym, jak odrzucał 
pewne rzeczy jako propagandę 
burżuazyjną. Dopiero później 
stopniowo zaczął przeglądać 
na oczy. Jego los pod pewnym 
względem był podobny do 
mojej bohaterki, choć nie miał 
na swoim koncie żadnych tru-
pów, tortur czy innych strasz-
nych rzeczy. Myślę, że gdzieś 
da się to wytłumaczyć rozcza-

rowaniem wynikającym z tych 
wszystkich koncepcji utopij-
nego szczęścia, próby zrobienia 
szczęśliwego społeczeństwa na 
siłę. Dzisiaj wiemy, że tak się 
nie da, człowieka nie można 
zmienić. Taka przemiana, 
jakiej uległa Brystygierowa, 
nie odbywa się jednak raptow-
nie, z dnia na dzień. Potrzeba 
do tego tygodni, miesięcy, lat. 
Ważne w tym kontekście było 
spotkanie z prymasem, bo 
intelektualnie był on człowie-
kiem na jej poziomie. Ten ich 
„pojedynek” to kluczowa scena 
filmu. Prowadzi do kathar-
sis, Brystygierowa otwiera się 
przed człowiekiem, którego 
wcześniej prześladowała.

Czy uważa pan, że arty-
ści powinni brać społeczną 

odpowiedzialność i przybli-
żać trudne momenty z kart 
historii?
Moim celem nie jest dydaktyka 
czy uczenie młodego pokole-
nia historii. To praca nauczy-
cieli. Film jest zupełnie czymś 
innym. Powtarzam takie zdanie 
za Andrzejem Wajdą, że film 
służy do przedstawienia rzeczy-
wistości, dzięki czemu staje się 
ona zrozumiała. Dobrym przy-
kładem jest tu Układ zamknięty. 
O tej krakowskiej historii wszy-
scy wiedzieli z prasy czy tele-
wizji. Wielu miało świadomość, 
jakie zło się wydarzyło, ale 
dopiero film, dający ludziom 

emocjonalne przeżycie i możli-
wość utożsamienia się z bohate-
rami, sprawia, że widz zaczyna 
się tą historią przejmować. 
Dopiero wtedy rozumie, co tak 
naprawdę tam się wydarzyło 
i dlaczego. Doznanie emocjo-
nalne wcale nie musi być przy-
jemne. Kino rozrywkowe to nie 
moja działka. To, co mnie inte-
resuje, to danie ludziom szansy 
przeżycia artystycznego, które 
często zostaje z nimi przez długi 
czas. Dowodem tego może być 
Przesłuchanie. Film nakręcony 
34 lata temu już dawno powi-
nien być odfajkowany i ode-
słany do Filmoteki. Tymczasem 
ludzie opowiadają mi, że poka-
zują go dzisiaj swoim dzieciom 
i one są nim mocno przejęte. 
Myślę, że dlatego właśnie warto 
robić filmy.  

Kuba Armata: Zaćma to 
kolejny film, w którym daje 
pan wyraz swojemu zaintere-
sowaniu powojenną Polską. Co 
w postaci Julii Brystygierowej 
zafascynowało pana szcze-
gólnie?
Ryszard Bugajski: Rzeczywi-
ście tym okresem historii Pol-
ski zajmuję się od dość dawna, 
przez co mimowolnie poznaję 
pewne rzeczy głębiej. Postać 
Brystygierowej znałem już wcze-
śniej, dobrze wiedziałem, kim 
była. Zainteresowało mnie, że 
to jedyna osoba z wysokiego 
kierownictwa ówczesnej Polski, 
która całkowicie się zmieniła. 
Departament V Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego, 
którym kierowała, zajmował 
się m.in. zwalczaniem Kościoła 
i religii. Zastanowiło mnie, 
jak to możliwe, jakie procesy 
musiały zajść w jej psychice, że 
nagle stanęła po stronie swo-
ich oponentów. Właściwie do 
dziś nie mam jednego pro-
stego wyjaśnienia. Zacząłem 
zgłębiać jej historię poprzez 
wszystkie dostępne istniejące 
źródła – dokumenty minister-
stwa, wspomnienia ludzi, roz-
mowy na jej temat. Ciekawy 

obstawione było agentami ze 
wszystkich stron. Siłą rzeczy 
pojawiały się tam materiały na 
temat Brystygierowej. W któ-
rymś momencie, a był to rok 
1972, jej bardzo szczegółowo 
prowadzona teczka została 
zniszczona. Nie wiadomo wła-
ściwie dlaczego, została tylko 
odręczna notatka, że wszystkie 
materiały dotyczące sprawy pod 
kryptonimem „Egoistka” zostały 
komisyjnie zniszczone. Można 
jedynie się domyślać i wysu-
wać pewne hipotezy, co tam się 
znajdowało. Moja praca przy-
pominała tym samym do pew-
nego stopnia pracę policjanta 
śledczego, który szuka dowo-
dów jakiejś zbrodni. I właśnie na 
takich hipotezach, poszlakach 
budowałem scenariusz.   

Jaka zatem dla pana była Bry-
stygierowa?
Z moją żoną Marysią, która 
zagrała główną rolę, prawie 
codziennie rozmawialiśmy o jej 
motywacjach, zachowaniach, 
sposobie, w jaki odzywała się 
do ludzi. Dochodziliśmy do róż-
nych wniosków, eliminowaliśmy 
pewne rzeczy, mając przekona-
nie, że Brystygierowa tak by nie 

w tym kontekście jest też film 
Ignacego Szczepańskiego świat 
Luny. Wypowiadają się w nim 
ludzie znający ją długie lata, jak 
Włodzimierz Sokorski czy Kazi-
mierz Koźniewski. Wyłania się 
z tego coś intrygującego.

To był żmudny proces doku-
mentacji?
Owszem, także dlatego, że 
pozostało stosunkowo niewiele 
materiałów na temat boha-
terki. W dawnych czasach nie 
robiono wielu fotografii. Są 
tylko jej zdjęcia legitymacyjne 
i ledwie jedno czy dwa pry-
watne. Teoretycznie najwięcej 
o Brystygierowej można było się 
dowiedzieć z materiałów, które 
Służba Bezpieczeństwa zaczęła 
zbierać na nią od 1962 roku, 
czyli od czasu, kiedy zaczęła jeź-
dzić do Lasek i zbliżyła się do 
tamtego środowiska religijnego. 
To w ogóle było miejsce będące 
pod szczególną obserwacją, bo 
władza traktowała je jak „ośro-
dek dywersji ideologicznej”, 
jak sama go nazywała. Bywali 
tam różni zachodni dyplomaci, 
księża biskupi z Watykanu. 
Wiadomo było, że to antyko-
munistyczne miejsce, przez co 

postąpiła. Żeby uwiarygodnić tę 
postać, trzeba było pewne cechy 
wzmocnić. Należy pamiętać, 
że Brystygierowa była bardzo 
wykształconą osobą. Zrobiła 
doktorat z filozofii na znako-
mitym uniwersytecie we Lwo-
wie. Była oczytana, znała się na 
muzyce. Intelektualistka pierw-
szej wody. Stanisława Sowińska, 
która była konsultantką przy 
Przesłuchaniu, opowiadała, że 
jednocześnie była osobą, która 
potrafiła do kogoś podejść i tak 
go zbluzgać, że ludziom więdły 
uszy. Zupełnie niespodziewa-
nie potrafiła się zmienić z jednej 
osoby w inną. Widać to zresztą 
dobrze w jednej ze scen Zaćmy. 
Wiele mówiło się również o jej 
słabości do mężczyzn. Miała 
wielu kochanków, w tym ludzi 
z najwyższych sfer, jak Jakub 

Z Ryszardem Bugajskim, reżyserem filmu 
zaćma, rozmawia Kuba Armata

Świat 
jest bardziej złożony, 
niż nam się wydaje
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Ryszard Bugajski
Janusz Gajos i Maria Mamona 
w filmie Zaćma, reż. Ryszard Bugajski
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Pełnometrażowe
W produkcji

Podwójny Ironman 
etap produkcji: okres zdjęciowy
reżyseria: Łukasz Palkowski
scenariusz: Agatha Dominik, Maciej Karpiński
zdjęcia: Piotr Sobociński jr
scenografia: Marek Warszewski
kostiumy: Barbara Łagowska
charakteryzacja: Ewa Drobiec
montaż: Jarosław Barzan
dźwięk na planie: Jarosław Bajdowski
obsada: Jakub Gierszał, Janusz Gajos, Magdalena Cielecka, 
Arkadiusz Jakubik, Tomasz Kot, Adam Woronowicz, Artur 
Żmijewski, Anna Próchniak, Kamila Kamińska, Szymon 
Warszawski, Mateusz Kościukiewicz
producent: Krzysztof Szpetmański
produkcja: Iron Films Sp. z o.o.
planowane zakończenie produkcji: 2017
dystrybucja: Dystrybucja Mówi Serwis
premiera: IV kwartał 2017 

Głównym bohaterem filmu jest sportowiec, który 
zachwycił świat, a w Polsce do dziś pozostaje osobą 
nieznaną. Obraz pokazuje historię pełną morderczego 
wysiłku, spektakularnych upadków i niezwykłej 
siły – inspirowaną życiem Jerzego Górskiego, który 
ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord świata 
w triathlonowych mistrzostwach świata, zdobywając 
tytuł mistrza na dystansie Double Ironman z czasem 
24h:47min:46sek. Ten rekord nie byłby jednak możliwy, 
gdyby w jego życiu nie pojawiły się dwie kobiety. Jedną 
stracił. Druga stała się inspiracją, aby zawalczył o swoje 
życie.

Atak paniki 
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Paweł Maślona
scenariusz: Paweł Maślona, Aleksandra Pisula, Bartłomiej 
Kotschedoff
zdjęcia: Cezary Stolecki
scenografia: Elwira Pluta
kostiumy: Ewa Gronowska
charakteryzacja: Liliana Gałązka
montaż: Agnieszka Glińska
dźwięk: Jarosław Bajdowski
obsada: Dorota Segda, Artur Żmijewski, Grzegorz Damięcki, 
Magdalena Popławska, Mirosław Haniszewski, Andrzej Konopka, 
Nicolas Bro, Dagur Kari
producent: Jan Kwieciński
produkcja: Akson Studio
planowane zakończenie produkcji: 2017
czas projekcji: ok. 100 min
dystrybucja: Akson Dystrybucja
premiera: jesień 2017

To wielowątkowa historia pozornie niezwiązanych ze 
sobą osób, które w pewnym momencie doświadczają 
ataku paniki.
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         W W W. T E L E P R O. C O M . P L
oprac. A.R.

filmy fabularne
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Festiwale za granicą: San Sebastian
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Kiedy opowiadałem przyja-
ciołom o pomyśle na Nie 
jestem Madame Bovary, 

stanowczo mi odradzali zajmowa-
nie się takim tematem” – śmiał się 
Feng z nagrodą w dłoni. To wy-
jątkowy obraz w jego dorobku. 
Jeden z najbardziej kasowych 
chińskich reżyserów zatrudnił 
azjatycką gwiazdę Fan Bingbing 
(nagroda aktorska w San Seba-
stian) i pokazał sądową bata-
lię ubogiej kobiety z prowincji. 
Aby zdobyć lepsze mieszkanie, 
wzięła ona fikcyjny rozwód z mę-
żem. Ten jednak znalazł sobie no-
wą żonę. Oszukana i porzucona 
bohaterka walczy już wyłącznie 
o godność. Chce unieważnienia 
poprzedniego rozwodu, aby wziąć 
nowy – prawdziwy. 

To opowieść o kolejnych szcze-
blach urzędniczej machiny, tra-
gikomiczny obraz biurokracji, 
w której odmętach giną jednost-
ki. A wszystko to zarejestrowane 
w owalnym kadrze, nawiązującym 
do malarstwa epoki dynastii Song. 
Potem obraz zmienia się w kwa-
drat. Bo, jak tłumaczy autor, ten 
format lepiej pasuje do miejskich 
symboli majestatu władzy. Symbo-
li autorytarnego reżimu.

Laur dla Nie jestem Madame 
Bovary, eksperymentalnego fil-
mu prezentowanego na począt-
ku festiwalu był zaskoczeniem. 
Jury pod przewodnictwem Lasse-
go Hallströma wyłuskało w wer-
dykcie skromne filmy z odległych 
krajów. Ciekawą argentyńską Zi-
mę Emiliano Torresa (nagrody 
specjalna i za zdjęcia) i, w moim 
odczuciu bardzo przeceniony, pre-
tensjonalny i płaski, wyróżnio-
ny za reżyserię Honga Sang-Soo 

Yourself and Yours. Jurorzy od-
wrócili się jednak od kina, które 
wywoływało najsilniejsze reakcje 
żywiołowej hiszpańskiej i baskij-
skiej publiczności.

Propozycje tegorocznego kon-
kursu ułożyły się w fascynującą 
opowieść o współczesnych mło-
dych ludziach, którzy żyjąc w za-
możnych zachodnich społeczeń-
stwach, nie doświadczają głodu 
ani wojen. A jednak przeżera ich 
przemoc. Niekontrolowana agre-
sja, która szuka ujścia w najbar-
dziej drastyczny sposób. 

Długowłosy Miles Joris-Peyra-
fitte, autor as You are, witany był 
tu jak nowy Xavier Dolan. 23-latek 
opowiedział o nastoletnich miesz-
kańcach amerykańskich suburbii. 

O pozornie ułożonym i bezpiecz-
nym świecie, w którym troje głów-
nych bohaterów myśli o przyszło-
ści i przeżywa pierwsze fascynacje 
miłosne. „Uczucia moich bohate-
rów są czyste” – mówił reżyser. – 
„Ale rozgrywają się w czasach peł-
nych agresji i nietolerancji, gdzie 
dostęp do broni, narkotyki i homo-
fobia są na porządku dziennym”. 

Joris-Peyrafitte sięga po kla-
syczne schematy fabularne, tłu-
maczy zbrodnię, znajduje uzasad-
nienia i związki przyczynowo-skut-
kowe. Tymczasem olbrzymia siła 
rażenia Nocturamy i Placu zabaw 
wynika z tego, że Bertrand Bonel-
lo i Bartosz M. Kowalski odrzuca-
ją psychologiczne wytrychy. In-
scenizując zamach terrorystyczny 

w centrum Paryża (film był nakrę-
cony przed atakiem na klub Batac-
lan), Bonello koncentruje się na 
choreografii przemocy. Nie szuka 
motywów, lecz zastanawia się nad 
stanem ducha młodych ludzi, któ-
rzy zdecydowali się wystąpić prze-
ciwko społeczeństwu i ludziom. 
Podobnie współczesność diagno-
zuje Bartosz M. Kowalski. Plac za-
baw, precyzyjnie wyreżyserowa-
ny portret nastolatków, nie pozo-
stawia nikogo obojętnym. W San 
Sebastian również wywołał skraj-
ne reakcje. Część osób wychodzi-
ła z sali Kursaal w trakcie sceny 
zbrodni. Inni zasypywali reżyse-
ra pytaniami na konferencji pra-
sowej: „Dlaczego mamy to oglą-
dać?”, jak krytyk „La Razon” piszą-
cy o epatowaniu okrucieństwem. 
Ale byli i tacy, którzy okrzyknęli 
obraz najodważniejszą i najlepszą 
propozycją konkursu. „Gdyby jury 
nie było bojaźliwe, ten film wró-
ciłby ze Złotą Muszlą” – stwier-
dził Luis Martinez w „El Mundo”. 
Bo to okrucieństwo nie pochodzi 
z wyobraźni reżysera. Ono istnieje 
i nas otacza. Kowalski pokazał, że 
nie ma ono wytłumaczenia. Nie da 
się wskazać palcem jego przyczy-
ny. Społeczeństwo to nie maszy-
na, w której wystarczy wymienić 
niedziałającą część. 

Świetny debiut Kowalskiego 
wywołał dyskusję, wszedł pod skó-
rę uczestników festiwalu. Przecież 
nie da się uczciwie mówić o prze-
mocy w sposób łatwy do ogląda-
nia. Podobnie Nocturama czy as 
You are. Szkoda, że jury odwróciło 
wzrok od tych mocnych, zakorze-
nionych we współczesnym świe-
cie filmów. Od opowieści o tym, 
co boli najbardziej. 

Złotą Muszlę 64. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w San Sebastian 

zdobył Feng Xiaogang za Nie jestem 
Madame Bovary. Jednak najgłośniejszym 

filmem imprezy stał się polski Plac 
zabaw Bartosza M. Kowalskiego. 

Krzysztof Kwiatkowski

o Placu zabaw
Głośno

Przemysław Baliński w filmie 
Plac zabaw, reż. Bartosz M. Kowalski 

Festiwale za granicą: Bristol

Encounters to festiwal, na 
który po prostu warto się 
dostać. Z wielu powodów. 

Impreza należy do wąskiego gro-
na wydarzeń, które otwierają dro-
gę do najgłośniejszych w branży 
nagród: Europejskiej Nagrody Fil-
mowej, Cartoon d’Or, Oscara oraz 
BAFTA. Wygrać można tu jednak 
także bez dyplomów. Kto wie czy 
nie więcej? Chociażby nowy pro-
jekt. Udało się to przed kilku la-
ty Katarzynie Klimkiewicz, która 
właśnie w Bristolu pokazała ha-
noi-Warszawa. Film zaintereso-
wał producentkę Alison Sterling, 
która przedstawiła reżyserce po-
mysł na pełnometrażową produk-
cję. W efekcie powstała Zaślepio-
na. Organizacja i przestrzeń En-
counters bardzo sprzyja takim 
spotkaniom.  

Program wypełniają podzielo-
ne tematycznie seanse konkurso-
we i towarzyszące (w tym roku 
m.in. prezentacja „shortów” w pla-
netarium, przeglądy filmów litew-
skich czy laureatów Europejskiej 
Nagrody Filmowej). Przeplatają 
się one z debatami, masterclas-
sami i wydarzeniami branżowy-
mi nastawionymi na networking 
i rozmowy z przedstawicielami 
brytyjskich instytucji filmowych 
(m.in. BFI, Film London, Creative 

England czy NFTS) oraz między-
narodowych festiwali. Sekret suk-
cesu tkwi w miejscu. Życie festiwa-
lowe skupia się niemal w całości 
wokół jednego obiektu – centrum 
kulturalnego Watershed z sala-
mi kinowymi, konferencyjnymi 
i dużą kawiarnią. Przez kilka dni 
wszyscy, mistrzowie i debiutanci, 
widzowie i paneliści, od rana do 
wieczora, przebywają we wspólnej 
przestrzeni, nieustannie na siebie 
wpadając. Nie ma żadnych stref 
VIP-ów. „Naszym gościom mówi-
my, żeby ego zostawili za drzwia-
mi. Nie ma znaczenia czy zdobyli 
Oscara, czy pracują przy wielkich 
czy małych produkcjach” – pod-
kreśla Rich Warren, który kieruje 
Encounters razem z Alice Caba-
nas. „Sami o sobie mówimy, że nie 

jesteśmy festiwalem filmu krótko-
metrażowego, a wschodzących 
talentów. To dla nas najważniej-
sze. Naszym głównym celem jest 
wspieranie filmowców. Chcemy, 
żeby każdy mógł z festiwalu coś 
dla siebie wynieść, miał poczucie, 
że czegoś się nauczył, zobaczył 
ciekawy film, który może zapro-
si na swój festiwal, wziął udział 
w ciekawej rozmowie”.

Encounters jest festiwalem 
o zdecydowanie międzynarodo-
wym charakterze. Brytyjskie pro-
dukcje stanowią zaledwie około 
30 proc. całego programu. Nie ma 
też odrębnego narodowego kon-
kursu. „Chcemy, żeby filmowcy 
z Wielkiej Brytanii zobaczyli to, co 
robią Polacy, Hiszpanie, Szwedzi... 
Taka wzajemna inspiracja, pozna-

wanie się jest najbardziej intere-
sujące” – mówi Warren. 

Na polskie kino festiwal jest 
wyjątkowo otwarty. Niecałe 
dziesięć lat temu zorganizowa-
no tu retrospektywę naszych fil-
mów (ze wsparciem Krakowskie-
go Festiwalu Filmowego). Dziś 
w branżowym katalogu impre-
zy jest około kilkudziesięciu pol-
skich tytułów, a w programie 22. 
edycji obok Nie trać głowy zna-
lazły się m.in. La etiuda Marti-
na Ratha, The animals Tomka 
Duckiego, 16.03 Natalii Siwic-
kiej czy Czerń Tomasza Popa-
kula. W ramach otwartego po-
kazu „Nothing compares to EU”, 
prezentującemu widzom bogac-
two filmowe EU, przedstawiono 
Danse macabre Małgorzaty Rża-
nek. Festiwal zaproponował też 
przegląd filmów ze studia Break- 
Thru Films – zarówno krótkich 
metraży, jak i fragmentów pełno-
metrażowej animacji Loving Vin-
cent. 20 minut pokazane przez 
współreżysera Hugh Welchmana 
zapowiada naprawdę wyśmieni-
ty projekt!  

„Co roku dostajemy mnóstwo 
zgłoszeń z Polski” – komentuje 
Rich Warren. „Wielu Polaków tu 
mieszka, wielu o nas słyszało. To, 
co i jak polskie kino przekazuje, re-
zonuje z naszą widownią, jest tym, 
czego angielska publiczność od 
kina oczekuje”. Seanse, na których 
pokazywano nasze produkcje by-
ły całkowicie wyprzedane, ale na 
Encounters to standard. Chociaż 
organizatorzy przyznają, że z krót-
kim metrażem nie jest łatwo do-
trzeć do widza, im się to udało. 

Wśród laureatów tegorocznej, 22. edycji festiwalu Encounters 
w Bristolu, znalazła się krótka animacja Karoliny Specht – 
Nie trać głowy. Film nie był jedynym polskim akcentem na 
najważniejszej w swojej kategorii imprezie w Wielkiej Brytanii. 

Dagmara Romanowska

Encounters: 
krótkie filmy, wielkie historie, 

śmiałe pomysły

Laureaci 22. edycji festiwalu 
Encounters Short Film
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Festiwale za granicą: LondynFestiwale za granicą: Helsinki

Fo
t.

 R
ob

er
t 

Pa
łk

a/
Ki

no
 Ś

w
ia

t 

Nazwany na cześć nagro-
dzonego w Cannes filmu 
Liny Wertmüller z 1973 

roku, największy fiński festiwal 
filmowy miał już więcej wcieleń 
niż sam Dalajlama. Na początku 
nacisk kładziono przede wszyst-
kim na kino azjatyckie, ale obec-
nie na „Love & Anarchy” poka-
zuje się już wszystko: od najnow-
szego filmu Richarda Linklatera 
i kontrowersyjnej Elle Paula Ver-
hoevena po Les Cowboys Tho-
masa Bidegaina (zdobywcy Na-
grody Publiczności – jedynego 
wyróżnienia przyznawanego na 
festiwalu) oraz heavysaurs: The 
Movie Pekki Karjalainena. Popu-
larną komedię dla najmłodszych 
opowiadającą o… grających muzy-
kę heavymetalową dinozaurach. 

Mimo że w roku założenia po-
kazano zaledwie 26 filmów, festi-
wal wciąż się rozrasta. Tegoroczna 
edycja nie stanowi wyjątku od tej 
reguły: na 500 pokazach pojawi-
ło się prawie 60 tys. widzów, a do 
Helsinek przyjechali tacy goście, 
jak: Lucile Hadžihalilović, Cristian 
Mungiu, Rade Šerbedžija oraz le-
gendarny Terence Davies. „Lubię 
to miejsce. Może dlatego, że nie 
ma tu katolików” – żartował bry-
tyjski reżyser, gdy spotkaliśmy 
się po pokazie jego najnowszego 

filmu sunset song. – „Z drugiej 
jednak strony zupełnie inaczej po-
strzega się tu moje filmy, bo nikt 
nie rozumie, dlaczego bohatero-
wie wciąż odczuwają to przytła-
czające poczucie winy. Zawsze po-
wtarzam, że katolickie wychowa-
nie pozostawia ślad na całe życie”.

Mimo diametralnie różne-
go podejścia do religii (i służby 
zdrowia – po pokazie Moich có-
rek krów Kingi Dębskiej komen-
towano przede wszystkim stan 
wschodnioeuropejskich szpitali), 
fińscy widzowie tłumnie chodzili 
na polskie filmy – pokazy Zjedno-
czonych stanów Miłości Toma-
sza Wasilewskiego oraz Córek 
Dancingu Agnieszki Smoczyń-
skiej odbywały się przy pełnych 

salach. Poza tym można było zo-
baczyć polskie koprodukcje: Ja, 
Olga hepnarová Tomáša Wein-
reba i Petra Kazdy, Nieprawych 
Adriana Sitaru i Modelkę Madsa 
Matthiesena oraz intruza Magnu-
sa von Horna, Ostatnią rodzinę 
Jana P. Matuszyńskiego (równo-
legle z pokazami w Gdyni) i 11 
minut Jerzego Skolimowskiego.

Nazwisko Skolimowskiego 
przewijało się także w wywiadach 
z Juho Kuosmanenem, fińskim re-
żyserem, którego debiut fabularny 
The happiest Day in the Life of 
Olli Mäki niespodziewanie zdobył 
nagrodę Un Certain Regard na fe-
stiwalu w Cannes, a obecnie wy-
mienia się go wśród oscarowych 
faworytów. „Kiedy wysłaliśmy sce-

nariusz na Torino Film Lab, dyrek-
tor artystyczny Matthieu Darras 
od razu zapytał: »Chcecie zrobić 
remake Walkowera? Zwariowali-
ście?«” – śmieje się Kuosmanen. – 
„Widziałem wszystkie filmy Skoli-
mowskiego i The happiest Day in 
the Life of Olli Mäki rzeczywiście 
przypomina trochę jego trylogię 
z lat 60. Od początku zależało mi 
na tym, żeby pobawić się trochę 
kliszami gatunku, a Walkower też 
nie jest przecież typowym filmem 
o boksie – Skolimowski stopnio-
wo buduje napięcie, a potem prze-
ciwnik nigdy się nie pojawia. Bar-
dzo mi to pomogło, bo zdałem 
sobie sprawę, że nie muszę się 
ograniczać”. 

Film Kuosmanena udowadnia 
jedno: to świetny czas dla fińskie-
go kina. Po sukcesach nominowa-
nego do Złotego Globu szermie-
rza Klausa Härö oraz przebojowe-
go filmu akcji Big Game Jalmari 
Helandera z udziałem samego 
Samuela L. Jacksona, zaintereso-
wanie Finlandią wzrasta. Powsta-
jący właśnie dramat biograficzny 
Tom of Finland jest tego kolejnym 
przykładem – magazyn „Variety” 
zaliczył jego reżysera, Dome Ka-
rukoskiego, do najbardziej  obie-
cujących filmowców młodego po-
kolenia. „Nasz rynek jest bardzo 
mały. Przyglądanie się temu, jak 
rośnie zainteresowanie naszymi 
filmami, sprawia mi więc ogrom-
ną przyjemność” – przyznała dy-
rektorka „Love & Anarchy” Sara 
Norberg na zakończenie trzydnio-
wych targów Finnish Film Affair, 
które przyciągnęły w tym roku 
rekordową liczbę gości. Wszyst-
ko wskazuje na to, że pracujący 
właśnie nad kolejnym filmem Aki 
Kaurismäki ma się czego bać. Po 
latach zastoju, wreszcie wyrasta 
mu prawdziwa konkurencja. 

Założony w 1988 roku Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Helsinkach (znany także jako „Love & Anarchy”, choć jego 
publiczność należy chyba do najbardziej ułożonych na świecie) 
właśnie obchodził 29. urodziny. Podczas dziesięciu dni (15-25 
września) widzowie mieli możliwość obejrzeć najciekawsze 
filmy ostatnich miesięcy. Także te z Polski, po raz pierwszy 
w historii zaprezentowano aż tyle polskich tytułów. 

marta Bałaga

Miłość
i anarchia

Gabriela Muskała i Agata Kulesza 
w filmie Moje córki krowy, 

reż. Kinga Dębska

Ze sprzecznymi opiniami 
spotkał się prezentowa-
ny w Konkursie Debiutów 

Plac zabaw Bartosza M. Kowal-
skiego. Usłyszeć można było po-
chwały dla reżysera i obsady, ale 
i głosy rozczarowania. Do poza-
konkursowych sekcji weszły Zjed-
noczone stany Miłości Tomasza 
Wasilewskiego i Niewinne Anne 
Fontaine. Oba obrazy zauważono, 
ale trudno mówić o większym wo-
kół nich zamieszaniu. Nie miały 
łatwego zadania, gdyż konkuren-
cja była naprawdę duża. W pro-
gramie znalazło się około 250 fil-
mów z 74 krajów. 

Zarówno w festiwalowej se-
lekcji, jak i werdyktach swoje od-
zwierciedlenie znalazły przyświe-
cające imprezie hasła – przede 
wszystkim większej różnorodno-
ści w branży filmowej. Kobiety wy-
reżyserowały lub współwyreżyse-
rowały 24 proc. z przedstawionych 
w programie tytułów (o 2 proc. 
więcej niż w 2015). Nie brakowa-
ło filmów z bardziej różnorodną 
płciowo i rasowo obsadą, produk-
cji nieanglojęzycznych.

Poniekąd ton całości wyznaczył 
film otwarcia: a United Kingdom 
Ammy Asante, brytyjskiej aktorki, 
scenarzystki i reżyserki. Ta inspi-
rowana faktami opowieść o Se-
retse Khamie (David Oyelowo), 
dziedzicu tronu i pierwszym de-
mokratycznie wybranym prezy-
dencie Botswany, który w 1948 
roku poślubił białą londyńską 
urzędniczkę Ruth Williams (Ro-
samund Pike), wykorzystuje me-
lodramatyczne ramy, aby przyj-
rzeć się obyczajowym implika-
cjom mezaliansu (krytykowanego 
zarówno w Wielkiej Brytanii, jak 

i w przyszłej Botswanie) i mniej 
chlubnej polityce (post)kolonial-
nej brytyjskiego rządu.

Do kobiet i świata należał rów-
nież finał festiwalu. W Konkur-
sie Głównym wygrał film Certa-
in Women Kelly Reichardt, któ-
ra w skupieniu, bez pośpiechu 
przedstawiła życie trzech kobiet 
(Laura Dern, Michelle Williams 
i Kristen Stewart) z małomiastecz-
kowej Ameryki. Nagrodę dla naj-
lepszego debiutanta otrzymała 
Julia Ducournau za raw, pro-
dukcję łączącą konwencje horro-
ru i filmu o dojrzewaniu. Z kolei 
za najlepszy dokument uznano 
starless Dreams Mehrdada Osko-
ueia o dziewczętach z irańskiego 
ośrodka wychowawczego. Nagro-
da dla najlepszego krótkiego me-

trażu zwróciła uwagę na Aleppo – 
wygrał obraz 9 Days – From My 
Window in aleppo w reżyserii Issy 
Touma, Thomasa Vroege i Floor 
van der Muelen. Najważniejsze 
wyróżnienie Brytyjskiego Instytu-
tu Filmowego – BFI Fellowship – 
odebrał Steve McQueen. 

Konieczność większego otwar-
cia branży na kobiety i mniejszo-
ści była też ważnym elementem 
wydarzeń branżowych festiwa-
lu. „To, co widzimy na ekranie 
nie odzwierciedla różnorodno-
ści społeczeństwa, w którym ży-
jemy” – podkreślał, jednocześnie 
apelując o zmianę, David Oyelo-
wo w czasie jednego z wystąpień. 
Organizatorzy wyszli poza sło-
wa i przygotowali serię spotkań 
Net.Work@LFF oraz LFF Con-

nects, umożliwiających młodym 
twórcom, w tym wywodzącym się 
z mniejszości, bezpośrednie po-
znanie profesjonalistów i znanych 
gości imprezy.

Najbardziej gorąco było wokół 
postbrexitowej debaty „Business 
As Usual: The UK After the EU”. 
Dziś biznes filmowy w Zjednoczo-
nym Królestwie toczy się jeszcze 
zwykłymi torami, niemniej przy-
szłość rysuje się mgliście. Brytyj-
scy twórcy, producenci i szefo-
wie instytucji wierzą, że film to 
branża ponad granicami i chcą 
pozostać częścią europejskiego 
i światowego przemysłu filmowe-
go. O obecność Hollywood w swo-
ich studiach nie muszą się oba-
wiać, jeżeli zaś chodzi o debiuty, 
festiwale, dystrybucję, talenty... 
Bardzo cenią zagranicznych pra-
cowników w swoich szeregach 
i nie wyobrażają sobie dalszego 
rozwoju bez nich. Znają wartość 
Creative Europe. Nie chcą ograni-
czeń w przemieszczaniu się. Przed 
nimi niezwykle trudne negocja-
cje, których efekt bez wątpienia 
zaważy nie tylko na biznesie fil-
mowym w Wielkiej Brytanii, ale 
i odbije się na reszcie Europy. Czy 
za rok na festiwalu nastroje będą 
bardziej optymistyczne, a przy-
szłość pewniejsza?  

Londyńskiemu Festiwalowi Filmowemu stuknęła już sześćdziesiątka. 
Organizatorzy nie poświęcili jednak zbyt wiele miejsca jubileuszowi. 
Impreza toczyła się swoim zwyczajnym trybem, acz w cieniu Brexitu. 
Polskiego kina trochę zabrakło. Owszem, pokazaliśmy kilka produkcji, 
ale przeszły bez większego echa. 

Dagmara Romanowska

Brexit
i różnorodność
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Ciało obce wyróżnione 
w Kanadzie

Aż cztery polskie filmy zostały 
zaprezentowane na Międzyna-
rodowym Festiwalu Animacji 
w Ottawie (OIAF). To najstar-
szy (organizowany od 40 lat) 
i zarazem najważniejszy festiwal 
poświęcony animacji w Amery-
ce Północnej. W tym roku OIAF 
otrzymał w sumie 2311 zgłoszeń 
z 86 krajów. Spośród nich do 
konkursu wybrano 80 krótkich 
i 7 pełnometrażowych filmów. 
Ponadto 73 obrazy zaprezento-
wano w innych sekcjach pro-
gramowych festiwalu. W trakcie 
imprezy odbyły się też kon-
ferencje, dyskusje, spotkania 
z ekspertami oraz warsztaty po-
święcone animacji. Honorowym 
gościem jubileuszowego festi-
walu był Donald McWilliams. 
W konkursie filmów krótkome-
trażowych pokazano film Marty 
Pajek Figury niemożliwe i inne 
historie ii. Jest to druga część 
tryptyku opartego na koncepcji 
figur niemożliwych, czyli takich, 

które można narysować, ale ich 
występowanie w rzeczywisto-
ści jest niemożliwe. Animowa-
ny cykl autorki to wypowiedź 
na temat roli kobiety, definio-
wana w trzech przestrzeniach, 
zaczynając od tej najbardziej 
intymnej – jak dom i rodzina – 
po szerszy kontekst społeczny. 
W sekcji filmów dyplomowych 
wyróżniono Ciało obce Marty 
Magnuskiej. Jury doceniło tę 
animację „za wyjątkową historię, 
fascynującą metaforę samoak-
ceptacji i rozkosznie niepokoją-
cą aranżację surowych dźwię-
ków”. Film opowiada o rzeczach, 
które wydają się być obce i dziw-
ne, w rzeczywistości jednak są 
nam bliskie – o wewnętrznej 
i zewnętrznej przemianie. Jest 
to pełna humoru i skrytej fe-
ministycznej refleksji historia 
o powolnym godzeniu się z wła-
snym ciałem, poczuciu samoak-
ceptacji i zrozumieniu, że inne 
niekoniecznie musi oznaczać 
brzydsze. Poza wymienionymi 
polskimi tytułami, w Ottawie 

zaprezentowano jeszcze Wióry 
Agaty Mianowskiej oraz Cipkę 
Renaty Gąsiorowskiej. Oba ty-
tuły publiczność festiwalowa 
zobaczyła w panoramie filmów 
studenckich. Tegoroczny ka-
nadyjski festiwal odbywał się 
w dniach 21-25 września.

 

Powidoki w Ameryce 
Południowej i w Azji
Ostatni film Andrzeja Wajdy, 
którego światowa premiera od-
była się podczas 41. MFF w To-
ronto (8-18 września) w ramach 
sekcji Mistrzowie, został zapro-
szony do prezentacji, również 
w sekcji Mistrzowie, kolejnej 
prestiżowej światowej imprezy – 
18. Festiwalu do Rio – najwięk-
szej imprezy filmowej Ameryki 
Południowej, która odbyła się 
w Rio de Janeiro w dniach 6-16 
października. Festiwal od lat jest 
głównym oknem na świat fil-
mowców z Ameryki Południo-
wej i jednocześnie miejscem 

pokazów premierowych naj-
lepszych filmów powstałych na 
kontynencie. Co roku zaprasza 
najwybitniejsze postaci świa-
towego kina – w poprzednich 
latach gośćmi wydarzenia byli 
m.in. Carlos Saura, Guillermo 
del Toro czy Hal Hartley. Z kolei 
w tym samym czasie co festiwal 
w Rio odbył się 21. MFF w Bu-
san, w Korei Południowej (6-16 
października), na którym Powi-
doki miały swoją premierę azja-
tycką. Koreańska impreza to naj-
większy festiwal filmowy Azji.

 

7 owiec z nagrodą 
we Francji
Na francuskim 22. Festival in-
ternational du film Nancy-Lor-
raine (26 sierpnia – 4 września) 
wyróżniono krótkometrażowy 
film Wiktorii Szymańskiej – 
7 owiec. Obraz otrzymał na-
grodę za najlepszą muzykę. Jej 
autorem jest Ricardo Cortes. 7 
owiec opowiada o samotnej, ma-

konflikt międzypokoleniowy, 
strach przed nieznanym czy 
upadek jednostki w systemie. 
Nie zabrakło też odniesień 
do religii, narodu, rodziny czy 
cenzury. Podczas retrospek-
tywy można zobaczyć m.in. 
Kilka opowieści o człowieku 
Bogdana Dziworskiego, Miej-
sce urodzenia Pawła Łoziń-
skiego, Dzień za dniem Ireny 
Kamieńskiej, Z punktu wi-
dzenia nocnego portiera oraz 
szpital Krzysztofa Kieślow-
skiego, happy End Marcela 
Łozińskiego i Pawła Kędzier-
skiego, Usłyszcie mój krzyk 
Macieja Drygasa, Jak żyć oraz 
ćwiczenia warsztatowe Mar-
cela Łozińskiego, Jestem zły 
Grzegorza Packa, Kocham Pol-
skę Marii Zmarz-Koczanowicz 
i Joanny Sławińskiej, Uwaga, 
chuligani! Jerzego Hoffmana 
i Edwarda Skórzewskiego, Psy-
chodramę Marka Piwowskie-
go, Ciszę Małgorzaty Szumow-
skiej, Chyłe pola Władysława 
Ślesickiego, Takiego pięknego 
syna urodziłam Marcina Ko-
szałki, 24 godziny Jadwigi L. 
Krystyny Gryczełowskiej, Mu-
zykantów Kazimierza Karaba-
sza. Program został stworzony 

we współpracy z Krakowską 
Fundacją Filmową oraz Pol-
skim Instytutem w Berlinie/
Lipsku wspieranym przez Fun-
dację Współpracy Polsko-Nie-
mieckiej. 

 

11 minut z sukcesem 
w Chinach
Na 25. Golden Rooster and 
Hundred Flowers Film Festi-
val w mieście Tangshan w Chi-
nach (19-23 września) Jerzy 
Skolimowski otrzymał nagro-
dę za reżyserię filmu 11 minut. 
Organizowany przez Chińskie 
Stowarzyszenie Filmowców fe-
stiwal to jedna z największych 
imprez na kontynencie azja-
tyckim. W programie znajdują 
się prezentacje filmów chiń-
skich oraz pokazy wybranych 
międzynarodowych produk-
cji. Festiwal Golden Rooster 
and Hundred Flowers to tzw. 
festiwal „latający”, czyli każde-
go roku odbywa się w innym 
mieście. Polacy już wielokrot-
nie byli nagradzani podczas 
tego wydarzenia, m.in. Jo-
anna Kos-Krauze i Krzysztof 
Krauze za Plac Zbawiciela, 

Jan Jakub Kolski za Wene-
cję, Grażyna Wolszczak za ro-
lę w filmie Ja wam pokażę!, 
Jacek Bromski za reżyserię 
U Pana Boga za miedzą, Ewa 
Wiśniewska za rolę w Piątej 
porze roku Jerzego Domaradz-
kiego czy Jan Komasa za Mia-
sto 44 i Andrzej Chyra za rolę 
w filmie Jacka Lusińskiego 
Carte Blanche. Stowarzysze-
nie Filmowców Polskich od lat 
współpracuje z Chińskim Sto-
warzyszeniem Filmowców, re-
komendując polskie produkcje 
do udziału w festiwalu Golden 
Rooster and Hundred Flowers.

 

Europejska premiera 
Powidoków 
Andrzeja Wajdy 
Europejska premiera ostatnie-
go obrazu Andrzeja Wajdy od-
była się w ramach 11. Festiwa-
lu Filmowego w Rzymie (13-23 
października). „To poruszają-
ce dzieło, które dokumentu-
je relacje między dyktaturą 
a sztuką, ideologią i wolno-
ścią wypowiedzi” – podkreślał 
dyrektor artystyczny festiwa-
lu, Antonio Monda. Festiwal 

łej dziewczynce, która ukrywa 
się w górach. Mieszka ze star-
szym mężczyzną i jego owcami, 
próbując stworzyć wokół siebie 
nowy świat. 7 owiec to podróż 
do magicznych momentów 
dzieciństwa, do pokonywania 
strachu i samotności.

Retrospektywa 
polskich dokumentów 
na festiwalu DoK 
leipzig
Podczas tegorocznej, już 59. 
edycji Międzynarodowego Fe-
stiwalu Filmów Dokumental-
nych i Animowanych DOK 
Leipzig (31 października – 6 
listopada) odbywa się retro-
spektywa polskich filmów 
dokumentalnych. W Lipsku 
prezentowanych jest blisko 30 
tytułów, co uczyniło ten prze-
gląd jednym z największych za 
granicą, dotyczących polskie-
go dokumentu. W programie 
znalazły się filmy zrealizowa-
ne od połowy lat 50. XX wie-
ku, należące do tzw. czarnej 
serii, jak i najnowsze obrazy 
wyprodukowane w latach 90. 
i na początku XXI wieku. Po-
między nimi klasycy gatunku: 
Krzysztof Kieślowski, Marcel 
Łoziński czy Bogdan Dziwor-
ski. Na stronie festiwalu DOK 
Leipzig można przeczytać, że 
ci, którzy szukają w filmie nie-
pokorności, znajdą ją właśnie 
w polskiej szkole dokumentu. 
Jej przedstawiciele w odważny 
i radykalny sposób przekracza-
li granice zarówno polityczne, 
jak i artystyczne. Dokumenty 
przypominające filmy fabu-
larne, otwarte na inscenizację, 
stworzyły swój własny, charak-
terystyczny styl wyróżniający 
się na arenie międzynarodo-
wej. Kuratorzy retrospektywy 
wybrali filmy ze względu na 
ich prowokacyjną wymowę, 
nie tyle przedstawiające histo-
rię Polski, co pokazujące waż-
ne problemy na jej tle. W pro-
gramie znalazły się produkcje 
z uniwersalnym przesłaniem: Fo
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Agata Buzek w filmie 
11 minut, reż. Jerzy Skolimowski 

Polscy filmowcy    na świecie

Powidoki, reż. Andrzej Wajda
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w Rzymie postanowił uczcić 
90. urodziny Mistrza Wajdy. 
Z tej okazji przygotowano uro-
czystą konferencję w presti-
żowym Teatro della Musica, 
której gościem honorowym 
miał być reżyser w towarzy-
stwie pozostałych twórców 
Powidoków, m.in. Bogusława 
Lindy i Pawła Edelmana. Nie-
stety Mistrz nie doczekał te-
go wydarzenia. Projekcja jego 
dzieła – jak się okazało filmo-
wego testamentu – spotkała 
się z niezwykle poruszającym 
przyjęciem i zakończyła się 
kilkuminutowymi owacjami. 
Do polskich kin ostatni obraz 
Andrzeja Wajdy ma trafić 13 
stycznia 2017 roku. 

Matka doceniona na 
litwie
Dobre wieści dotarły z Wilna, 
gdzie film Matka Piotra Go-
łębiowskiego zdobył nagro-
dę dla najlepszego krótkome-
trażowego filmu fabularnego 
podczas 2. edycji Ramunas 
Atelier International Inde-
pendent Film Awards (20-26 
sierpnia). RAIIFA to festiwal, 
którego głównym celem jest 
promocja młodych twórców 

i niezależnego kina. Film Mat-
ka, inspirowany jest prawdzi-
wymi wydarzeniami, które 
miały miejsce na przełomie 
1943 i 1944 roku w podwar-
szawskim Legionowie. Ofice-
rowie niemieccy: Spiller, Rode 
oraz Klingemann postanawiają 
zająć na swoją kwaterę dom za-
mieszkiwany przez czterooso-
bową rodzinę Pełków: Otylię, 
Czesława oraz dwójkę małych 
dziewczynek – Terenię i Janię. 
Od tej pory życie całej rodziny 
zawisa na włosku.

 

Bohaterka Dwóch 
Światów nagrodzona 
w USA
Na 11. Harlem Film Festival 
w Stanach Zjednoczonych (14-
-18 września) jury przyznało 
nagrodę bohaterce filmu doku-
mentalnego Dwa Światy w re-
żyserii Macieja Adamka. Laura 
Gontarczyk otrzymała nagrodę 
dla najciekawszej młodej oso-
by na ekranie (Most Remark- 
able Young Person on Scre-
en). Dwa światy to dokumen-
talny portret rodziny, w której 
rodzice są głuchoniemi, a ich 
córka Laura jest słysząca. To 
właśnie 12-letnia Laura jest 

przewodnikiem po ich życiu. 
Życiu nietypowym, a zarazem 
zwyczajnym jak życie każdej 
rodziny. Na Harlem Film Fe-
stival pokazano w tym roku 99 
filmów z 37 krajów. Dwa świa-
ty otrzymały niedawno nagro-
dę dla najlepszego długiego 
dokumentu (Best Feature Do-
cumentary) na Rhode Island 
Film Festival w USA. 

 

Jerzy Skolimowski 
fetowany 
w Portugalii
Jubileuszowy, 10. Lisbon & 
Estoril Film Festival (4-13 li-
stopada) w sposób szczególny 
uhonoruje twórczość Jerzego 
Skolimowskiego i Jean-Luca 
Godarda, uznając obu reży-
serów za jednych z najważ-
niejszych i najwybitniejszych 
nowofalowych twórców kina 
europejskiego. Jerzy Skoli-
mowski za swój najnowszy 
film – 11 minut – otrzymał na 
zeszłorocznym Lisbon & Esto-
ril Film Festival nagrodę głów-
ną. Tym razem powróci do 
Portugalii jako juror konkursu 
i honorowy bohater progra-
mu festiwalowego (odbędzie 
się szeroka retrospektywa jego 

twórczości). Warto przypo-
mnieć, że 11 minut od począt-
ku września ma swoją dys-
trybucję kinową w Portugalii, 
a sam Mistrz Skolimowski na 
tegorocznym, 73. Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmowym 
w Wenecji odebrał Złotego 
Lwa za całokształt twórczości.

 
Studenckie oscary 
dla Polek
W Los Angeles 22 września 
po raz 43. rozdano studenc-
kie Oscary przyznawane przez 
Amerykańską Akademię Fil-
mową młodym twórcom z ca-
łego świata. Film dyplomowy 
Lokatorki Klary Kochańskiej 
ze Szkoły Filmowej w Łodzi 
zdobył brązowy medal, a ame-
rykańskie produkcje: anima-
cja Alicji Jasiny Once upon 
a Line oraz film alternatywny 
all These Voices z Beatą Po-
źniak w roli głównej, otrzyma-
ły medale złote. Latem tego 
roku Amerykańska Akademia 
Filmowa wyłoniła nominowa-
nych do studenckich Oscarów; 
w większości kategorii meda-
le oscarowe rozdawane są jak 
w zawodach sportowych: złoto, 
srebro i brąz. Pod koniec sierp-
nia Akademia ogłosiła listę 
nagrodzonych, nie ujawniając 
jeszcze, kto otrzyma poszcze-
gólne krążki. Na gali w Samuel 
Goldwyn Theater w Beverly 
Hills przyznano już konkret-
ne medale. Student Academy 
Award powołano w 1972 roku. 
Corocznie Akademia przyzna-
je nagrody w siedmiu katego-
riach, dla studentów szkół ze 
Stanów Zjednoczonych: film 
animowany, dokumentalny, 
fabularny i alternatywny; oraz 
dla młodych filmowców spoza 
USA: zagraniczny film fabular-
ny, dokumentalny i animowa-
ny. W tym roku do konkursu 
zgłoszono 1749 filmów z 286 
amerykańskich uczelni i 95 
zagranicznych, z czego do pół-
finału zakwalifikowało się zale-
dwie 5 proc. z nich, czyli około 
80 produkcji.

Polscy filmowcy na świecie
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Dwa Światy, reż. Maciej Adamek 
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Rynek filmowy: Rozmowa z Ireną StrzałkowskąRynek filmowy: Rozmowa z Ireną Strzałkowską

Dwa lata temu w wywiadzie 
udzielonym naszemu 
„magazynowi…” podkreśliła 
pani, że głównym celem 
funduszu jest obrona filmo-
wego rynku europejskiego 
przed zalewem kina 
amerykańskiego. Udaje się 
to? 
Zdecydowanie tak. Ameryka 
trzyma się oczywiście nadal 
nieźle, ale jej udział w filmo-
wym torcie na Starym Kon-
tynencie zmalał z 82 proc. do 
obecnych 56. Przez minione 
blisko trzy dekady rynek 
europejski bardzo się rozwi-

nął. Stało się tak nie tylko 
dzięki funduszowi Eurimages, 
ale także za sprawą różnego 
rodzaju programów pomoco-
wych. Pomaga w tym również 
zawarty w naszym statucie 
zapis o konieczności wprowa-
dzania dofinansowanych przez 
nas filmów do kin w krajach, 
które są ich koproducentami. 

Do 2014 roku około 60 
polskich filmów zdobyło 
finansowe wsparcie 
z Eurimages. Jak 
wypadliśmy w kolejnych 
dwóch latach?

Cały 2015 rok był dla nas 
znakomity. Polskie produk-
cje otrzymały wtedy z Euri-
mages w sumie ponad milion 
euro. Dofinansowaliśmy m.in. 
11 minut Jerzego Skolimow-
skiego, Pokot Agnieszki Hol-
land czy Niewinne Anne Fon-
taine z Agatą Buzek i Agatą 
Kuleszą w rolach głównych. 
Pierwsze półrocze 2016 roku 
też jest niezłe (dotacje dostały 
m.in. Pomiędzy słowami 
Urszuli Antoniak oraz dwa 
dokumenty), a przed nami 
jeszcze dwie sesje, w Tallinie 
i Krakowie, na których rów-

nież będą omawiane projekty 
z polskim udziałem. 

A pomyśleć, że na początku 
lat 90. polscy producenci 
podchodzili do Eurimages 
niczym pies do jeża...
Tak było. Zwyczajnie bali się 
udziału w międzynarodowych 
koprodukcjach. Mieli też nie-
wielkie doświadczenie w tym 
zakresie (głównie oparte na 
umowach bilateralnych: polsko- 
-rosyjskiej czy polsko-czeskiej). 
Barierę stanowiła też dla nich 
stosunkowo słaba znajomość 
języka angielskiego. Dzisiaj 
żyjemy w zupełnie innym świe-
cie. Nasi producenci szkolą się, 
jeżdżą za granicę na warsz-
taty i festiwale, podglądają, jak 
pracują ich koledzy w innych 
krajach. Nawiązują znajomości, 
które potem nierzadko przekła-
dają się na wspólne projekty. 
Kiedyś o wiele bardziej niż 
obecnie liczyło się nazwisko 
reżysera, który stoi za danym 
filmem. Dzisiaj pozycja produ-
centa jest o wiele mocniejsza. 

Kolejna, grudniowa 
sesja Eurimages, która 
zbiegnie się z obchodami 
25-lecia obecności Polski 
w tym funduszu, zostanie 
zorganizowana w Krakowie. 
Zależało mi na tym, aby wła-
śnie to posiedzenie plenarne 
odbyło się w stolicy Małopolski. 
Kraków to jest po prostu mia-
sto magiczne. Tu odbywa się 
Krakowski Festiwal Filmowy. 
Tutaj działa znakomite Kino 
Pod Baranami, jest też szkoła 
filmowa, funkcjonuje fundusz 
filmowy. Moim marzeniem 
było również, aby swoją obec-
nością zaszczycił nas Andrzej 
Wajda, który notabene prawie 
10 lat temu dostał dofinanso-
wanie z Eurimages na realiza-
cję Katynia. Niestety, tak się 
już nie stanie... Drugim, równie 
istotnym powodem, dla którego 
zdecydowaliśmy się na to mia-
sto, była i jest chęć uczczenia 
i równocześnie symbolicznego 
zakończenia obchodów Roku 
Krzysztofa Kieślowskiego. To 
na krakowskim rynku powsta-
wała część zdjęć do Podwójnego 
życia Weroniki.  

marcin Zawiśliński: 
Polska jest członkiem 
Eurimages od 25 lat. od 
samego początku jest pani 
naszym przedstawicielem 
w tym funduszu. Pamięta 
pani swoje pierwsze 
posiedzenie plenarne?
Irena Strzałkowska: To 
było w Kopenhadze we wrze-
śniu 1991 roku. Byłam tym 
tak przejęta, że od razu chcia-
łam wtargnąć na salę obrad, 
bo bałam się spóźnić. Na 
szczęście powstrzymali mnie 
pracownicy sekretariatu 
funduszu, którzy od strony 
organizacyjnej przygotowują 
wszystkie posiedzenia. Poin-
formowali mnie, że decydu-
jące głosowania są dopiero 
przed nami. Przypominam też 
sobie optymizm, jaki towa-
rzyszył mi podczas tamtego 
pobytu w stolicy Danii, i który 
do dziś mnie nie opuścił. 

Kiedy zaczynała pani 
zawodową przygodę 
z Eurimages, fundusz składał 
się z przedstawicieli 19 
państw. Dzisiaj jest ich 37. 
Przez te już blisko 27 lat 
swojego istnienia fundusz 
wybił się na niezależność. 

Jak udało się tego dokonać?
Staramy się być w swoich 
decyzjach przede wszystkim 
sprawiedliwi i merytoryczni. 
Decyzje podejmujemy w gło-
sowaniu tajnym. To jest prze-
cież konkurs, w którym zwy-
ciężają najlepsi. Na samym 
początku na czele funduszu 
stał prezydent, który był rów-
nocześnie zastępcą sekreta-
rza generalnego Rady Europy. 
Po kilku latach zostało to 
zmienione. Kolejni szefowie 
Eurimages byli i są wybierani 
przez  państwa członkowskie, 
które do niego należą. Doszło 
jednak do konfliktu natury 
ambicjonalno-personalnej 
między sekretarzem wyko-
nawczym, który był urzędni-
kiem nadzorującym od strony 
organizacyjnej pracę przedsta-
wicieli państw członkowskich 
podczas sesji a prezydentem 
funduszu, który przewodniczył 
obradom. Ówczesny szef Euri-
mages, w pewnym momencie 
w trakcie sesji, która odby-
wała się w Bukareszcie, na 
znak protestu wobec sekreta-
rza wykonawczego, który pod-
ważał bądź ingerował w jego 
pracę, opuścił salę obrad. 
Sytuacja była dodatkowo 

dyplomatycznie niezręczna, 
ponieważ za drzwiami cze-
kali reprezentanci Chorwacji, 
która na wspomnianej sesji 
miała zostać przyjęta do grona 
naszych członków.   

W jaki sposób ten konflikt 
został zażegnany?
Sytuacja uległa poprawie 
dopiero wraz ze zmianą pre-
zydenta funduszu. Został 
nim francuski prawnik 
i polityk Jacques Toubon, 
który na szczęście posia-
dał o wiele silniejszą osobo-
wość i kompetencje od swo-
jego poprzednika. Natomiast 
wspomnianemu urzędnikowi 
wkrótce upłynęła kadencja, 
a na kolejną już nie został 
wybrany. Ta sytuacja dowodzi, 
że problemy, jakie pojawiają 
się przecież w każdej, szcze-
gólnie tak licznej jak nasza,  
organizacji, jej członkowie sta-
rają się rozwiązywać wspólnie, 
bez nacisków z zewnątrz.

od lat Eurimages cieszy się 
również tyleż prestiżem, 
co uznaniem w środowisku 
filmowym. 
To miłe, że rezultaty naszej 
pracy w postaci przyznanych 

dotacji, dość szybko przekła-
dają się na sukcesy filmów. 
Wiele z nich zdobywa później 
nagrody na festiwalach; także 
na tych najważniejszych, czyli 
w Berlinie, Cannes czy Wene-
cji. Wspomogliśmy również 
produkcje, które otrzymały 
amerykańskie Oscary (np. 
polsko-duńska ida w reżyserii 
Pawła Pawlikowskiego). Rów-
nocześnie cały czas dbamy, 
żeby nie stać się funduszem 
rozwojowym, czyli takim, 
który wspiera tylko te naj-
słabsze, najmniejsze i zara-
zem najbardziej potrzebujące 
finansowego wsparcia kine-
matografie. Naszym zadaniem 
jest wspomaganie współpracy 
między różnymi państwami 
przy tworzeniu wspólnych, 
międzynarodowych kopro-
dukcji filmowych. Przy oka-
zji wspomagamy nie tylko 
uznanych twórców, ale także 
promujemy nowych, dotych-
czas – szczególnie poza gra-
nicami swoich krajów – nie-
mal nieznanych. Kto kiedyś 
słyszał o Madsie Mikkelsenie 
czy Danisie Tanoviciu, albo 
o naszym Łukaszu Żalu? Dzi-
siaj są to artyści rozpozna-
walni na całym świecie.

Z ireną Strzałkowską, przedstawicielką 
Polski w Funduszu Rady Europy Eurimages, 
rozmawia marcin Zawiśliński

producenta
jest o wiele mocniejsza

Dzisiaj pozycja
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Rynek filmowy: Targi CentEast

Oprócz projektów z Polski i Ukra-
iny, których było najwięcej, swoje 
pomysły przedstawiali również fil-
mowcy z Łotwy, Litwy, Estonii, Ro-
sji, Gruzji, Słowacji i Czech. Wkrót-
ce po prezentacji warszawskiej, se-
lekcja works-in-progress zostanie 
pokazana w Moskwie. 

Przyjrzyjmy się kilku pro-
dukcjom polskim i zrealizowa-
nym w koprodukcji zagranicz-
nej. Swój projekt prezentowała 
Maria Sadowska. Jej sztuka ko-
chania to opowieść o Michali-
nie Wisłockiej, która zrewolu-
cjonizowała myślenie Polaków 
o seksualności. Z kolei Bille Inara 
Kolmana (prod. Czechy-Polska- 
-Łotwa-Litwa) stara się zrozumieć 
świat dorosłych oczami dziecka. 
Tytułowa dziewczynka, widząc 
sprzeczności nim rządzące, igno-
rując rodzinę, próbuje znaleźć war-
tość w sobie. Cud Egle Vertelyte 
(prod. Litwa-Bułgaria-Polska) opo-

wiada o właścicielach gospodar-
stwa hodowlanego, które próbuje 
uratować amerykański przedsię-
biorca. śpiewać Olgi Korotkayi 
(prod. Polska-Rosja) to historia 
Republiki Tuwa (autonomiczna 
część Rosji granicząca z Mon-
golią) i jej mieszkańców, którzy 
uwielbiają śpiewać. Śpiewają wszę-
dzie – nawet w autobusach. Jed-
nak śpiew jest zarezerwowany tyl-
ko dla mężczyzn. Jedna z kobiet 
próbuje to zmienić. Ostatnim pol-
skim projektem był obraz Kiedy 
padają drzewa Marysi Nikitiuk 
(w koprodukcji z Ukrainą i Fran-
cją), laureatki Nagrody Scrip- 
Teast im. Krzysztofa Kieślowskie-
go za Najlepszy Scenariusz z Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej, przy-
znanej podczas festiwalu filmowe-
go w Cannes. Rada Artystyczna 
tak uzasadniła swój wybór: „(Sce-
nariusz) przedstawia zniewalają-
cy obraz symboli i narracji, które 

przenikając się ze sobą, tworzą 
niezwykły świat, który jest jedno-
cześnie przerażający, magiczny, 
zmysłowy i zabawny, ale nigdy nie 
przekracza granic autentyczności. 
Wyobraźnia autora iskrzy na stro-
nach scenariusza, a my wszyscy 
oczekujemy z niecierpliwością, 
jak ta wizja zostanie zrealizowa-
na na ekranie”. 

Oprócz filmów Targi obfitowały 
także w inne wydarzenia okołofil-
mowe, jak warsztaty dla młodych 
dziennikarzy i krytyków, organizo-
wane we współpracy z Międzyna-
rodową Federacją Krytyków Fil-
mowych FIPRESCI czy Warsaw 
Next – warsztaty dla młodych fil-
mowców z Polski. Kluczowe dla 
polskiej branży były prezentacje 
potencjału naszej kinematografii. 
Zorganizowany przy współudziale 
PISF-u, Mazowieckiej Komisji Fil-
mowej, Polish Film Commission 
i producentów z Lava Films, No 
Sugar Film oraz Kometa Films 
cykl paneli „How to make films 
in Poland” prezentował gościom 
zagranicznym sposoby współpra-
cy z polską branżą przy koproduk-
cjach, zwracał uwagę na walory 
polskich lokacji oraz przybliżał 
zasady działania sektora filmo-
wego, który działa coraz prężniej. 

Rozwój polskiej branży filmo-
wej, widoczny nie tylko w ofer-
tach dla zagranicznych instytucji, 
ale i w filmach z Pokazów War-
szawskich, świadczy o wysokich 
kwalifikacjach polskich twórców 
i otwiera nam drzwi do większej 
ilości koprodukcji. Parafrazując 
tytuł jednego z paneli, wchodzimy 
w epokę coraz większej współpra-
cy międzynarodowej, czerpiąc od 
siebie nawzajem i tworząc „kino 
bez granic”.  

Celem Targów CentEast, or-
ganizowanych od 2005 ro-
ku przez Warszawską Fun-

dację Filmową, jest wspomaganie 
procesów sprzedaży i dystrybu-
cji filmów z Europy Środkowej 
i Wschodniej poprzez stworzenie 
miejsca spotkań agentów sprzeda-
ży, dystrybutorów, selekcjonerów 
festiwalowych i producentów zain-
teresowanych kinem wschodnio-
europejskim. Podczas wydarzenia 
prezentowano projekty i ukoń-
czone filmy. 

Dużym powodzeniem cieszyły 
się Pokazy Warszawskie, odbywa-
jące się od 2000 roku, a będące 
dzisiaj częścią Targów – pokazy 
wybranych najnowszych polskich 
filmów, w tym koprodukcji więk-
szościowych i mniejszościowych 
z udziałem Polski. Uczestnicy mo-
gli obejrzeć m.in. Ostatnią rodzi-
nę Jana P. Matuszyńskiego, Je-
stem mordercą Macieja Pieprzycy, 
Powidoki Andrzeja Wajdy czy Plac 
zabaw Bartosza M. Kowalskiego. 
Producenci Ostatniej rodziny, 
Leszek Bodzak i Aneta Hickin-
botham, otrzymali nagrodę Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej 
w wysokości 20 tys. zł dla Najlep-
szego Polskiego Filmu z progra-
mu 30. Pokazów Warszawskich. 
Zwycięzcę wybrali zagraniczni 
goście uczestniczący w Pokazach.

Ważnym elementem Targów 
była kolejna edycja prezentacji 
wschodnioeuropejskich works- 
-in-progress CentEast Warsza-
wa-Moskwa. Prezentowane tutaj 
projekty to w większości pełno-
metrażowe filmy fabularne lub 
dokumentalne, przeznaczone do 
dystrybucji kinowej. W tym roku 
prezentowano 13 projektów, w tym 
wiele zagranicznych koprodukcji. 

Dwunasta edycja Targów CentEast odbyła 
się w dniach 14-16 października, podczas 32. 

Warszawskiego Festiwalu Filmowego.

Kino bez granic, 

Albert Kiciński

polskiej branży filmowej
czyli o potencjale
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Oj! Nie mogę
się zatrzymać!

Nakręcone w 1975 roku przez 
Zbigniewa Rybczyńskiego 
w łódzkim Studiu Małych 

Form Filmowych „Se-ma-for” Oj! 
Nie mogę się zatrzymać! zawiera 
porywającą dziesięciominutową 
jazdę na przełaj po otaczającym, 
znajomym dla autora i widza świe-
cie. Światem tym jest łódzka aglo-
meracja: budynki, ulice, podwórka, 
zakłady pracy, szkoły, fabryki, bo-
isko do rugby, torowiska kolejowe 
i tramwajowe, podmiejskie lasy, 
wertepy, przedmioty codzienne-
go użytku, pojazdy oraz miesz-
kańcy tego terytorium zaskaki-
wani przez kamerę w różnych sy-
tuacjach. Kiedy się to ogląda, nie 
sposób nie podziwiać inwencji au-
tora, który z niebywałą sprawno-
ścią zaaranżował i pozszywał ze 
sobą ten przebieg, w klasycznej 
sztuce fechtunku zwanej passado.

Ruch szarżującej kamery bie-
gnie przez cały czas do przodu, 
ale w sposób nieprzewidywalny. 
Nie wiadomo ku czemu za chwilę 
się zwróci. Jej zmienna trajek-
toria i dynamika przywodzi na 
myśl opis drogi pioruna kuli-
stego albo puszczonej w ruch 
machiny piekielnej rozgniatającej 

wykonać okrąg 360 stopni i zre-
alizować długą jazdę w jednym 
ujęciu. Trzecią z tych figur zapla-
nował i mistrzowsko przeprowa-
dził przez ekran autor Oj! Nie 
mogę się zatrzymać! Nie koniec 
na tym, doprowadził ją do gra-
nic niemożliwości przez dodat-
kowe utrudnienie, jakie przed sobą 
postawił: zacząć wolno, a potem 
coraz bardziej się rozpędzać, aż 
do absolutnego galopu, u którego 
kresu czeka szalonego obserwa-
tora już tylko nieuchronna pointa 
w postaci mokrej plamy po zde-
rzeniu z wielką ścianą.

Nim to się stanie, wprawiona 
w ruch kamera Rybczyńskiego 
zamienia się na naszych oczach 
w  monstrum pochłaniające 
wszystko, co napotka. Pożerana 
przez nią rzeczywistość pada 
ofiarą niemożliwej do zatrzy-
mania mechanicznej czynności 
kamerowania. Widziane, słyszane, 
dostrzeżone, mijane i momental-
nie przemijające w naszej per-
cepcji… Niezwykle sugestywnie 
udało się twórcy wydobyć swoiste 
cechy kinematograficznego two-
rzywa i filmowego medium: jego 
obojętną, zimną rejestracyjność, 
wszystkożerność i tranzytywność. 
Rejestrowane przez moment sytu-
acje, a także ludzie, przedmioty 
i scenerie – wszystko to podlega 
reifikacji, stając się obiektem do 
sfilmowania. 

Infinitywność ruchomego 
obrazu nie przestała fascynować 
Rybczyńskiego. Wiele lat później 
ten sam motyw rozwinie jeszcze 
artysta kilkakrotnie: w Czwartym 
wymiarze, imagine i Orkiestrze.  

wszelką napotkaną materię. Stru-
mień obrazów wizualnych otrzy-
mał tutaj ważne wsparcie aku-
styczne. Na ścieżce dźwiękowej 
mamy okrzyki zaskoczenia oraz 
odgłosy „przejeżdżania”, miaż-
dżenia i mielenia wszystkiego, co 
napotyka na swej drodze kamera 

i jej anonimowy operator, sprawca 
całego zamieszania.

Jest taki szkolny repertuar 
obowiązkowych zadań – figur 
kamerowych wykonywanych na 
wydziałach operatorskich aka-
demii filmowych całego świata: 
zakomponować ujęcie 180 stopni, 

marek Hendrykowski
Infinitywność – jako rodzaj artystycznego dążenia – stanowi 
ważną przesłankę twórczości nie tylko filmowej. Łączy ona 
w sobie różne dziedziny ekspresji. Istnieje prastare marzenie 
poetów o napisaniu wiersza w jednym bezkresnym wersie. 
Tak samo, jak istnieje dążenie filmowców do opisania świata 
i zmieszczenia go „w całości” w jednym niekończącym się ujęciu.

Krótkometrażowcy

MAGAZYN FILMOWY        nr 63/listopad 2016

Oj! Nie mogę się zatrzymać!, 
reż. Zbigniew Rybczyński 
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Mistrzowie: Krzysztof Kieślowski – spektakle teatralneMistrzowie: Krzysztof Kieślowski – spektakle teatralne

Młody Krzysztof Kieślowski, kończąc naukę w warszawskim Państwowym Liceum Technik 
Teatralnych marzył o zostaniu reżyserem teatralnym. Studia w szkole filmowej miały być 

tylko etapem na drodze do tego celu: „(…) strasznie się zakochałem w teatrze” – wspominał 
po latach w autobiografii „O sobie”. – „Postanowiłem zostać reżyserem teatralnym. 

Nie można było wtedy zostać reżyserem teatralnym bez ukończenia wcześniej studiów 
wyższych (…) pomyślałem: dlaczego nie wybrać reżyserii filmowej jako drogi do reżyserii 

teatralnej. Jedno i drugie reżyseria”. 

mikołaj Jazdon

Krzysztof Kieślowski

Kieślowski 
w Teatrze Telewizji

zapisie autentycznych rozmów 
i dyskusji zapisanych w filmie. 
Po raz pierwszy i zarazem ostatni 
w życiu Kieślowski przedzierz-
gnął się w reżysera teatralnego, 
przygotowując inscenizację wła-
snej sztuki na deskach Starego 
Teatru w Krakowie. Prapremie-
ra „Życiorysu” odbyła się 27 li-
stopada 1977 roku. Kilka dni po 
krakowskiej premierze sztuka 
Kieślowskiego została poka-
zana w dwóch innych teatrach 
w Polsce: w Teatrze im. Ludwi-
ka Solskiego w Tarnowie w re-
żyserii Ryszarda Smożewskiego 
oraz w Teatrze Dramatycznym 
w Wałbrzychu w reżyserii Ryszar-
da Bugajskiego. W maju następ-
nego roku odtwórcy głównych 
ról w przedstawieniu wyreżyse-
rowanym przez Kieślowskiego: 
Jerzy Stuhr i Jerzy Trela, zosta-
li nagrodzeni na XIX Festiwalu 
Polskich Sztuk Współczesnych 
we Wrocławiu.

Zwieńczeniem autorskiej przy-
gody twórcy Personelu (filmu 
autobiograficznego rozgrywają-
cego się w scenerii wrocławskiej 
opery) z Teatrem Telewizji sta-
ła się adaptacja „Kartoteki” Ta-
deusza Różewicza (premiera 15 
października 1979) z Gustawem 
Holoubkiem w roli głównej. Ró-
żewiczowski bohater jest u Kie-
ślowskiego o dwadzieścia lat star-
szy, jakby postarzał się wraz z sa-
mą sztuką. Umowna przestrzeń 
z kart dramatu nabrała tu kon-
kretnych kształtów – warszaw-
skiej ulicy, teatralnego zaplecza, 
wreszcie prawdziwego M2. Spek-
takl – a właściwie film telewizyj-
ny jak chce teoretyk teatru, Ste-
fan Traugutt – został nakręcony 
w warszawskim mieszkaniu na 
Ursynowie, w scenerii, w której 
kilka lat później umieści reżyser 
losy bohaterów Dekalogu. Podob-
nie jak we wcześniejszych adap-
tacjach, Kieślowski odnalazł w tej 
sztuce coś bardzo osobistego. 
W planach, których ostatecznie 
nie zrealizował, miał przeniesie-
nie na telewizyjny ekran „Pralni” 
Stanisława Tyma i „Wesela raz 
jeszcze” Marka Nowakowskie-
go. To właśnie w odniesieniu do 
tych sztuk powiedział: „Myślę, że 
przez wystawienie tych drama-
tów mógłbym powiedzieć: »ja 
tak myślę też«”. 

mowy łączy opowieść głównego 
bohatera (ten opowiada o prze-
szłości w sposób nie mniej prze-
konujący niż ociemniali weterani 
z dokumentalnego Byłem żołnie-
rzem z 1970 roku Kieślowskiego 
i Titkowa) z krótkimi retrospek-
cjami pustych wnętrz z miejsc 
udręki (pokój i gabinet przesłu-
chań) pokazanych na taśmie ne-
gatywowej. Mechanizm totalitar-
nej rzeczywistości oddziałującej 
w szczególny sposób na umysł 
człowieka, jego wewnętrzne prze-
życia, pojawi się jako temat także 
w późniejszych filmach Kieślow-
skiego, choć będzie dotyczył już 
innej epoki, jemu współczesnej.

Zrealizowane w tym samy roku 
„Pozwolenie na odstrzał” w jesz-
cze ciekawszy sposób porusza 
tematykę doświadczenia tota-
litaryzmu i postawy człowieka 
wobec naporu nieprawości. Kie-
ślowski utworem tym, który wy-
raźnie stara się być bardziej fil-
mem niż przedstawieniem tele-
wizyjnym (kilka kluczowych scen 
nakręcono w plenerach), wchodzi 
w szczególny dialog z twórczo-
ścią Andrzeja Munka. Najpierw 
adaptując tekst Zofii Posmysz, 
autorki słynnej Pasażerki (słucho-
wiska, spektaklu TV, scenariusza 
filmowego, wreszcie powieści), 
potem inscenizując go właśnie 
w Teatrze Telewizji, tak samo jak 
to uczynił Munk, nim nakręcił fil-
mową wersję tej historii. Wreszcie 
obsadzając w roli Celiny Annę 
Ciepielowską, odtwórczynię jed-
nej z głównych ról w Pasażerce 
(1963). W obu utworach gra ona 
postacie pozytywne, jest jakby 
czystym głosem sumienia w świe-
cie panoszącego się zła. W „Po-
zwoleniu na odstrzał”, które swą 
tematyką zapowiada kino moral-
nego niepokoju, Ciepielowska gra 
żonę niezłomnego nadleśniczego, 
który udręczony kolejnymi prze-
nosinami na wciąż inne placówki 
zamierza w końcu zaprzestać wal-
ki z układami i nadużyciami wła-
dzy. Cicha i niezłomna postawa 
kobiety budzi do działania mło-
dego adiunkta (Andrzej Seweryn), 
który pod jej wpływem zmienia 
się z cynika w odważnego stróża 
sprawiedliwości (wiele tu czytel-
nych aluzji do westernu), gotowe-
go przeciwstawić się bezkarnemu 
kłusownikowi, człowiekowi wła-

dzy, ostentacyjnie lekceważące-
mu prawo jak ktoś stojący ponad 
nim. „Pozwolenie na odstrzał” nie 
doczekało się swej telewizyjnej 
emisji. 15 marca 2016 roku zo-
stało pokazane w Dyskusyjnym 
Klubie Filmowym Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich w war-
szawskim kinie Kultura.

W czerwcu 1976 roku po-
wstają zdjęcia do telewizyjnej 
adaptacji słynnej amerykań-
skiej sztuki „Dwoje na huśtaw-
ce” (premiera telewizyjna miała 
miejsce w grudniu). Obsadzając 
w głównych i jedynych rolach 
Maję Komorowską i Zbigniewa 
Zapasiewicza, Kieślowski pro-
ponuje własne odczytanie dra-
matu Williama Gibsona. Jego 
opowieść o skomplikowanych 
relacjach dwojga samotnych lu-
dzi wchodzi bowiem w ciekawy 
dialog ze zrealizowanym pięć lat 
wcześniej telewizyjnym filmem 
Za ścianą (1971) Krzysztofa Za-
nussiego z tymi samymi aktora-
mi w rolach głównych. Jednocze-
śnie „Dwoje na huśtawce” razem 
z Przejściem podziemnym (1973) 
i Dekalogiem, dziewięć (1988) 
tworzą w twórczości Kieślow-
skiego jakby osobną konstelację 
utworów o trudnych relacjach 
małżeńskich, rozstaniach i po-
wrotach. 

W 1975 roku Kieślowski na-
kręcił głośny średniometrażowy 
dokument Życiorys, wykraczając 
w nim poza konwencję „czyste-
go” dokumentu. Reżyser sfilmo-
wał obrady prawdziwej komisji 
kontroli partyjnej przesłuchują-
cej dawnego członka PZPR, któ-
ry został usunięty z partii. Szcze-
gólny inscenizacyjny zabieg, ja-
kim posłużył się tu reżyser, po-
legał na spreparowaniu teczki 
z dossier głównego bohatera. 
Choć on sam miał za sobą po-
dobne doświadczenia z urzęd-
nikami od kontroli partyjnej, to 
w filmie występował nie w swojej 
roli, ale jako Gralak, postać za-
projektowana przez Kieślowskie-
go. Autentyzm biografii Gralaka 
schodzi tu na plan dalszy, gdyż 
tematem filmu stał się opis me-
chanizmu sprawowania władzy 
i kontroli nad ludźmi partii. Suk-
ces obrazu zachęcił dokumen-
talistę do napisania sztuki pod 
tym samym tytułem opartej na 

Wiemy jak dalej potoczy-
ła się ta historia. Kie-
ślowski został reżyse-

rem filmów dokumentalnych i fa-
bularnych, a przynajmniej z tych 
dokonań jest najbardziej znany. 
Tymczasem jego gorące uczucie 
do teatru tak naprawdę nigdy nie 
wygasło. Do końca lat 70. reali-
zował spektakle w Teatrze Te-
lewizji, a w krakowskim Starym 
Teatrze wystawił własną sztukę 
„Życiorys”. W 1979 roku na pyta-
nie Waldemara Chołodowskiego: 
„Czy ciebie interesuje film jako 
film?”, Kieślowski odpowiedział: 
„Pisałbym. Gdybym potrafił. Ob-
raz jest za dosłowny. Pisałbym 
dla teatru…”.

Jeszcze jako student Kieślow-
ski wyreżyserował na telewizyjnej 
scenie „Atarax”, sztukę swego 
szkolnego kolegi, Andrzeja Tit-
kowa. Jednak jego zawodowy 
debiut jako reżysera przedsta-
wień Teatru Telewizji nastąpił 
w 1972 roku. Zrealizował wów-
czas dwie adaptacje. Pierwsza to 
ekranizacja „Noweli szachowej” 
Stefana Zweiga nosząca w wer-
sji Kieślowskiego tytuł „Szach 
królowi”. Kieślowski, podobnie 
jak w swoich dokumentach, kie-
ruje tu kamerę na twarz głów-
nego bohatera (Michał Pawlic-
ki), bo też to, o czym mówi, co 
wspomina, co wreszcie dokonu-
je się na naszych oczach – dzieje 
się w jego głowie. Podróżujący 
statkiem bohater „Szacha królo-
wej”, sprowokowany przypadko-
wo rozgrywaną partią szachów, 
powraca wspomnieniami do dra-
matycznych wydarzeń z okresu 
włączenia Austrii do III Rzeszy. 
Opowiada jak aresztowany i co-
dziennie przesłuchiwany przez 
Gestapo niespodziewanie zna-
lazł sposób na męczącą udrę-
kę pustki i osamotnienia, jakie 
czyhały na niego w hotelowym 
pokoju zamienionym w więzien-
ną celę. Z wykradzionej podczas 
przesłuchania książki nauczył się 
na pamięć mistrzowskich partii 
szachowych, by potem rozgrywać 
je w myślach z intensywnością, 
która o mało nie przywiodła go 
do obłędu. Mimowolnie powraca 
do tego niebezpiecznego stanu 
umysłu w rozgrywanej po latach 
partii szachów na pokładzie li-
niowca. Reżyser na sposób fil-
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Był bez wątpienia jednym z gigantów naszego jazzu. Wytrawny 
kompozytor, pianista, dyrygent, a także publicysta muzyczny. 
Jako pierwszy polski muzyk jazzowy koncertował w Stanach 
Zjednoczonych, w 1962 roku grał m.in. ze Stanem Getzem, 
legendarnym saksofonistą amerykańskim. Ma w swym dorobku 
również muzykę filmową do blisko pół setki dokumentów, 
animacji, fabuł, także seriali.

XX wieku”, a także redaktor haseł 
jazzowych w „Encyklopedii mu-
zycznej PWM”.

Jest kompozytorem utworów 
fortepianowych, kameralnych i or-
kiestrowych, także muzyki baleto-
wej, teatralnej i filmowej. Z filmem 
związał się w 1959 roku, opraco-
wując muzycznie – na motywach 
piosenki Artie Shaw „Moon Ray” – 
ścieżkę dźwiękową Pociągu Jerze-
go Kawalerowicza. Jako autor mu-
zyki filmowej zadebiutował dwa 
lata później partyturą do Zuzanny 
i chłopców (1961) Stanisława Moż-
dżeńskiego. Pojawił się w tym fil-
mie osobiście jako muzyk jazzowy, 
podobnie jak w Niewinnych cza-
rodziejach (1960) Andrzeja Wajdy 
oraz Był jazz (1981) Feliksa Falka, 
fabularnej opowieści zainspiro-
wanej historią słynnych Meloma-
nów, gdzie zagrał samego siebie. 
Notabene, jego syn Rafał, znany 
polityk Platformy Obywatelskiej, 
występował w dzieciństwie w se-
rialu Stanisława Lotha Nasze po-
dwórko (1980).

Spośród filmów z kompozycja-
mi Trzaskowskiego na szczegól-
ną uwagę zasługują: telewizyjny 
rekord świata (1977) Filipa Ba-
jona, a z produkcji kinowych – 
Walkower (1965) Jerzego Sko-
limowskiego, Lekarstwo na mi-
łość (1965) Jana Batorego, We-
zwanie (1971) Wojciecha Solarza, 

Dreszcze (1981) Wojciecha Mar-
czewskiego oraz Gwiazda Pio-
łun (1988) Henryka Kluby, gdzie 
muzyka momentami przejmuje 
funkcje narracyjne snutej opo-
wieści. Jest w jego dorobku tak-
że wiele interesujących partytur 
do filmów dokumentalnych, m.in. 
Uniwersytety (1965) Zbigniewa 
Bochenka, Mazury (1968) Sergiu-
sza Sprudina, Kaskaderzy (1975) 

– jeden z niewinnych
czarodziejów

Tomasza Lengrena oraz animo-
wanych, m.in. Z górki na pazurki 
(1967) Krzysztofa Dębowskiego, 
Jeż szuka rodziny (1978) Janiny 
Hartwig. W 1983 roku Stanisław 
Szlachtycz nakręcił film baletowy 
Nihil est, oparty na skompono-
wanym przez niego w 1972 roku 
balecie telewizyjnym na ośmiu 
wykonawców jazzowych i orkie-
strę symfoniczną, uhonorowany 
III nagrodą (I i II nie przyznano) 
w Konkursie Komitetu ds. Radia 
i Telewizji oraz Nagrodą Główną 
w Konkursie Związku Kompozy-
torów Polskich.

Andrzej Trzaskowski to „inży-
nier muzyki, który wszystko mu-
siał sprawdzić od początku do 
końca z matematyczną dokład-
nością” – powiedział o nim Jan 
Ptaszyn Wróblewski przy okazji 
nagrania płyty „Moi pierwsi mi-
strzowie: Komeda, Kurylewicz, 
Trzaskowski”.  

Urodził się 23 marca 1933 
w Krakowie – zmarł 16 
września 1998 w War-

szawie. Studiował muzykologię 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 
(1957). Jako pianista jazzowy za-
debiutował w 1950 roku w legen-
darnej formacji Melomani. Sześć 
lat później został  uznany – w an-
kiecie krakowskiego tygodnika 
„Przekrój” – najlepszym polskim 
pianistą. Grywał w Piwnicy Pod 
Baranami, jednym z ważniejszych 
miejsc, gdzie rodził się rodzimy 
jazz, wcześniej – w okresie tzw. 
katakumbowym – koncertował 
z przyjaciółmi w swym prywatnym 
krakowskim mieszkaniu. 

W 1958 roku założył zespół Jazz 
Believers, z którym debiutował 
na warszawskim festiwalu Jazz 
Jamboree (1958). Muzykę Trza-
skowskiego, wykonywaną z tym 
zespołem, można usłyszeć w do-
kumencie Bogusława  Rybczyń-
skiego Jazz Camping (1959). Grał 
z najwybitniejszymi polskimi jazz-
manami, m.in. Włodzimierzem 
Nahornym, Zbigniewem Namy-
słowskim, Jackiem Ostaszew-
skim, Tomaszem Stańką, Micha-
łem Urbaniakiem. Od 1974 roku 
prowadził Orkiestrę Polskiego 
Radia i Telewizji S-1.

Zajmował się również publicy-
styką i krytyką muzyczną. Współ-
autor „Leksykonu kompozytorów Fo
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Andrzej Trzaskowski
Jerzy Armata

Moja (filmowa) muzyka

Andrzej Trzaskowski
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu

Kutz zainteresował się nim, 
a Hen na potrzeby scenariusza 
przeniósł akcję z Uzbekistanu na 
tzw. Ziemie Odzyskane. Główne-
mu bohaterowi dopisał wątek pod-
ziemny, konspiracyjny. W rezulta-
cie powstał film dalece odbiegają-
cy od literackiego pierwowzoru.

Fabuła jest dość wątła – mło-
dy człowiek trafia po wojnie na 
Ziemie Odzyskane. Chce zapo-
mnieć o konspiracyjnej prze-
szłości i rozpocząć nowe życie. 
Ma tylko garnitur, płaszcz i ple-
cak. Osiedla się w małym mia-
steczku, znajduje zajęcie przy ła-

dowaniu beczek. Ponieważ jest 
przystojny, robi wrażenie na 
spotykanych kobietach. Z jed-
ną z nich decyduje ułożyć sobie 
życie. Na przeszkodzie staje jego 
przeszłość – nie wykonał rozkazu 
organizacji podziemnej, nie zabił 
komunisty. I dlatego znów ucieka, 
gdy w miasteczku pojawia się jakiś 
człowiek z dawnej konspiracji. 
Dlaczego tak postępuje? Nie 
wiadomo…

Tę pełną niedopowiedzeń hi-
storię Kutz sfilmował poniekąd 
w kontrze do szkoły polskiej. Na 
pierwszy plan wysunął bowiem 

Tak się nie stało. Kiedy w ro-
ku 1989 byłem na retro-
spektywie kina polskiego 

w Turynie, obecni na niej włoscy 
krytycy filmowi pytali: „Dlaczego 
tego filmu wcześniej nie pokazy-
wano poza Polską, na międzyna-
rodowych przeglądach i festiwa-
lach?”. I z uznaniem porównywali 
dzieło Kutza m.in. do Czerwonej 
pustyni i później powstałych fil-
mów Michelangela Antonioniego, 
mówiąc: „Kutz go wyprzedził, ale 
o tym nie wiedzieliśmy…”.

Tymczasem wtedy, gdy film 
powstał, w roku 1960, nie został 
w Polsce zrozumiany. Pokazy-
wano go zresztą dopiero w roku 
1961 i to tylko w dwóch kopiach; 
potem zdejmowano z ekranów 
z powodu niskiej frekwencji. Po-
za wąskim gronem przez dłu-
gie lata prawie nikt tego filmu 
nie oglądał. W pierwszych re-
cenzjach pisano, że jest „dziw-
ny” i w pewnym sensie „zatruty 
przez artyzm”. Podobno na jego 
temat debatowało nawet Biuro 
Polityczne KC PZPR i od niego 
wyszedł zakaz wysyłania tego 
filmu za granicę. Obowiązywał 
przez prawie ćwierć wieku. Dla-
czego? Tego, oczywiście, nigdy 
oficjalnie nie podano. 

Kutz nakręcił Nikt nie woła na 
podstawie opowieści pod tym sa-
mym tytułem autorstwa Józefa 
Hena. Tyle że ta opowieść, na-
pisana w roku 1956, ukazała się 
w formie książkowej dopiero po 
upadku PRL-u, w roku 1990. Po 
Październiku ’56 krążyła w śro-
dowisku filmowców jako maszy-
nopis. 

Stanisław Zawiśliński 

Nikt nie wołał…  
Jednym z najbardziej pechowych i niedocenionych w swoim 
czasie polskich filmów jest niewątpliwie Nikt nie woła. Gdyby ten 
awangardowy obraz doceniono tuż po jego premierze, to może 
jego twórca – Kazimierz Kutz – uchodziłby dzisiaj za jednego 
z prekursorów nowej fali. 
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Henryk Boukołowski 
i Zofia Marcinkowska w filmie 

Nikt nie woła, reż. Kazimierz Kutz

nie wątki rozrachunkowo-poli-
tyczne, lecz egzystencjalne. Wy-
eksponował sytuację psycholo-
giczną bohaterów – zranionych 
poszukiwaczy miłości. Toteż akcja 
filmu toczy się ospale, poniekąd 
antyfabularnie. Kamera koncen-
truje się na twarzach aktorów i wy-
smakowanych plastycznie kon-
tekstach scenograficznych, któ-
rymi są pokiereszowane domy, 
odrapane ściany, schody, okna, 
łóżko, wazon – rewelacyjnie zresztą 
oświetlane, co nietrudno dostrzec. 
Momentami ogląda się dzieło Kut-
za i autora zdjęć Jerzego Wójcika 
niczym album malarski – to obra-
zy, a nie dialogi budują nastrój, 
klimat i atmosferę filmu, sugerują 
też interpretacje. 

Główne role w Nikt nie woła 
Kutz powierzył bardzo młodym 
wówczas aktorom – Henrykowi 
Boukołowskiemu i Zofii Marcin-
kowskiej. Oboje, jak się okazało, 
stworzyli filmowe role życia. Jed-
nak trzy lata po zagraniu w filmie 
Kutza utalentowana, promieniu-
jąca energią i subtelnym eroty-
zmem aktorka, popełniła samo-
bójstwo. Krążyła plotka, że z po-
wodu nieszczęśliwego romansu 
z reżyserem. Ale naprawdę z po-
wodu scysji ze swoim ówczesnym 
partnerem, aktorem Zbigniewem 
Wójcikiem. Myślała, że śmiertel-
nie go popchnęła na kant zlewo-
zmywaka i sama w przerażeniu 
odkręciła kurki z gazem…

Kiedy nie tak dawno Nikt nie 
woła zostało zdigitalizowane i za-
częło wieść „drugie życie”,  za-
uważono, że ten film jest kopal-
nią wspaniałych kadrów. Można 
z nich zrobić kilkanaście wystaw 
fotografii, skonstatował jeden z re-
cenzentów. W Bystrzycy Kłodzkiej, 
gdzie przed 56 laty kręcono zdję-
cia plenerowe do filmu, zorgani-
zowano poświęcone mu minimu-
zeum. Natomiast sam reżyser po 
uhonorowaniu Oscarem idy Pawła 
Pawlikowskiego skromnie pod-
kreślił, że ma w tym swój wkład…

Może ma… 
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Miejsca: kina zakopiańskie Miejsca: kina zakopiańskie

Zaczęło się w 1901 roku od fotoplastykonu 
przy Krupówkach. Magiczny automat 
z niewielkimi wizjerami i obrazami z dale-

kich miejsc pozostał atrakcją turystyczną aż do 
1975. Film zawitał do Zakopanego w 1911. Wów-
czas, latem, na miejscu, gdzie później powstały 
Łazienki Miejskie, rozbito namiot objazdowego 
kinematografu. Stałe kino pod Tatrami pojawiło 
się niedługo potem, po części za sprawą Włady-
sława Zamoyskiego i z inicjatywy Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. „Hrabia, właściciel 
dóbr zakopiańskich, zobowiązał się, że zakupi 
teren i wybuduje siedzibę Towarzystwa: sokol-
nię” – opowiada Maciej Krupa z Fundacji „Zako-
piańczycy. W poszukiwaniu tożsamości”, autor 
licznych publikacji na temat nieznanego obli-
cza Zakopanego. – „Słowa dotrzymał i w 1903 
roku przeznaczył na ten cel 3000 koron. W 1906 
za pieniądze te zakupiono działkę przy ulicy 
Orkana”. Pierwsza sokolnia, która znajdowała 
się w głębi znanego dziś budynku, w miejscu 
późniejszej siedziby Straży Pożarnej, została 
oddana do użytkowania 18 czerwca 1909 roku. 
Właśnie tu, w sali gimnastyczno-teatralnej, 11 
sierpnia 1913, niedługo po światowej premie-
rze, przedstawiono widzom fresk z 5000 sta-
tystów i oszałamiającymi dekoracjami, Quo 
vadis Enrico Guazzoniego. Tym samym swoją 
działalność zainaugurowało kino Sokół pod 
kierownictwem Franciszka Pawlicy.

Sokolnia szybko okazała się za ciasna. „Zapa-
dła decyzja o budowie większego budynku” – 
przybliża Maciej Krupa. – „Projekt przygotował 
zakopiański architekt Eugeniusz Wesołowski, 
a pracami budowlanymi zajęła się firma Fran-
ciszka Kopkowicza. Nowy Sokół miał ponad 
1000 m2 powierzchni i dwie kondygnacje”. 
Uroczyste otwarcie nastąpiło 14 sierpnia 1929 
roku. Licząca około 600 miejsc sala przezna-
czona była nie tylko na projekcje filmowe, ale 
i spektakle oraz koncerty. Kino jednak oka-
zało się najważniejsze. „Do 1931 roku, gdy je 
udźwiękowiono, seansom towarzyszyły melodie 
wygrywane przez zespół pianisty i kompozytora 
Jana Pasierba-Orlanda. Nad projekcjami – i to 
nieprzerwanie przez 43 lata – czuwał kinoope-
rator Stanisław Sosin, ojciec malarza Jerzego 
Sosina” – opowiada Krupa. 

Przez następne lata Sokół gościł w swoich 
progach ówczesnych filmowców i ich opowie-
ści. Bez wątpienia odbył się tu uroczysty pokaz 
Białego śladu górala Adama Krzeptowskiego 
według scenariusza Rafała Malczewskiego, syna 
Jacka. Jakżeż by zakopiański Sokół nie poka-
zał filmu docenionego za zdjęcia na I Między-
narodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji 
i opisywanego przez krytykę słowami: „(dzieło) 
przepojone słońcem i zdrowiem, krzepiące, czy-
ste w zamiarach i kolorycie”, historii miłości 
Jaśka do Hanki na tle tatrzańskich pejzaży?!

Później przyszły lata mroczne. Niemcy prze-
jęli kino i przemianowali je na Kur-Lichtspiele –
Uzdrowiskowy Teatr Świetlny, aby grać w nim 
repertuar dla żołnierzy, których umieścili w oko-

licznych willach przekształconych w szpitale 
i sanatoria. Z kolei władze PRL-u doprowadziły 
do likwidacji TG „Sokół” (cudem część dzia-
łaczy uniknęła zsyłki na Syberię), a jego kino 
oddały pod nadzór Wojewódzkiego Zarządu 
Kin w Krakowie (później przekształconego 
w Okręgowe Przedsiębiorstwo Rozpowszech-
niania Filmów, wreszcie w Apollo Film). Wraz 
ze zmianą zarządcy zmieniła się nazwa. Na 
ponad czterdzieści lat Sokół stał się Giewon-
tem – aż do reaktywacji TG „Sokół”, które na 
przełomie 1992 i 1993 roku odzyskało swoją 
własność. W nowej Polsce Towarzystwo naj-
pierw samodzielnie prowadziło kino, potem 
je dzierżawiło Andrzejowi Stochowi, wreszcie 
wróciło do własności, kierownictwo powierza-
jąc Jakubowi Krajewskiemu (pełniącemu tę 
funkcję do dziś).

Okres pod państwowym zarządem nie 
zniszczył jednak kina. Działało ono prężnie, 
zapewniając zakopiańczykom i turystom pre-
mierowy repertuar, a także zapraszając na róż-
nego rodzaju imprezy. Najgłośniejszą, która 
stała się wizytówką miasta, był Przegląd Fil-
mów o Sztuce, zainicjowany przez Grzegorza 
Dubowskiego i Władysława Hasiora 17 marca 
1968 roku. „Była to impreza kultowa i bywali 
na niej najwybitniejsi dokumentaliści” – wspo-
mina Maciej Krupa. „Chociaż w tym okresie 
Sokoła nie prowadziliśmy, o Przeglądzie mogę 
mówić tylko w superlatywach. Pokazywano 
tam znakomite filmy, bez politycznej agita-
cji” – wspomina obecny prezes TG „Sokół”, 
Stanisław Marduła. 

Przegląd najpierw towarzyszył salonom gra-
fiki i malarstwa, potem stał się samodzielną 
imprezą. Do 1976 roku odbywał się co roku, 
potem w formie biennale, aż do 1988. W 1991 
roku Dubowski, Jerzy Armata (kierownik pro-
gramowy Przeglądu w latach 1978-1988) oraz 
Andrzej Dziuk wraz z zespołem Teatru Witka-
cego podjęli próbę reaktywacji. Bogate wyda-
rzenie okazało się jednak jednorazowym, ale 
nie ostatnim. Na przełomie września i paździer-
nika 2016 Przegląd do Zakopanego powró-
cił, a Zakopiańskie Centrum Kultury, które 
przygotowało w Miejskiej Galerii Sztuki retro-
spektywę filmów nagradzanych przez 20 lat 
festiwalu, zamierza go kontynuować. Jeżeli 
wszystko pójdzie po myśli TG „Sokół”, zaan-
gażowanego w inicjatywę, jest szansa, że za rok 
projekcje znowu odbywać się będą w sokolich 
murach – w przygotowywanej obecnie sali 
studyjnej na około 50 osób. Miejsce, które ma 
wejść do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych, 
zapowiada się bardzo klimatycznie: będą tu 
odrestaurowane fotele kinowe, ale i kawiar-
niane stoliki. Zamiast popcornu skosztować 
będzie można wina. Przede wszystkim zaś 
ambitnego repertuaru. 

Ten ostatni zawsze był w Sokole obecny, nie 
tylko za sprawą Przeglądu Filmów o Sztuce, 
ale i Konfrontacji (na marginesie: przy Teatrze 
Witkacego przez jakiś czas działał też DKF 

„Appendix”). Nie brakuje go i dziś – w scyfry-
zowanym i wyremontowanym kinie gości m.in. 
za sprawą Elżbiety Krzemińskiej-Owczarz, która 
prowadzi cykl „Kino, którego szukasz”. „Zain-
teresowanie tymi spotkaniami udowadnia, że 
w Zakopanem ciągle jest duże, a może nawet 
większe niż przed kilku laty, zainteresowanie 
ambitnym repertuarem” – mówi Stanisław 
Marduła. Zdarzają się nawet pokazy, na któ-
rych nie tylko jest komplet (sala może pomie-
ścić do 480 osób), ale wręcz od kasy odchodzi 
się z kwitkiem. Inną imprezą, która od 2005 
roku przyciąga do Sokoła widzów, są Spotka-
nia z Filmem Górskim, festiwalem zrzeszonym 
w prestiżowym stowarzyszeniu The Interna-
tional Alliance for Mountain Film.

Portret zakopiańskich kin nie byłby jednak 
pełny bez kilku innych nazw. W latach 60. 
zakopiańczycy zaczęli uczęszczać na projekcje 
w kinie powtórkowym Morskie Oko – w hotelu 
Morskie Oko. Jeden z trzech pierwszych muro-
wanych budynków przy Krupówkach, wybu-
dowany w 1901 roku, krył za swoimi drzwiami 
imponującą salę teatralno-balową. W okresie 
międzywojennym swoją siedzibę miał tu Teatr 
Formistyczny Stanisława Ignacego Witkie-
wicza. Po upaństwowieniu, choć nie od razu, 
postanowiono przekształcić ją w kino. Działało 
do roku 1978, gdy potężny halny zerwał dach. 

Od początku lat 70. ubiegłego wieku filmy 
w Zakopanem można było też oglądać w Miej-
skim Ośrodku Kultury przy ulicy Kościuszki 
4, czyli w dzisiejszym kinie Giewont. Niegdyś 
mieściły się tu magazyny alkoholowe, ale w 1959 
zapadła decyzja o ich przekształceniu w salę 
widowiskową. Do dyspozycji mieszkańców 
oddana została w 1971 roku. Widownia mogła 
pomieścić 300 miejsc. „Odbywały się tam roz-
maite imprezy, jak to w Domu Kultury” – opo-
wiada Maciej Krupa. – „Zdarzały się też projek-
cje. W soboty ośrodek zapraszał na otwarte 
pokazy filmowe dla dzieci. W latach 80. bywały 
również seanse... z kaset wideo”. Na przełomie 
lat 80. i 90. Miejski Ośrodek Kultury zamknięto, 
ale Związek Podhalan, który po wielu perype-
tiach przejął budynek, podjął decyzję o wydzier-
żawieniu sali na kino. Dziś można tu oglądać 
seanse z projektora 4K. Z Sokołem, jak zapew-
nia Jakub Krajewski, Giewont nie konkuruje. 
Kierownicy razem (jeszcze z Nowym Targiem) 
reprezentują Podhale na Forum Wokół Kina. 
Na co dzień współpracują z różnymi dystry-
butorami, oferując widzom rozmaite tytuły. 
Za „czasów taśmy” wymieniali się rolkami. 

Pomniejsze salki kinowe można było też zna-
leźć w sanatoriach. „O ile mi wiadomo, działały 
m.in. w Wojskowym Zespole Wypoczynko-
wym Kościelisko oraz w Akademickim Cen-
trum Rehabilitacji” – wymienia Maciej Krupa. 
Były też plany budowy multipleksu, ale upadły. 
Sokół być może stanie się w przyszłości sercem 
nowego centrum kultury. Pomysły są, brakuje 
jeszcze budżetu. Zakopane na pewno na taką 
inwestycję zasługuje. 

Dagmara Romanowska

W Zakopanem filmy się nie tylko kręci, ale i ogląda! W kolejnym odcinku cyklu 
„Miejsca” zaglądamy do tamtejszych przybytków X muzy. Idziemy tropem bogatej 
historii Sokoła, ale i mniejszych sal.
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Kino Sokół w Zakopanem

dookoła Sokoła
Zakopiańskie kina:
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W październiku padły ostatnie klapsy na planach trzech 
krótkometrażowych fabuł, których producentem jest Studio Munka. 

na planach
aż trzech fabuł
5 października zakończyły się 

zdjęcia do filmu Odbicie Emi-
lii Zielonki, który powstaje 

w ramach programu „30 Minut”. 
Producentem wykonawczym jest 
Akson Studio. Odbicie to film 
drogi, który przedstawia podróż 
w głąb toksycznej relacji Walerii 
i Martyny, matki i córki. To także 
historia o dojrzewaniu obu kobiet 
do bycia ze sobą, ale i do rozsta-
nia. W głównej roli zobaczymy 

Agatę Buzek, której partneruje, 
po raz pierwszy na ekranie, Mo-
nika Mielnicka. Obraz powstał 
na podstawie scenariusza Agaty 
K. Koschmieder. Autorem zdjęć, 
które rozpoczęły się 27 września, 
a realizowane były w Warszawie 
i okolicach, jest Bartosz Świniar-
ski. Za dźwięk odpowiedzialny był 
Sebastian Brański, za scenogra-
fię – Katarzyna Dobrowolska, za 
kostiumy – Aniela Dybowska, a za 

charakteryzację – Magdalena Sa-
rzyńska. Kierownikami produkcji 
są: Stanisław Zaborowski i Daria 
Maślona. Natomiast Gdyńskie 
Centrum Filmowe, Coloroffon 
Film oraz Studio Dźwiękownia 
to koproducenci filmu. 

Kilka dni później, 10 paździer-
nika, padł ostatni klaps na planie 
kolejnej fabuły – Jerry w reżyse-
rii Romana Przylipiaka. W głów-
nych rolach zobaczymy tutaj: Se-

bastiana Łacha, Justynę Wasilew-
ską i Adama Bobika. Jerry to surre-
alistyczna historia balansująca na 
granicy dramatu i komedii. Głów-
ny bohater, uzdrowiciel, który do-
tychczas oszukiwał swoich pacjen-
tów, nagle dostaje prawdziwy dar. 
Jednak zapłaci za niego wysoką 
cenę... Producentem wykonaw-
czym filmu jest Tofi Productions. 
Jerry również powstaje w ramach 
programu „30 Minut”.

Z kolei Najpiękniejsze fajer-
werki ever w reżyserii Aleksan-
dry Terpińskiej to historia z ga-
tunku political fiction, która 
zwyciężyła w zorganizowanym 
przez Telewizję Kino Polska 
konkursie na scenariusz inspi-
rowany Przypadkiem Krzyszto-
fa Kieślowskiego. Producentem 
filmu jest Studio Munka. Zdję-
cia do tej produkcji zakończy-
ły się 15 października. Obraz 
opowiada o trójce przyjaciół 
około trzydziestki, w których 
wygodne, wielkomiejskie ży-
cie wkracza gwałtowny poli-
tyczny konflikt, szybko eska-
lujący w stan przypominający 
wojnę domową. Dramatyczna 
sekwencja zamieszek kręcona 
była w ścisłym centrum War-
szawy. Ale film nie ogranicza 
się do polityki – w krótkim sce-
nariuszu udało się też opowie-
dzieć frapującą historię miło-
sną. Jej finał rozegrał się z ko-
lei we wnętrzach Nowej Jero-
zolimy – klubu i centrum kul-
turalnego w dawnym szpitalu 
dziecięcym w Alejach Jerozo-
limskich.   
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Filmy
ze Studia Munka

Baraż Tomasza Gąssowskie-
go, który swoją światową 
premierę miał właśnie pod-

czas 32. Warszawskiego Festiwalu 
Filmowego otrzymał tam nagrodę 
dla najlepszego aktorskiego filmu 
krótkometrażowego. Jury nagro-
dziło wyprodukowaną w ramach 
programu „30 Minut” fabułę za 

„dobrze ugruntowany, przekonują-
cy portret więzi bohaterów opartej 
na miłości i »grze« w dorastanie”. 
Z kolei Grand Prix Konkursu Etiud 
Filmowych dla najlepszej fabuły 
podczas 14. Festiwalu Filmowego 
Opolskie Lamy trafiło do Piotra 
Adamskiego za obraz Otwarcie. 
Na tym samym festiwalu publicz-

ność nagrodziła dokument – Więzi 
Zofii Kowalewskiej. Z zakończonej 
23 października 9. edycji CinEast 
Festival z nagrodą wyjechał Ma-
teusz Rakowicz. Polsko-francuska 
koprodukcja romantik otrzymała 
w Luksemburgu nagrodę publicz-
ności dla najlepszej krótkometra-
żowej fabuły.  A.K.

Warszawski Festiwal Filmowy, Opolskie Lamy oraz 
CinEast Festival – to na tych imprezach w październiku 

nagrodzono filmy wyprodukowane w Studiu Munka.
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Baraż, reż. Tomasz Gąssowski

Szkoła Filmowa w Łodzi 
ogłosiła nominacje do na-
grody im. Andrzeja Mun-

ka. Pośród 16 twórców nomino-
wanych w kategorii: najlepsza 
reżyseria znaleźli się Grzegorz 
Zariczny za film Fale oraz Da-
riusz Glazer za Mur. Z kolei na 
statuetkę w kategorii: najlepsze 
zdjęcia ma szansę Weronika Bil-
ska, autorka zdjęć w filmie Fa-
le. Obydwa tytuły wyproduko-
wane zostały w Studiu Munka 
w ramach programu „Debiut 
Pełnometrażowy”. Nagroda im. 
Andrzeja Munka przyznawana 
jest od 1965 roku. Tegoroczni 
laureaci zostaną ogłoszeni pod 
koniec listopada.   A.K.

Mur i Fale 
nominowane 
do nagrody 
im. Andrzeja 
Munka!

Anna Kot

Ostatnie klapsy
 i za granicą!

nagrodzone w Polsce

Agata Buzek w filmie Odbicie, 
reż. Emilia Zielonka
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Więzi powalczą
o Oscara!

To ogromne wyróżnienie. 
Jestem bardzo szczęśliwa 
i poruszona. Kłaniam się ni-

sko moim dziadkom, którzy z za-
ufaniem, odwagą i otwartością po-
dzielili się ze mną swoją historią. 
Dziękuję ekipie oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do powsta-
nia filmu. To jest nasz wspólny 
sukces” – mówiła tuż po ogłosze-
niu shortlisty Zofia Kowalewska. 

Kwalifikację oscarową zapew-
nił Więziom Srebrny Smok, któ-
rym nagrodzono obraz w czerwcu 
podczas 56. Krakowskiego Festi-
walu Filmowego. Jury uznało do-
kument „za ciepły i pełen humo-
ru film, wzruszającą i precyzyjnie 
zrealizowaną refleksję na temat 
miłości, przywiązania i przeba-

czenia”. Warto dodać, że w Kra-
kowie film miał swoją światową 
premierę. Oprócz Więzi na shor-
tliście znalazło się także 9 innych 
dokumentów, a szansę o przej-
ście do drugiej tury głosowania 
miało aż 61 filmów. Nominacje 
do Oscarów zostaną ogłoszone 
24 stycznia 2017.   

Więzi to prawdziwy debiut. Pra-
cę nad dokumentem Zofia Kowa-
lewska rozpoczęła jeszcze w klasie 
maturalnej! Film opowiada histo-
rię Zdzisława i Barbary. Czterdzie-
ści pięć lat małżeństwa to imponu-
jąca rocznica. Małżonkowie mogli-
by być z siebie dumni, gdyby nie 
fakt, że mąż na osiem lat opuścił 
żonę dla kochanki. Teraz wspól-
nie spędzają starość – choć, jak 

Więzi Zofii Kowalewskiej jako 
jedyny polski krótkometrażowy film 

dokumentalny znalazły się na tegorocznej 
shortliście do Oscara. Oznacza to, że tytuł 
ten ma szansę znaleźć się pośród pięciu 

produkcji nominowanych w kategorii 
Documenatry Short Subject. 

twierdzi Barbara, gdyby nie chore 
nogi, Zdzisław dalej „wierzgałby 
po Krakowie”. Mimo dawnej ura-
zy, codziennych problemów z ra-
chunkami, zajętą łazienką i prze-
stawianiem mebli, łączy ich trud-
na do zdefiniowania więź.

Obraz był dotychczas poka-
zywany na ośmiu festiwalach, 
a z trzech wyjechał z nagroda-
mi jury. Poza wspominanym już 
56. KFF, Więzi nagrodzono także 
Jantarem za najlepszy krótkome-
trażowy dokument podczas 35. 
Koszalińskiego Festiwalu Debiu-
tów Filmowych „Młodzi i Film”, 
a z Wrocławia wyjechał z trzecią 
nagrodą w Konkursie Polskim 
podczas 16. Międzynarodowe-
go Festiwalu Filmowego T-Mo-

bile Nowe Horyzonty. Z kolei pu-
bliczność nagrodziła film w Opo-
lu podczas Opolskich Lam oraz 
w Świdnicy na festiwalu „Okiem 
Młodych”. 

Autorką zdjęć do Więzi jest We-
ronika Bilska, za dźwięk odpowia-
dał Krzysztof Ridan. Film zmon-
tował Jerzy Zawadzki, a produ-
centem wykonawczym i koprodu-
centem dokumentu jest Katarzy-
na Zariczny Produkcja Filmowa. 

Studio Munka-SFP po raz ko-
lejny ma szansę otrzymać nomi-
nację do Oscara za film wypro-
dukowany w ramach programu 
„Pierwszy Dokument”. W ubie-
głym roku na shortliście znalazł 
się obraz Punkt wyjścia Michała 
Szcześniaka.   A.K.

Dokumenty
festiwalach

Trwa dobra passa dokumentów ze Studia 
Munka. Filmy wyprodukowane w ramach 

programu „Pierwszy Dokument” 
znalazły się na najbardziej prestiżowych 

festiwalach w Europie. 

W ięzi Zofii Kowalewskiej 
16 listopada rozpoczną 
walkę o nagrodę w Am-

sterdamie podczas festiwalu ID-
FA uznawanego za jedną z naj-
ważniejszych imprez dla filmów 
dokumentalnych. Prosto stam-
tąd pojadą do Włoch na 57. Fe-
stiwal dei Popoli – obraz zakwali-
fikował się bowiem do konkursu 
międzynarodowego. Florencki 
festiwal odbędzie się w dniach 
25 listopada – 2 grudnia. Z kolei 
Przed świtem Łukasza Borowskie-
go oraz Ostatni sezon Sławomira 

Witka znowu pojadą wspólnie na 
festiwal. Tym razem dokumenty 
znalazły się w programie konkur-
su międzynarodowego 14. edycji 
Bogota Short Film Festiwal, który 
rozpocznie się 6 grudnia i potrwa 
do 13. Wcześniej, jeszcze w listo-
padzie, Ostatni sezon i Polonez 
Agnieszki Elbanowskiej zostaną 
pokazane podczas 24. Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmowego 
Camerimage w Konkursie Krót-
kometrażowych Filmów Doku-
mentalnych „Obraz świata – świat 
w obrazach”.   A.K.

na międzynarodowych
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Więzi, reż. Zofia Kowalewska
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Kalina Cybulska: Proszę sobie 
wyobrazić, że jestem polskim 
producentem zainteresowanym 
pozyskaniem funduszy z Francji. Jakie 
mam możliwości? 

Magalie Armand: Istnieją trzy możli-
wości pozyskania finansowego wspar-
cia we Francji. Pierwszą z nich jest 
koprodukcja oficjalna, wtedy film 
będzie we Francji traktowany jak fran-
cuski. Z drugiego rozwiązania można 
skorzystać, jeśli historia lub boha-
ter prowadzą cię do Francji i z tego 
powodu musisz tam kręcić. Wtedy 
możesz polegać na serwisie produk-
cyjnym i zwrocie podatku dla kopro-
dukcji międzynarodowych. Trzecią 
możliwość stanowi coś pomiędzy 
oficjalną koprodukcją a współ-
pracą – Cinémas du Monde jest 
specjalnym projektem dedy-
kowanym kinu międzynaro-

cie z programu Cinémas du Monde pod 
warunkiem, że ostateczny budżet two-
jego filmu nie przekroczy 2,5 mln euro 
( jeżeli jest wyższy, musisz zbudować ofi-
cjalną koprodukcję i zdobyć agrément). 
Jednak myślę, że szczególnie debiutanci 
nie będą mieli problemów z tym wymo-
giem. Jeżeli budżet twojego filmu wynosi 
powiedzmy milion euro, to 100-130 tys. 
euro będzie stanowiło całkiem porządną 
kwotę wsparcia. Poza tym otwiera cię to 
na rynek francuski czy pomoc przy fran-
cuskiej dystrybucji. Zawsze też dobrze 
jest mieć to francuskie powiązanie, aby 
dostać się na festiwale.

Jak wygląda proces selekcji?
Projekt musi być zgłoszony po francu-
sku przez twojego francuskiego kopro-
ducenta. Należy zatem przetłumaczyć 
scenariusz, eksplikację reżyserską itd. 
Dwa lub trzy miesiące później przepro-
wadzamy proces preselekcji. Po kolej-
nym miesiącu znamy ostateczną listę 
dofinansowanych projektów. W ciągu 
roku odbywają się cztery sesje na pozy-
skanie środków z programu Cinémas du 
Monde – terminy składania wniosków 
mijają w marcu, czerwcu, wrześniu i grud-
niu. W ciągu tych czterech sesji dofinan-
sowanie otrzymuje 40 projektów. Mamy 
dwie podkomisje. Pierwsza dla debiu-
tów lub drugich filmów reżysera, druga 
dla bardziej doświadczonych twórców. 
Fundusz jest bardzo selektywny. Kwota 
5 mln euro może robić wrażenie, ale tak 
naprawdę to nie jest dużo, ponieważ 
w każdej sesji otrzymujemy 60 wniosków 
z całego świata na filmy pierwsze i dru-
gie. Ostatecznie wsparcie otrzymuje pięć 
z nich. Od bardziej doświadczonych reży-
serów dostajemy 35 aplikacji, dofinan-
sowujemy cztery lub pięć. Zatem tylko 
jeden na dziesięć projektów otrzymuje 
wsparcie. Jego średnia kwota wynosi 130 
tys. euro dla fabuł, 65 tys. dla dokumen-
tów i 40 tys. na postprodukcję. Obowiąz-
kiem jest wydanie połowy dotacji we 
Francji, zatem zasila to przede wszystkim 
przemysł postprodukcyjny.

Zdaje się, że polscy producenci nie są 
zbyt aktywni w pozyskiwaniu środków 
z programu CNC Cinémas du monde.
Program Cinémas du Monde powstał 
w 2012 roku. Od tamtej pory spłynęło do 
nas około 1500 aplikacji z całego świata. 
Dofinansowaliśmy nawet dwie produkcje 
ze Stanów Zjednoczonych, pomimo nie-
podpisanej umowy o koprodukcji pomię-
dzy naszymi rządami. Francja ma pod-
pisanych 56 takich umów. Zatem nawet 
bez takiego oficjalnego porozumienia 

możemy wspierać projekty z całego 
świata. Tylko dziewięć z tych 1500 wnio-
sków napłynęło z Polski. Zaczęliśmy 
rozmawiać o tych liczbach z reprezen-
tantami Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Zdaje się, że polscy producenci 
po prostu nie wiedzą o naszym progra-
mie. Spróbujemy w przyszłym roku zor-
ganizować francusko-polski warsztat po 
to, aby nasi producenci mogli nawiązać 
kontakt. Chcemy porozmawiać o potrze-
bach polskiej strony. Chcemy też zachę-
cić naszych producentów do częstszych 
spotkań, dać im okazję do wzajemnego 
poznania się i rozwijania koproduk-
cji. Francja jest największym rynkiem 
w Europie. Nie ze względu na liczbę 
mieszkańców, ale dlatego, że Francuzi 
częściej chodzą do kina. Sprzedaje się 
mnóstwo biletów, jest wiele festiwali czy 
agentów sprzedaży. Każdego roku Fran-
cja koprodukuje 140 filmów. Tegoroczny 
festiwal w Cannes zaprezentował 36 
z nich. 12 było wspartych przez Cinémas 
du Monde. W roku 2015 w Cannes było 
18 tytułów dofinansowanych przez 
Cinémas du Monde. Trzy z nich znala-
zły się w Konkursie, dziewięć w sekcji Un 
Certain Regard.

i jeden polski akcent – Intruz 
prezentowany w sekcji Directors’ 
Fortnight.
Otóż to, francusko-polsko-szwedzka 
koprodukcja wyreżyserowana przez 
Magnusa von Horna. Mariusz Włodarski 
z Lava Films znalazł partnera – Cinema 
Defacto we Francji i otrzymał wsparcie 
130 tys. euro z programu Cinémas du 
Monde. Myślę, że to jest modelowy przy-
kład, który powinien zachęcić do reali-
zowania francusko-polskich koproduk-
cji. Szczerze podziwiałam sposób, w jaki 
wszyscy współpracowali z montażystką 
Agnieszką Glińską. Francuski partner 
odkrył w Agnieszce nowy talent i chce 
kontynuować z nią współpracę z uwagi na 
osobisty kontakt. Zatem nawet jeśli Polska 
nie była początkowo uwzględniana w jego 
nowym projekcie jako partner, stanie się 
nim, ponieważ producent chce współpra-
cować z Agnieszką Glińską.

Wobec tego czekacie na polskie 
wnioski w CNC…
Myślę, że mamy dużo związków histo-
rycznych czy społecznych, ale być może 
ponad tymi tematami jest kulturowe 
zainteresowanie wzajemną współpracą. 
Młodzi ludzie zmieniają przemysł fil-
mowy. Mają energię. Chcemy zrobić 
z niej użytek, organizując bilateralny 
warsztat.  

dowemu z całego świata. Nazywamy to 
„koprodukcją techniczną”. Wtedy projekt 
nie musi stawać się francuski. Zostaje 
projektem polskim i wciąż może ubiegać 
się o dofinansowanie. Jeżeli chcesz zre-
alizować koprodukcję z Francją (zarówno 
oficjalną, jak i techniczną), potrzebny ci 
będzie francuski koproducent. 

Jakie są kryteria koprodukcji 
oficjalnej?
Jeśli chcesz zrealizować koprodukcję ofi-
cjalną, musisz liczyć się z dużą ilością 
formalności i wymagań, które będziesz 
musiała spełnić, aby wpisać się w kryte-
ria filmu francuskiego. Działa to podob-
nie w wielu krajach. Oficjalna kopro-
dukcja będzie realizowana na mocy, 
podpisanej przez nasze rządy w 2012 
roku, umowy. Jeżeli projekt jest produko-
wany przez więcej niż dwa kraje, można 
go zrealizować na mocy konwencji euro-
pejskich. Oficjalna koprodukcja pozwala 
ci na dostęp do wszystkich francuskich 
publicznych funduszy – narodowego L’a-
vance sur recettes, tzw. funduszu „Nowe 
technologie w produkcji” czy fundu-
szy bilateralnych, a także na łatwiejszy 
dostęp do telewizji. Ale jeśli aplikujesz 
o środki z L’avance sur recettes, twój film 
fabularny musi być kręcony w języku 
francuskim. Język polski będzie dopusz-
czalny tylko w przypadku dokumentu. 
Proces wypełniania kryteriów jest dwu-
stopniowy. Wniosek musi dostać co naj-
mniej 25 punktów, aby móc ubiegać się 
o francuski certyfikat zwany agrément. 
Średnie dofinansowanie z L’avance sur 
recettes wynosi 450 tys. euro. Tylko na 
wsparcie wzmocnionych bilateralnych 
działań z Niemcami, Grecją, Portugalią 
i Włochami Francja dysponuje budżetem 
3 mln euro rocznie.

Co proponuje Cinémas du monde?
Cinémas du Monde posiada budżet na 
poziomie 5 mln euro i wspiera rocznie 
40 filmów. Jeżeli są powody, dla któ-
rych nie możesz zrealizować oficjalnej 
koprodukcji, możesz skorzystać z moż-
liwości oferowanych w ramach kopro-
dukcji technicznej. Cinémas du Monde 
jest otwarte na pełnometrażowe filmy – 
fabuły, dokumenty i animacje. Język, 
w jakim powstaje film, musi być językiem 
reżysera lub kraju, w którym realizujecie 
zdjęcia, zatem program jest dedykowany 
kinu niefrancuskojęzycznemu. Możesz 
dostać wsparcie na etapie produkcji, ale 
jeśli to się nie uda, możesz wrócić po 
zdjęciach i otrzymać dofinansowanie na 
postprodukcję. W przypadku technicz-
nej koprodukcji możesz dostać wspar-

Jak koprodukować

z Francją?
Z magalie Armand, 

reprezentantką 
francuskiego 

Centre National 
du Cinéma 

et de l’image 
Animée (CNC), 

rozmawia 
Kalina Cybulska
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Marta Lipecka, Ela Piotrowska

Ranczo. 
Kulisy serialu wszech czasów
Prószyński i S-ka
Warszawa 2016

Michał Maj Wieczorek

W melodii tej siła zaklęta. 
Piosenka w polskim filmie 
1930-1939
Dom Wydawniczy Księży Młyn
Łódź 2016

Wy też tak macie? Pada tytuł piosenki, wielkiego 
szlagieru, a w głowie, jak na zawołanie, 
uruchamia się melodia. Po kolei pojawiają się 
też śpiewane przez artystkę lub artystę słowa. 
Przynajmniej do pewnego momentu, kiedy 
przychodzi „zaćma”. Utwór nagle zacina się, 
a my mamy dzień z głowy, bo piosenka nie chce 
się od nas uwolnić, a brakujący fragment za nic 
nie chce wrócić do pamięci. Michał Maj Wie-
czorek, aktor i wokalista, musiał takich sytuacji 
wielokrotnie doświadczyć. W jego książce tytu-
łów przedwojennych przebojów pada całe mnó-
stwo, ale czytelnikowi nie grozi odrywanie się 
od lektury i gorączkowe dochodzenie: „Jak to le-
ciało?”. Znajdziemy tu bowiem teksty poszcze-
gólnych utworów, umieszczone na marginesach 
lub pośród właściwej treści książki. Ta podzielo-
na jest na kilka logicznych rozdziałów uzasad-
nionych okresem powstania filmu, jego gatun-
kiem, a także językiem, którym posługują się ak-
torzy. Mamy więc części poświęcone przedwo-
jennym taperom, rozśpiewanemu dwudziesto-
leciu międzywojennemu, adaptacji oper, a tak-
że filmowi żydowskiemu. Całość wzbogaca epi-
log, w którym znajdziemy biogramy najbardziej 
zasłużonych dla przedwojennej piosenki i mu-
zyki filmowej – uzdolnionych wokalnie aktorów 
i aktorek (Aleksander Żabczyński, Hanka Or-
donówna, Eugeniusz Bodo) czy kompozytorów 
(nieodżałowany Henryk Wars). Tom ma niewąt-
pliwą wartość edukacyjną – jest bogaty w fakty 
tak z historii kina, jak i życia prywatnego opisa-
nych artystów. Brakuje jednak głębszej analizy, 
która wyjaśniłaby czytelnikowi, dlaczego akurat 
w tamtym okresie mariaż filmu i piosenki obro-
dził w tak wiele niezapomnianych hitów, a w ko-
lejnych epokach (z pojedynczymi wyjątkami) ki-
no obchodziło się już bez śpiewanych wstawek. 
Jedna rzecz za to udała się autorowi śpiewająco: 
popularyzacja. Po lekturze jego książki przynaj-
mniej przez kilka dni będziecie nucić: „Ada, to 
nie wypada”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą” 
czy „Baby, ach, te baby”.  

Artur Zaborski

Autor pisze o sobie, że zajmuje się historią wi-
zualną, która jest niekonwencjonalnym rodza-
jem historii. I z tego punktu widzenia mierzy się 
z twórczością Andrzeja Wajdy, zaliczając go do 
grona historyków. To oczywiście bardzo uprosz-
czona konkluzja, jaka wynika z lektury obszernej 
(712 stron) publikacji, wyposażonej oczywiście 
w przypisy, bibliografię i indeks nazwisk, nieste-
ty bez indeksu tytułów filmowych. Wyodrębnio-
ne zostały i szczegółowo opisane wybrane obra-
zy dokumentalne, fabularne, widowiska telewi-
zyjne. W kategorii: historyczny film dokumen-
talny – umieścił autor tytuły: Kredyt i debet. 
andrzej Wajda o sobie (1990), Jan Nowak- 
-Jeziorański. Kurier z Warszawy. 60 lat później 
1944-2004 (2004), Lekcja polskiego kina (2002) 
oraz pięcioczęściowy serial dokumentalny an-
drzej Wajda. Moje notatki z historii (1996). Do 
kategorii: filmowy film historyczny – zaliczone 
zostały: Wyrok na Franciszka Kłosa (2000), Ka-
tyń (2007), Pierścionek z orłem w koronie (1992) 
i Wałęsa. Człowiek z nadziei (2013). Wśród opi-
sanych i analizowanych widowisk z obszaru kla-
syfikowanego jako historyczny Teatr Telewizji 
znalazły się: Noc listopadowa (prem. TV 1978), 
Noc czerwcowa (TV 2002), Bigda idzie! (TV 
1999), Wywiad z Ballmayerem (TV 1962 – debiut 
Andrzeja Wajdy w Teatrze Telewizji). Obszerne 
opisy i analizy każdego z przywołanych tytułów, 
uszeregowanych w takiej właśnie kolejności, 
kończy autor podsumowaniami, które można 
sprowadzić do wspólnego mianownika. Otóż 
w każdej z wyodrębnionych kategorii mamy 
do czynienia z obrazami zaliczającymi się do 
obszaru historii wizualnej. Zaś ich autor może 
być uznany za historyka niekonwencjonalnego. 
Jego dzieła zarówno dokumentalne, jak 
fabularne, łącznie z widowiskami telewizyjnymi, 
biorą udział w publicznej debacie na temat prze-
szłości. Niezaprzeczalnym walorem książki jest 
z pewnością otwarcie nowej perspektywy, no-
wego obszaru refleksji nad spuścizną Andrze-
ja Wajdy.  

Mieczysław Kuźmicki 

W krajach anglosaskich podobnych książek 
ukazuje się multum. Właściwie następstwem 
emisji każdego głośnego serialu jest publika-
cja tomu-encyklopedii na jego temat. U nas to 
wciąż rzadkość, choć rodzime seriale potrafią 
zebrać przed telewizorami wielomilionową wi-
downię. Taki jest przypadek rancza. Pojawie-
nie się na rynku książki „Ranczo. Kulisy seria-
lu wszech czasów” (darujmy autorkom ten me-
galomański tytuł) wydawałoby się naturalne. 
Ela Piotrowska i Marta Lipecka podsumowu-
ją w niej wieloletnią obecność popularnego se-
rialu TVP z Cezarym Żakiem w podwójnej ro-
li księdza i wójta. Bez oglądania się na publi-
kacje z Zachodu, przez co napisana z werwą 
książka adresowana jest wyłącznie do fanów 
opowieści o Wilkowyjach. Pozostałych nie za-
interesuje. Nie ma tu ani socjologicznej ana-
lizy fenomenu rancza, ani głębszych reflek-
sji nad kondycją seriali w Polsce. Są za to: moc 
anegdotek, dokładna geneza powstania pomy-
słu i poszczególnych bohaterów, wspomnie-
nia gwiazd i wszystko, co „ranczomaniak” wie-
dzieć powinien. To gratka dla tych, którzy za-
wsze marzyli, by złożyć ekipie wizytę na pla-
nie, tudzież dla tych, dla których niedziela by-
ła dniem świętym ze względu na emisję kolej-
nego odcinka rancza. Niżej podpisany do te-
go grona nie zalicza się, choć z dziennikarskie-
go obowiązku nie raz przyłożył się do szklanej 
pogody. Dlatego żałuje, że publikacja nie od-
powiada na kilka podstawowych pytań. Choć-
by na to, dlaczego tyle milionów widzów w cza-
sie emisji gromadziło się przed telewizorami? 
Co ranczo mówi o nas, Polakach? Na które 
nasze potrzeby odpowiada, albo co pozwala 
nam przepracować? A może jest wyborną gwa-
rancją eskapizmu przed problemami i tak zwa-
ną prozą życia? No i jak poradziło sobie ja-
ko format za granicą, gdzie było hitem choć-
by w Estonii? Autorkom nie starczyło ambi-
cji, by wyjść poza sentymentalny memoriał, ale 
przynajmniej nie „przestrzeliły”.  

Artur Zaborski

Piotr Witek

Andrzej Wajda jako historyk. 
Metodologiczne studium 
z historii wizualnej
Wydawnictwo UMCS
Lublin 2016

Arcydzielność tej adaptacji jest 
niepodważalna. To już dziś kla-
syk, zadomowiona w kanonie 

pozycja obowiązkowa dla każdego fa-
na kina. Ale co to właściwie znaczy? 
Odpowiedź przychodzi w zasadzie od 
razu w momencie, w którym odpalimy 
płytę DVD. Bo już wypisana na bruku 
czołówka budzi respekt realizacyjny 
i wprowadza w nastrój całego utwo-
ru. Także za sprawą muzyki Jerzego 
Matuszkiewicza, której nie sposób 
zapomnieć. Zapisuje się w pamięci, 
prześladuje, męczy, wywołuje ciarki. 
Tak dobrze kompozytor oddał ducha 
„Kolumbów...”.

Natomiast Morgenstern wycisnął 
z pisarstwa Bratnego esencję. I chociaż 
krytycy nieustannie podkreślają, z jaką 
brawurą oddał czas wojennej burzy, dziś 
co innego budzi szacunek. Dla młodego 
pokolenia, które rzeczywistość oku-
pacji zna dziś jedynie ze wspomnień 
dziadków, jest to przede wszystkim 
pierwszorzędny serial coming of age, 
czyli tak zwana historia o dojrzewaniu. 
Kiedy poznajemy bohaterów, wszyscy 
są młodzi, niewinni, spragnieni życia, 
żartów, psikusów, miłości. Wystarczy 
spojrzeć na te młode, uchachane twa-
rze. Jan Englert – już amant, ale wciąż 
o chłopięcym, gładkim licu. Marek 
Perepeczko – już widać w nim krzepę, 
ale gdzie mu tam jeszcze do Jano-
sika. Karol Strasburger – młodzieniec 
z werwą, jakże niepodobny do gospo-
darza „Familiady”. A są jeszcze Włady-
sław Kowalski, Jerzy Matołowski czy 
Jerzy Trela. Wymarzona obsada, która 
przez kilka dekad będzie nadawać ton 
polskiemu kinu, teatrowi i telewizji.

Morgenstern wikła chłopców 
w konspirację, ale jako że nigdy nie 
był reżyserem efekciarskim, nie ten 
wątek najbardziej go zajmuje. Dzieli 

sceny sensacyjne, pełne akcji, wybu-
chów, fabularnych zwrotów i napięcia 
z sennymi, spokojnymi scenami rodza-
jowymi. W świecie przedstawionym 
wojna to nie tylko krwawe starcia Pola-
ków i Niemców. To także starcie uczuć 
i ideałów. „Nie mam zamiaru umrzeć, 
nie widząc Grety Garbo” – mówi seria-
lowa Basia, tłumacząc ukochanemu 
„Kolumbowi”, dlaczego poszła na seans, 
kiedy on malował na murach hasła 
„Tylko świnie siedzą w kinie”. Wyba-
czyć czy skarcić? Zrozumieć czy skre-
ślić? A może donieść na nią kolegom? 
Co jest ważniejsze w życiu młodego 
człowieka: miłość do drugiej osoby 
czy do kraju?

Morgenstern mnoży pytania i nie 
rozstrzyga dylematów. Widzowi zosta-
wia odpowiedzi, tak jak w książce 
robił to Bratny. Kapitalnie udaje mu 
się pokazać, że nawet kiedy jesteśmy 
czegoś pewni, to takiego przekonania 
w mig potrafi pozbawić nas kapryśny 
kpiarz – los. W jednym tylko wątku 
uwięzienia Basi udaje się reżyserowi 
oddać absurd naszej egzystencji. Basia 
trafia w ręce Niemców przez głupotę 
„Kolumba”, sama zaś niweczy plan 
odbicia jej. Żadne z nich nie miało 
złych intencji, żadne nie chciało źle. 
Pragnęli szczęścia dla siebie. I dla 
kraju. Ale nie wyszło.

W twórczości Morgensterna rozmi-
janie się chęci i efektów było stałym 
motywem, niezależnie od tego, jakie 
czasy portretował. Wojna w Kolum-
bach jest tylko tłem tak zwanego 
życia. Czy faktycznie zmusza boha-
terów do wcześniejszego dojrzewania? 
Na pewno uświadamia im przepaść 
pomiędzy zabawą w nią a jej realnym 
kształtem. Innymi słowy mówiąc: mię-
dzy zabawą w życie a prawdziwym 
życiem. Wielkie kino. 

w czasie zagłady
Dojrzewanie 

„Jest czas, w którym wiedzieć za 
dużo o nikim nie należy. Opłacić tę 
wiedzę można torturą, śmiercią, 
a jeśli kto słaby – zdradą” – 
pisał Roman Bratny w książce 
„Kolumbowie. Rocznik 20”. To 
właśnie ten gorzki cytat otwiera 
ośmioodcinkowy serial Janusza 
Morgensterna, oparty na dwóch 
pierwszych tomach pisarza, który 
zresztą sam napisał scenariusz. 

Artur Zaborski
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WALDEMAR 
PROKOPOWICZ

22 II 1944 - 3 XI 2015

ZBIGNIEW TOŁŁOCZKO
30 I 1936 - 6 XI 2015

HALINA HAMKAŁO
30 VIII 1951 - 14 XI 2015

WOJCIECH SZCZUDŁO
3 VI 1951 - 9 XII 2015

TADEUSZ WYROBA
23 X 1932 - 30 XII 2015

WITOLD SKRZYPCZYK
17 X 1948 - 12 I 2016

ANDRZEJ KOTKOWSKI
17 II 1940 - 15 I 2016

HELENA MATEJSKA
18 VIII 1934 - 19 I 2016

KAZIMIERZ MICHALEWICZ
22 VIII 1926 - 22 I 2016

KRYSTYNA BOROWIK
10 V 1929 - 1 II 2016

HALINA KAWECKA
29 V 1931 - 2 II 2016

GRAŻYNA KOCINIAK
2 I 1938 - 11 II 2016

JERZY PORĘBSKI
23 IV 1934 - 14 II 2016

ANDRZEJ ŻUŁAWSKI
22 XI 1940 - 17 II 2016

MICHAŁ BOGUSŁAWSKI
1 XII 1931 - 6 III 2016

ZYGMUNT DUŚ
17 VI 1927 - 13 III 2016

MIECZYSŁAW SROKA
9 VI 1929 - 16 III 2016

ZBIGNIEW KIERSZTEJN
2 V 1926 - 17 III 2016

IRENA KAMIEŃSKA
29 II 1928 - 3 IV 2016

ANDRZEJ JEZIOREK
31 X 1952 - 10 IV 2016

JAN RUTKIEWICZ
25 XI 1931 - 16 IV 2016

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI: 
LISTOPAD 2015 - PAŹDZIERNIK 2016 

BYRDY JÓZEF 
28 IX 1933 - 26 I 2016

DOBROWOLSKA HALINA 
18 VIII 1929 - 23 IV 2016

NURCZYŃSKA-FIDELSKA 
EWELINA 

11 VIII 1938 - 28 IV 2016

DREWNO TADEUSZ 
2 II 1939 - 1 V 2016

SOKOŁOWSKA-KORCELLI 
ANNA

16 IV 1933 - 8 V 2016

JASTRZĘBOWSKI 
WOJCIECH 

27 IX 1942 - 13 V 2016

WIECZOREK ZOFIA 
18 V 1954 - 25 V 2016

ANKIEWICZ DŻAMILA
2 VI 1961 - 27 V 2016

NOWICKA HELENA
19 IV 1929 - 16 VI 2016

KONDRATIUK ANDRZEJ 
20 VII 1936 - 22 VI 2016

DEPCZYŃSKI MAREK
30 X 1948 - 3 VII 2016

TOMASZEWSKA TERESA 
21 IX 1928 - 7 VIII 2016

ŁAPUCHOWSKI ANATOL 
18 III 1927 - 12 VIII 2016

PTAK KRZYSZTOF 
3 IV 1954 - 19 VIII 2016

DZIKI WALDEMAR
28 IX 1956 - 16 IX 2016

RIDAN JERZY
28 III 1943 - 2 X 2016

ROMATOWSKI ZBIGNIEW 
29 VII 1944 - 9 X 2016

WAJDA ANDRZEJ 
6 III 1926 - 9 X 2016

TUSZEWSKI JERZY 
12 III 1931 - 16 X 2016

RUDNIK EUGENIUSZ
28 III 1933 - 24 X 2016

CZARNECKA ALFREDA
19 XI 1929 - 25 X 2016

PAMIĘTAMY O TYCH, KTÓRZY ODESZLI:  
LISTOPAD 2015 - PAŹDZIERNIK 2016 
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Urodziłem się w Bydgoszczy. Spędzi-
łem w tym mieście pierwsze lata swego 
życia oraz młodość. Planując przyszłość, 

doszedłem do wniosku, że Bydgoszcz jest dla 
mnie za mała, i że się w niej duszę. Postano-
wiłem więc wyjechać. Pierwszym miejscem, 
o jakim pomyślałem, był Kraków, o którym 
dobre wspomnienia pozostały po szkolnej 
wycieczce. Rodzice przystali na mój wyjazd, 
po cichu licząc, że wkrótce wrócę. Ojciec dał 
mi 100 złotych na drogę” – pisał w swym oso-
bistym notatniku.

Jest absolwentem Wydziału Reżyserii łódz-
kiej Szkoły Filmowej (1979). Karierę filmową 
rozpoczynał jednak o wiele wcześniej, aktyw-
nie działając – najpierw jako twórca, później 
instruktor – w słynnym Amatorskim Klubie 
Filmowym „Nowa Huta”, w którym pierwsze 
kroki stawiali także m.in. Krzysztof Zanussi 
czy Andrzej Trzos-Rastawiecki. „Gdy po la-
tach wspominam amatorski klub filmowy, to 
przede wszystkim myślę o ludziach, którzy tam 
działali. Pochodzili z różnych środowisk. Stu-
denci, robotnicy, młodzież szkolna, a także lu-
dzie z wyższym wykształceniem, wśród nich 
wykładowcy UJ i malarze z dyplomem Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie” – pisał w 
swym notatniku.

Po studiach wrócił z Łodzi do Nowej Huty, 
gdzie m.in. prowadził Dziecięcy Teatr „ABC” 
w Ośrodku Kultury im. Cypriana Kamila Nor-
wida w Nowej Hucie czy Grupę Teatralną „W 
drodze” w Młodzieżowym Domu Kultury im. 
Andrzeja Bursy w Mistrzejowicach. Był dyrek-
torem programowym Nowohuckich Marato-
nów Filmowych i Międzynarodowego Nowo-
huckiego Festiwalu Filmowego, a także pomy-
słodawcą Nowohuckiej Kroniki Filmowej, na-

pisał książkę „Krzyż Nowohucki – Dzieje Walk 
o Wolność”, zrealizował zresztą także film na 
ten temat. W 2008 roku otrzymał tytuł No-
wohucianina Roku, a w 2009 w plebiscycie 
„Gazety Wyborczej” – Nagrodę Przodownika 
Nowej Huty. 

Jest autorem blisko 60 filmów dokumen-
talnych, nagrodzonych m.in. na festiwalach w 
Mediolanie, Dijon, Berkeley, Glasgow, Valden, 
Niepokalanowie, Trenčianskich Teplicach, Lip-
sku, Mińsku, Łodzi, Krakowie oraz Zamościu. 
Często te filmy poświęcał Nowej Hucie (choć 
na debiut fabularny wybrał „Sonatę marymonc-
ką” Marka Hłaski, którą przeniósł na ekran w 
1987 roku), czego najlepszym przykładem m.in. 
róg Marksa i Obrońców Krzyża (1996), Dziew-
czyny z Nowej huty (2004), strajk na Zgniata-
czu (2013), czy zrealizowane wspólnie z przy-
jacielem Jerzym Kowynią – Lenin z Krakowa 

(1997), Orkiestra dęta (2006). Bohaterowie tego 
ostatniego dokumentu, członkowie orkiestry 
z nowohuckiego kombinatu, towarzyszyli mu 
swoją muzyką podczas ostatniej drogi. 

W latach 2008-2012 pełnił funkcję przewod-
niczącego Krakowskiego Oddziału Stowarzy-
szenia Filmowców Polskich. Miałem przyjem-
ność być Jego zastępcą. Znaliśmy się zresztą 
ponad trzydzieści lat. Był częstym gościem mo-
ich programów telewizyjnych, przez kilka lat 
pracowaliśmy razem w komisji selekcyjnej Kra-
kowskiego Festiwalu Filmowego, potem zbli-
żyły nas sprawy Stowarzyszenia. Często spo-
tykaliśmy się na Plantach, w kawiarence przy 
krakowskim Bunkrze Sztuki. Długie rozmowy 
o sztuce, filmie, chorobach, o życiu w ogóle… 
Nigdy o polityce. Teraz słyszę, że w tych spra-
wach ponoć dość różniliśmy się… Nie wiem, 
nigdy nie sprzeczaliśmy się, w ogóle nie widzia-
łem, by Jurek kiedykolwiek z kimś się kłócił. 
On po prostu kochał ludzi, bez żadnych wa-
runków wstępnych.

 Jak Andrzej Jeziorek, operator, z którym 
zrealizował wiele filmów, jego bliski przyjaciel, 
którego pożegnał przed kilkoma miesiącami. 
„W dwa dni przed pójściem Andrzeja do szpi-
tala zadzwoniłem do Niego, aby się zobaczyć. 
Andrzej przyszedł wesoły, świetnie wyglądał, 
nic nie wskazywało na to, że jest chory. (…) Był 
pełen optymizmu. Chciał robić następne fil-
my i mniej się stresować. W kilka dni później 
zasnął w szpitalu i już się nie obudził” – pisał 
na łamach majowego numeru „Magazynu”.

Jurek zatelefonował do mnie ze szpitala, 
przed operacją. Opowiedziałem mu o niej, bo 
przed rokiem przeszedłem dokładnie taką samą, 
w tym samym szpitalu. Był pełen optymizmu, 
opowiadał o planach. W kilka dni później… 

Andrzej KopiczyńskiJerzy Ridan
– pozostanie po nim– człowiek z kamerą, 

nieśmiertelna rolaz Nowej Huty
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pertuaru dramatycznego: Romea (w tej roli 
podbił serca olsztynianek, które założyły jego 
fanklub), Don Juana, Konrada, Kordiana, Otel-
la. W 1969 roku przeniósł się do Warszawy, 
gdzie w latach 1970-1979 był aktorem Teatru 
Narodowego za dyrekcji Adama Hanuszkie-
wicza. Po czym związał się kolejno z Teatrem 
Rozmaitości, Teatrem Na Woli i w 1986 roku 
ze swoją ostatnią sceną – Teatrem Kwadrat.

Na ekranie zadebiutował w Prawdziwym 
końcu wielkiej wojny (1957) Jerzego Kawalero-
wicza. Długo nie mógł „przebić się” do widzów 
filmowych. Dopiero tytułowa rola w Koperni-
ku (1972) Ewy i Czesława Petelskich (1972), 
w której uczłowieczył spiżową postać sławne-
go astronoma, przyniosła mu pewną popular-
ność, nieporównywalną jednak z tą zawrotną, 
którą zawdzięczał 40-latkowi (1974-77).

„Zwariowałeś, Kopernika obsadzasz we 
współczesnej komedii?” – dziwiono się Jerze-
mu Gruzie, gdy po zdjęciach próbnych z wie-
loma aktorami wybrał Kopiczyńskiego, wtedy 
też 40-latka, do roli Stefana. „Szukałem aktora, 
który miał 40 lat, bo i scenarzysta Krzysztof 
Teodor Toeplitz, i ja byliśmy w tym wieku. 
W serialu opowiadaliśmy o naszych przeży-
ciach rzuconych na tło, jakim była rzeczywi-
stość PRL-u. W oczach Andrzeja zobaczyłem 
bezradność, którą miał mieć w sobie Stefan. To 
przesądziło, że Go zaangażowałem. Cudownie 

odnalazł się w tej postaci, był zabawny i wzru-
szający” – mówi Gruza. „Niejeden aktor nigdy 
nie miał szansy zagrać roli, która pasowała-
by do niego jak ulał. Andrzej dostał tę szansę 
i wspaniale ją wykorzystał. Obdarzył Stefana 
ciepłem, które miał w sobie i w ten sposób, 
z pomocą delikatnego aktorstwa, zaskarbił 
sobie sympatię widzów oraz nas wszystkich 
na planie. Kiedy zmarł, odczułam to tak, jak-
by odszedł ktoś z bliskich” – wspomina An-
na Seniuk, serialowa Madzia, żona Stefana.

Zainspirowany sukcesem serialu film kino-
wy – Motylem jestem, czyli romans 40-latka – 
przyniósł Kopiczyńskiemu nagrodę za pierw-
szoplanową rolę męską na Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdańsku (1976). Nieste-
ty, później aktor – jeśli nie liczyć kontynuacji 
40-latka – tylko raz zagrał główną rolę filmową: 
w telewizyjnym ślepym bokserze (1981) Marka 
Nowickiego. Ale nawet z ról drugoplanowych, 
jak ta ze Znachora, czy epizodycznych – np. 
dyrektora Polskiego Radia w Korczaku (1990) 
Andrzeja Wajdy – wywiązywał się bez zarzutu. 

Andrzej Kopiczyński występował na sce-
nie, w Teatrze Telewizji i serialach. Był jed-
nym z pierwszych polskich aktorów, którzy nie 
gardzili reklamą. Na rok przed śmiercią został 
odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze – Gloria Artis”. Pośmiertnie – Krzy-
żem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Aktor i reżyser Andrzej Chrzanowski 
porównał Kopiczyńskiego do znanego 
brytyjskiego aktora Davida Nivena. 

Miał na myśli zbliżony styl gry: delikatny, 
powściągliwy. Kopiczyński wyposażył niektó-
rych ze swych bohaterów, zwłaszcza współcze-
snych, w cechy własnego charakteru. W życiu 
był takim samym człowiekiem, jak często na 
scenie czy ekranie: dżentelmenem w każdym 
calu, do tego przystojnym. Potrafił jednak rów-
nie przekonująco zagrać postać negatywną, 
np. zawistnego lekarza w Znachorze (1981) 
Jerzego Hoffmana.

Andrzej Kopiczyński urodził się w 1934 ro-
ku w Międzyrzecu Podlaskim. Z dzieciństwa, 
które spędził w Augustowie, została mu na ca-
łe życie miłość do przyrody i żeglarstwa. Po 
wojnie los rzucił rodzinę Kopiczyńskich do 
Wrocławia. Andrzej – uczeń Technikum Bu-
dowy Maszyn Energetycznych – spostrzegł, 
że aktorzy przesiadują w kawiarni i piją dobrą 
kawę. Pomyślał – z czego potem się śmiał –
że mało pracują, a dużo zarabiają. Postanowił 
zostać aktorem. W Teatrze Ligi Kobiet zagrał 
rolę tytułową w „Fircyku w zalotach”. Do Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi do-
stał się za pierwszym razem. 

Po studiach, które ukończył w 1958 roku, 
zagrał na scenach Olsztyna, Bydgoszczy, Ko-
szalina i Szczecina wiele ról z wielkiego re-

„Być może na długie lata będę dla publiczności kinowej 
i teatralnej wyłącznie Kopernikiem” – powiedział w jednym 
z wywiadów Andrzej Kopiczyński. Stało się inaczej: dla 
publiczności zmarły 13 października aktor zawsze będzie 
inżynierem Stefanem Karwowskim z seriali Jerzego Gruzy 
40-latek i 40-latek. 20 lat później oraz z filmu tego samego 
reżysera Motylem jestem, czyli romans 40-latka. Co nie 
znaczy, że nie zagrał innych znaczących ról. Te jednak były 
znane głównie widzom teatralnym.

Niemal całe życie związał z Nową Hutą, choć urodził się w Bydgoszczy. Był ojcem chrzestnym 
Nowohuckiej Kroniki Filmowej. Ostatnie jej wydanie, które miało premierę podczas wieczoru 

zaduszkowego w krakowskim kinie Mikro, było w całości Mu poświęcone. Zrealizowali je – Jego 
uczeń Grzegorz Zariczny i Jego syn – Krzysztof Ridan, których zaraził wielką miłością do filmu.

Andrzej BukowieckiJerzy Armata
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Jerzy „Koń” Matysiak, urodził się 12 wrze-
śnia 1944 we wsi Stępcin, gdzie Jego 
ojciec był kowalem i podkuwał konie 

w pobliskiej stadninie. Uczył się marnie, ale 
na koniach trzymał się dzielnie – mając 12 
lat został Mistrzem Polski Juniorów, a póź-
niej rekordzistą Polski w Potędze Skoku. 
Potem był dżokejem na Torze Partynice i tu 
w roku 1967 po raz pierwszy zagrał w filmie, 
i to w Lalce Wojciecha Jerzego Hasa, oczywi-
ście dżokeja. Kilka lat później w filmie Diabeł 
Andrzeja Żuławskiego uległ groźnemu wypad-
kowi, który zakończył Jego karierę w siodle. 
Dostał pracę w Wytwórni – i tak zaczęło się 
Jego drugie życie. W jednej z czterech kopuł 
miał swoją rekwizytornię, a w niej wszystko, 
co mogło się przydać do filmu, przedmioty 
absurdalne, niezwykłe czy legendarne – jak 
cynowy kubek Zbyszka Cybulskiego. Magię 
tego miejsca można poczuć w filmie Pociąg do 
hollywood, część filmu działa się w tej rekwi-
zytorni. W rzeczywistości „Koń” – nikt inaczej 
o Nim nie mówił – był Leonardem Da Vinci 
wrocławskiej Fabryki Snów. Był człowiekiem 
do zadań specjalnych, do wykonania misji 
niewykonalnych, jak przerobienie morskiej 
świnki na szczura i nauczenie jej roli (Mar-
cowe migdały), do przekuwania marzeń reży-
serów w namacalne fakty, sparingpartnerem 
aktorów, mądralą, filozofem i nauczycielem 
dla debiutantów. Był na „ty” z największymi 
gwiazdami. Ale największą miłością Jurka 
była Mogadorka. Mogadorka, czyli żona, była 
kierowniczką sklepu mięsnego, co w tamtych 
latach miało nadzwyczajną wartość. Co rano 
z czułością pakowała mu w szary papier do 

pracy kanapki z wędliną. Przez wszystkie lata 
spędzone we Wrocławiu żyłem na tych kanap-
kach – nie było wtedy cateringu.

Istotną rolę w Jego życiu odgrywały „pro-
centy”, jak je nazywał. „Procenty” nie przeszka-
dzały Mu w pracy, a wręcz przeciwnie, pod ich 
wpływem był wzorem odpowiedzialności i od-
dania. Ostatni wychodził z Wytwórni, a na-
stępnego dnia o świcie otwierał. Nauczyłem 
się od Niego wielu rzeczy. Na przykład „sztuki 
dymu”. Wszystko, co wiem o roli dymu w ka-
drze, o wpływie zadymienia na psychologię 
bohatera, o plastyce dymu, o technice rozpro-
wadzania dymu w lesie, na wietrze, etc., na-
uczyłem się od „Konia”. Gdyby był Oscar za 
dym, „Koń” na pewno by go dostał. 

Często załapywał się na ekran. Jeśli by-
ła potrzebna normalna ludzka twarz, praw-
da spojrzenia, albo sytuacja groziła aktorowi 
śmiercią – wołano „Konia”. Lubił to. Obliczył, 

że z ponad 100 filmów, przy których pracował, 
co najmniej w połowie pokazał się na ekranie. 
Czym mniejszy epizod, tym więcej wkładał weń 
serca. W serialu stacyjka zagrał świetnie dwie 
role – w jednej grał Winnetou i mówił po nie-
miecku. A w amerykańskim filmie Europejska 
noc grał po angielsku. Ostatnie Jego aktorskie 
dokonania to serial świat według Kiepskich. 

Był nie tylko oryginałem, miłośnikiem „pro-
centów”, złotą rączką, pirotechnikiem, treserem 
zwierzaków, zabawnym aktorem, niezawod-
nym kumplem. Był bardzo serdeczny. Pierwszy 
do pomocy. Na Niego można było liczyć. Był 
szczęśliwy, że mógł pracować w filmie. Świet-
nie ukazuje go film Maćka Żurawskiego – Czyż 
nie dobija się Konia (2002). 

W 2011 roku doczekał się zrobionego sta-
raniem Przyjaciół z Wrocławia benefisu w ka-
wiarni Literatka. Pierwszy raz widziałem Go 
wtedy w głównej roli – dostał listy gratulacyjne 
od ministra kultury i prezydenta Wrocławia. 
Miał na sobie biały garnitur i siedział na tro-
nie. Był bardzo zadowolony – film Jego życia 
miał tego wieczoru swój happy end. 

Jurek był symbolem tamtych lat. Gdy SZTU-
KA, oryginalność, stanowiły o wartości filmu. 
On też był taki. Najpierw umarła wrocławska 
Fabryka Snów. Gdy zlikwidowano rekwizytor-
nie, On został tam i zamiatał pustoszejące ko-
rytarze. Umarło tamte KINO, w którym chodzi-
ło o coś więcej niż o box office. „Koń” odszedł 
za nimi – za tą piękną Wytwórnią, za tamtym 
pięknym KINEM. 

Odszedł 30 września. We wsi Wiktorowo, 
nieopodal swej ukochanej stadniny koni Iw-
no. Tam też został pochowany. 

Gdy pierwszy raz przyjechałem do Wrocławia wszystko mnie tu zdumiewało – niebieskie 
tramwaje, absurdalna iglica przed wejściem do Wytwórni Filmów Fabularnych i sama WFF 
w dziwnym budynku o czterech kopułach. W jednej z kopuł natknąłem się na niewysokiego 

mężczyznę, który z wielką delikatnością wyciągał z kieszeni kolejne gołębie. Ptaki były 
prawdziwe, żyły, ale nie odfruwały, tylko chodziły wokół Niego, zataczając się. Mężczyzna 

z dumą wyjaśnił, że reżyser zażyczył sobie do ujęcia uliczne gołębie, więc poszedł do parku 
i nałapał. Przy pomocy ziaren nasączonych alkoholem. Teraz martwi się o nie, żeby zdążyły 

wytrzeźwieć przed ujęciem. Tak poznałem „Konia”.

Radosław Piwowarski

– „Koń” w Fabryce Snów
Jerzy Matysiak

In memoriam
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Ruszyły Warsztaty 
Plakatu 2016
Warsztaty Plakatu 2016 to 2. edycja 
zajęć projektowania plakatów fil-
mowych, utrzymanych w duchu pol-
skiej szkoły plakatu. Organizatora-
mi i pomysłodawcami warsztatów 
są Konrad Gelert i Michał Kosma-
la. Tak jak w ubiegłym roku, zapro-
sili oni do współpracy uznaną i wie-
lokrotnie nagradzaną dr sztuki Ma-
ję Wolną. Oficjalnym organizato-
rem WP2016 jest Mazowiecki In-
stytut Kultury wraz z Mazowiec-
kim Funduszem Filmowym. Po-
nadto do współpracy dołączyli Doc 
Lab Poland i Wajda Studio. Warsz-
taty obejmują część teoretyczną 
i praktyczną. Podczas ponad 40 go-
dzin zajęć uczestnicy będą rozwi-
jać swoje projekty, pogłębiać wie-
dzę i doskonalić swoje umiejętności 
w zakresie projektowania 
graficznego, a przede wszystkim 
projektowania plakatów. W tym 
roku doszedł nowy moduł zajęć – 
dwa spotkania stricte poświęco-
ne typografii. Celem warsztatów 
jest stworzenie autorskiego plaka-
tu do filmów, które aktualnie znaj-
dują się w fazie produkcji. W tym 
roku inspiracją dla uczestników bę-
dą aż cztery obrazy, trzy dokumen-
talne i jeden fabularny. Wśród do-
kumentów znalazły się: Arabski se-
kret Julii Groszek, produkowany 
przez Wajda Studio, Najbrzydszy 
samochód świata Grzegorza Szcze-
paniaka w produkcji firmy Anagram 
oraz Pollywood reżyserowany przez 
Pawła Ferdka i produkowany przez 
Buksfilm. Fabularnym rodzynkiem 
jest obraz Tarapaty Marty Karwow-
skiej, który powstaje pod skrzydła-
mi Koi Studio. W ramach WP2016 
odbywa się 11 spotkań, w cyklu raz 
na tydzień, między 8 października 
a 14 grudnia. Warsztaty skierowane 
są do grafików, artystów plastyków, 
studentów i pasjonatów z innych 
dziedzin sztuki. Honorowym patro-
natem Warsztatów Plakatu 2016 
jest Muzeum Plakatu w Wilanowie. 

Nowa produkcja studia 
Human Ark 
Na początku grudnia na antenie Ca-
nal+ Family odbędzie się telewizyj-

na premiera animowanego serialu 
familijnego Kacperiada.13-odcinko-
wa seria powstała w warszawskim 
studiu animacji Human Ark. Praco-
wała przy niej ekipa, która wcze-
śniej stworzyła pierwszą w Pol-
sce pełnometrażową animację dla 
dorosłych Jeż Jerzy. Jest to współ-
czesna obyczajowa komedia fa-
milijna inspirowana opowiadania-
mi Grzegorza Kasdepke, pełna ab-
surdalnego humoru. Każdy odcinek 
w ciepły i zabawny sposób porusza 
ważne tematy, zostawiając widza 
z pozytywnym przekazem. Główny-
mi bohaterami są Kacper i Ada, któ-
rzy wspólnie poszukują odpowie-
dzi na nurtujące ich pytania doty-
czące przyjaźni, szczerości, lojalno-
ści; uczą się jak radzić sobie z emo-
cjami, np. z zazdrością, rozczaro-
waniem i próbują zrozumieć bar-
dzo dziwny, a zarazem fascynujący 
świat dorosłych. „W serialu, podob-
nie jak w opowiadaniach Grzego-
rza Kasdepke, skupiamy się na rela-
cjach ojca i syna, ale przedstawiamy 
świat z perspektywy dzieci, a nie 
dorosłych. Dlatego wprowadziliśmy 
dodatkowe postaci, rozbudowując 
literacki obraz Kacperiady i wcho-
dząc z książką w rodzaj dialogu” – 
mówi Wojciech Wawszczyk, reżyser 
i scenarzysta ze studia Human Ark. 
Oprócz niego, poszczególne odcin-
ki serialu, który powstawał przez 
blisko trzy lata, reżyserowali: Jakub 
Tarkowski, Tomasz Leśniak, Kamil 
Polak, Michał „Śledziu” Śledziński. 
Kinowa premiera Kacperiady odbyła 
się 17 września w warszawskim ki-
nie Muranów podczas Festiwalu Fil-
mowego Kino Dzieci. Była to jedy-
na polska produkcja w tegorocznej 
edycji tej imprezy. Warto również 
odnotować, że Kacperiada zosta-
ła nagrodzona jako projekt o bardzo 
wysokim międzynarodowym poten-
cjale sprzedażowym podczas Junior 
Co-Production Market na festiwalu 
CINEKID 2012 w Amsterdamie.

Amerykańscy 
location managerowie 
w Polsce 
We wrześniu odbyła się wizyta stu-
dyjna grupy amerykańskich loca-
tion managerów, którzy przyje-

23 września zmarł w Łodzi Adam Ka-
czanowski (73 l.), operator filmów doku-
mentalnych i produkcji telewizyjnych. 
Była absolwentem Wydziału Operator-
skiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Swoje 
życie zawodowe związał z tym miastem. 
W dorobku ma głównie spektakle telewi-
zyjne, jak Kanonada Mieczysława Mały-
sza, Wiesz jak jest Grzegorza Królikiewi-
cza oraz kilka znaczących dokumentów, 
jak Machul Iwony Łękawy (o Janie Ma-
chulskim), Moja Misja Michała Fajbusie-
wicza i Waldemara Piaseckiego (o Janie 
Karskim) oraz filmy Krystyny Piasecznej: 
Franciszek Pieczka. Portret na 70-lecie 
czy 110 lat sceny polskiej w Łodzi. 

9 października zmarł tragicznie Zbi-
gniew Romatowski (72 l.), kierownik 
produkcji. Był absolwentem Wydziału 
Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu oraz Wyższego Studium 
Zawodowego Organizacji Produkcji Fil-
mowej i Telewizyjnej PWSFTviT w Ło-
dzi. Pracował jako II kierownik produk-
cji oraz jako kierownik samodzielny przy 
wielu filmach i serialach fabularnych; 
w niektórych zagrał również role epizo-
dyczne. W jego filmografii można wyróż-
nić m.in. Justynę Gerarda Zalewskiego, 
W słońcu i w deszczu Sylwestra Szyszki, 
Przyjaciół Andrzeja Kostenki, Jest mi 
lekko Janusza Kidawy, O rany, nic się nie 
stało!!! Waldemara Szarka czy Pole niczy-
je Jana Błeszyńskiego. Zbigniew Roma-
towski był wieloletnim członkiem Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. 

16 października zmarł w Lublinie Jerzy 
Tuszewski (85 l.), dziennikarz, reżyser 
radiowy i teatralny, reżyser oraz scena-
rzysta filmów dokumentalnych. W roku 
1965 rozpoczął pracę w Polskim Radiu. 
Od 1976 rozpoczął współpracę z rozgło-
śniami zagranicznymi. W Programie 2 
Polskiego Radia prowadził Studio Form 
Dokumentalnych. W swoim dorobku 
jako scenarzysta i reżyser ma takie ty-
tuły, jak: Casus: Otto schimek, Złączyła 
nas piosenka, Janusz Piekałkiewicz oraz 
Krakowianin z Paryża. Był zdobywcą na-
grody Prezesa Radiokomitetu I stopnia 
za rozwój artystyczny form radiowych, 
nagrody Niemieckiej Akademii Sztuk, 
złotej odznaki Polskiego Radia oraz ho-
norowego odznaczenia Stowarzyszenia 
Aktorów ZAiKS. Jerzy Tuszewski był 
wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich.

oprac. J.M.
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chali do Polski na zaproszenie 
Film Commission Poland. Ce-
lem ich wizyty było zapozna-
nie się z potencjałem polskich 
lokacji oraz infrastruktury fil-
mowej. Uczestnikami FAM To-
ur (ang. familirization tour) by-
li doświadczeni filmowcy, któ-
rzy funkcjonują w amerykań-
skiej kinematografii od wie-
lu lat, mając za sobą pracę na 
planach takich produkcji, jak: 
Star Trek, Mission: Impossi-
ble, Aviator, Wyspa Tajemnic, 
Incepcja, Mroczny Rycerz po-
wstaje, Aż poleje się krew, Mo-
neyball, Bezsenność w Seat-
tle, Sicario czy Igrzyska śmierci. 
„Zależało nam na przyjeździe 
profesjonalistów, którzy zwią-
zani są z dużymi i średnimi 
studiami filmowymi w USA, 
ale pracują także przy produk-
cjach, które można byłoby za-
adoptować do polskich warun-
ków lokacyjnych i produkcyj-

nych” – wyjaśnia Tomasz Dą-
browski, szef Film Commis-
sion Poland, które zorganizo-
wało wizytę. Podczas tygodnia 
spędzonego w Polsce siedmio-
osobowa grupa, w skład któ-
rej weszli Lori Balton, Becky 
Brake, Robin Citrin, Todd Chri-
stensen, Dow Griffith, John 
Hutchinson oraz dziennikarz 
branżowego portalu The Loca-
tion Guide – Thomas Deehan, 
zobaczyła lokacje w Warsza-
wie, Łodzi, Wrocławiu i okoli-
cach, Katowicach oraz Krako-
wie. Dzięki współpracy z Gru-
pą ATM możliwa była wizyta 
w podwrocławskim studiu fil-
mowym oraz lot helikopterem 
nad dolnośląskimi lokacjami, 
takimi jak Góry Sowie, zamek 
w Książu, pałac w Kamieńcu 
Ząbkowickim, Wałbrzych czy 
Twierdza Srebrna Góra. „Pol-
ska oferuje niesamowite zróż-
nicowanie lokacji – od głębin 

podziemnej łódzkiej rzeki i Ko-
palni Soli »Wieliczka«, po szy-
bowanie ponad lasami, polami, 
zamkami i fortami. Do tego 
dochodzą hektary historycz-
nych lokacji przemysłowych, 
fabryk zaadaptowanych na no-
watorskie hotele, dziewiętna-
stowieczne kamienice. Poczu-
cie historii i zadziwienia towa-
rzyszące nam na każdym kro-
ku było onieśmielające” – opi-
suje swoje wrażenia Lori Bal-
ton, była przewodnicząca Lo-
cation Managers Guild Interna-
tional (LMGI) i członkini Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej. 
Filmowcy z USA mieli też oka-
zję poznać przedstawicieli pol-
skiej branży filmowej – produ-
centów, polskich location ma-
nagerów, przedstawicieli krajo-
wych oraz regionalnych insty-
tucji filmowych. Wizyta Ame-
rykanów została sfinansowana 
ze środków Polskiego Instytu-

tu Sztuki Filmowej oraz zorga-
nizowana przy współpracy Ma-
zovia Warsaw Film Commis-
sion, Łódź Film Commission, 
Wroclaw Film Commission 
i Krakow Film Commission.

BBC Culture ogłosiło 
100 najlepszych filmów 
XXI wieku
Telewizja BBC Culture przepro-
wadziła sondaż wśród 177 naj-
bardziej cenionych krytyków fil-
mowych z 36 krajów. Celem by-
ło stworzenie listy najlepszych 
filmów ostatnich 16 lat. Najlep-
szym obrazem XXI wieku wy-
brano surrealistyczne dzieło 
Davida Lyncha Mulholland Drive 
(2001). W pierwszej dziesiątce, 
kolejno po zwycięzcy, znalazły 
się następujące tytuły: Spra-
gnieni miłości (reż. Wong 
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Tomasz Dąbrowski, szef Film 
Commission Poland i amerykańscy 
location managerowie

Kar-wai, 2000), Aż poleje się 
krew (reż. Paul Thomas An-
derson, 2007), Spirited Away: 
W krainie bogów (reż. Hayao 
Miyazaki, 2001), Boyhood (reż. 
Richard Linklater, 2014), Za-
kochany bez pamięci (reż. Mi-
chel Gondry, 2004), Drzewo ży-
cia (reż. Terrence Malick, 2011), 
Yi Yi (reż. Edward Yang, 2000), 
Rozstanie (reż. Asghar Farha-
di, 2011) oraz To nie jest kraj dla 
starych ludzi (reż. Joel i Ethan 
Coen, 2007). W sondażu, naj-
częściej pojawiającymi się reży-
serami są: Wes Anderson, Api-
chatpong Weerasethakul, Chri-
stopher Nolan, Michael Hane-
ke, Paul Thomas Anderson oraz 
Joel i Ethan Coen. Matthew An-
derson, redaktor BBC Culture, 
tak skomentował wybór: „Ma-
my nadzieję, że lista ta wywo-
ła dyskusje i debaty, nie tylko 
wśród krytyków i miłośników 
filmu, ale także wśród wszyst-
kich, którzy lubią filmy i ma-
ją swoje zdanie na ten temat”. 
Każdy krytyk mógł przesłać li-
stę swoich dziesięciu typów, 
które doprowadziły do powsta-
nia listy składającej się z aż 599 
tytułów. Następnie BBC Cul-

ture ułożyła listę 100, które 
pojawiały się w zgłoszeniach 
najczęściej. Na liście BBC Cul- 
ture znalazły się dwa polskie 
tytuły. Na miejscu 55. Ida, któ-
ra pokonała m.in. Bękarty woj-
ny Quentina Tarantino, Wiel-
kie piękno Paola Sorrentino, A.I. 
Sztuczną inteligencję Steve-
na Spielberga czy Dogville Larsa 
von Triera. Na miejscu 90. upla-
sował się Pianista Romana Po-
lańskiego.

Powidoki 
polskim kandydatem 
do Oscara
Komisja Oscarowa, złożona 
z przedstawicieli polskiego śro-
dowiska filmowego oraz Pol-
skiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej, w składzie: Sławo-
mir Idziak, Agnieszka Hol-
land, Anna Biedrzycka-Shep-
pard, Ola Maślik, Jacek Brom-
ski, Jakub Duszyński, Pa-
weł Mykietyn oraz Magdale-
na Sroka i Katarzyna Mazur-
kiewicz, wybrała film Powidoki 
w reżyserii Andrzeja Wajdy na 

polskiego kandydata do Oscara 
w kategorii Najlepszy Film 
Nieanglojęzyczny. Komunikat 
wydany po obradach, 28 wrze-
śnia, brzmiał następująco: „Po 
długiej i interesującej dysku-
sji, większością głosów, przy 
akceptacji odmiennego wybo-
ru niektórych członków, Komi-
sja Oscarowa wybrała film Po-
widoki Andrzeja Wajdy na pol-
skiego kandydata do Oscara. 
Film Powidoki ma dużą szan-
sę zyskać przychylność Ame-
rykańskiej Akademii Filmowej, 
której członkom tak bliskie są 
ideały obywatelskiej wolności 
i swobody. Najnowszy film An-
drzeja Wajdy jest przejmują-
cą, uniwersalną historią nisz-
czenia jednostki przez totali-
taryzm. Reżyser przedstawił 
świat, w którym piękno, sztu-
ka, niezależność twórcza są 
prześladowane. Andrzej Waj-
da zawsze w sposób szczegól-
ny odnosił się do bohaterów 
i ich osobistych historii. Stawia-
jąc człowieka w centrum swo-
jego zainteresowania, nie uchy-
la się od wnikliwej analizy jego 
złożonych relacji z często bru-
talnie ingerującym w życie jed-

nostki światem. Dziś warto do-
cenić tych, którzy konsekwent-
nie i z wielką odpowiedzialno-
ścią potrafią pokazać los ludz-
ki w jego indywidualnym, in-
tymnym wymiarze, ale i w kon-
frontacji z niosącą zagrożenia 
rzeczywistością. Andrzej Wajda 
jest twórcą niezwykle cenionym 
wśród członków Amerykań-
skiej Akademii Filmowej, lau-
reatem Oscara za całokształt 
twórczości, którego filmy by-
ły czterokrotnie nominowane 
w kategorii Najlepszy Film Nie-
anglojęzyczny. Wielkimi atuta-
mi Powidoków są zdjęcia Pawła 
Edelmana i kreacja Bogusława 
Lindy w roli Władysława 
Strzemińskiego. W naszej 
ocenie film Powidoki Andrzeja 
Wajdy będzie w tym roku naj-
lepiej reprezentował polską ki-
nematografię w trudnej rywa-
lizacji oscarowej”. Ostatni, jak 
się niestety w ostatnich dniach 
okazało, film Mistrza Waj-
dy miał swoją międzynarodo-
wą premierę na 41. Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmowym 
w Toronto (8-18 września). 
W Polsce po raz pierwszy zo-
stał pokazany podczas 41. Fe-
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Bogusław Linda w filmie Powidoki, 
reż. Andrzej Wajda 
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stiwalu Filmowego w Gdyni. Do 
polskich kin wejdzie 13 stycznia 
2017 roku.

Dokumenty będą 
nagradzane na MFF 
w Berlinie
Berlinale to jeden z najstarszych 
i najbardziej rozpoznawalnych 
festiwali filmowych na świecie. 
Podczas  jego następnej edy-
cji po raz pierwszy przyznana 
będzie nagroda dla filmu doku-
mentalnego – Glashütte Origi-
nal Documentary Award. Choć 
Międzynarodowy Festiwal Fil-
mowy w Berlinie ma już 67 lat, 
nieustannie się rozwija, tym ra-
zem robiąc krok w stronę ki-
na dokumentalnego. Wprowa-
dzenie Glashütte Original Do-
cumentary Award to decyzja, 
która pokazuje, że dokumen-
ty pełnią coraz ważniejszą ro-
lę w światowej kinematografii. 
O nagrodę o wartości 50 tys. eu-
ro, ufundowaną przez Glashüt-
te Original, będzie rywalizować 
18 filmów, które podczas festi-
walu zaprezentowane zosta-
ną w różnych sekcjach m.in. Pa-
noramie, Culinary Cinema czy 
sekcjach konkursowych. Zwy-
cięski film wybierze trzyosobo-
we jury, a nagroda zostanie wrę-
czona podczas uroczystej ga-
li w Berlinale Palast. Utworzenie 
tej nagrody to efekt pojawiają-
cych się od wielu lat bardzo do-
brych filmów dokumentalnych, 
które uzupełniały program Ber-
linale, a także dały się zauważyć 
na European Film Market. O ki-
nie dokumentalnym mówiło się 
podczas paneli dyskusyjnych, 
warsztatów czy prezentacji, 
więc wprowadzenie Glashütte 
Original Documentary Award to 
naturalny krok w rozwoju festi-
walu. „Nagroda jest ważnym sy-
gnałem dla filmu dokumental-
nego, a zarazem wyrazem sza-
cunku i uznania dla jego twór-
ców, którzy często podejmują 
olbrzymie ryzyko, by zrealizować 
swój film” – mówi dyrektor Ber-
linale, Dieter Kosslick.

Kalendarz imprez –listopad 2016

10. Festiwal Filmów Rosyjskich 
Sputnik nad Polską
Warszawa, 3-13 listopada; 
repliki festiwalu w innych miastach 
w Polsce, 24 listopada 2016 – 31 
marca 2017
www.sputnikfestiwal.pl

4. Festiwal Filmów Emigracyjnych 
EMiGRA
Warszawa, 4-6 listopada
www.emigra.com.pl

15. Cinemaforum – Międzynarodowe 
Forum Niezależnych Filmów 
Fabularnych
Warszawa, 9-13 listopada
www.cinemaforum.pl

11. Świdnicki Festiwal Filmowy 
Spectrum
Świdnica, 9-13 listopada
www.spektrumfestiwal.pl

24. Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych 
Camerimage
Bydgoszcz, 12-19 listopada
www.camerimage.pl

20. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Dokumentalnych Off Cinema
Poznań, 16-20 listopada
www.offcinema.pl

10. Festiwal Filmowy Pięć Smaków
Warszawa, 16-23 listopada
www.piecsmakow.pl

10. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Złote Mrówkojady

Lublin, 18-26 listopada
www.kinoteatrprojekt.pl

14. Warszawski Festiwal Filmów 
o Tematyce Żydowskiej
Warszawa, 21-27 listopada
www.wjff.pl

22. Festiwal Form Dokumentalnych 
NURT
Kielce, 21-25 listopada
www.festiwalnurt.pl

26. Festiwal Mediów w Łodzi 
„Człowiek w Zagrożeniu”
Łódź, 22-26 listopada
www.festiwalmediow.art.pl

23. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Etiuda&Anima
Kraków, 22-27 listopada
www.etiudaandanima.com

21. Forum Kina Europejskiego ORLEN 
Cinergia
Łódź, 25 listopada – 2 grudnia
www.cinergiafestival.pl

34. Międzynarodowy Festiwal Filmów 
Młodego Widza Ale Kino!
Poznań, 27 listopada – 4 grudnia
www.alekino.com

25. Europejski Festiwal Filmowy 
Euroshorts
Gdańsk – Warszawa – Katowice – 
Zielona Góra, 28 listopada – 11 
grudnia
www.euroshorts.pl

oprac. J.M.

Tegoroczny powakacyjny miesiąc wypada 
pod tym względem dużo lepiej, o prawie 
1,5 mln sprzedanych biletów.

Na świetną passę kiniarzy zapracowały 
przede wszystkim dwa tytułu. Pierwszym z nich 
jest hitowa animacja sekretne życie zwierzaków 
domowych. Film twórców Minionków obejrza-
ło w zaledwie dwa tygodnie ponad 831 tys. wi-
dzów. Znakomity rezultat. Ta animacja stała się 
również ogromnym przebojem w rodzimych 
Stanach Zjednoczonych, gdzie film, zarabiając 
365 mln dolarów, stał się jedną z najpopular-
niejszych produkcji sezonu. 

Drugim bohaterem spośród wrześniowych 
premier okazała się komedia romantyczna 
Sharon Maguire Bridget Jones 3. Obraz z Re-
née Zellweger i Colinem Firthem obejrza-
ło przez trzy tygodnie wyświetlania 805 tys. 
widzów. Jak widać, miłosne perypetie sym-
patycznej tytułowej Bridget nie straciły na 
popularności.

Trzecie miejsce przypadło polskiej produk-
cji. Jest nią chyba najszerzej komentowana 
premiera roku, czyli smoleńsk Antoniego 
Krauzego. Film o katastrofie lotniczej prezy-
denckiego samolotu jednak nie przyciągnął 
wielkich tłumów do kin. Oczywiście, 441 tys. 
sprzedanych biletów to nie jest zły wynik, jed-
nak oczekiwania wobec tytułu wydawały się 
być o wiele większe. 

Na bardzo dobry wynik zapracowała kome-
dia familijna Jak zostać kotem. Film Barry’e-
go Sonnenfelda obejrzało kolejnych 228 tys. 
widzów. Łącznie z frekwencją sierpniową tą 
zabawną opowieść zobaczyło ponad 541 tys. 
widzów.

Na piątym miejscu wystartował triumfator 
Festiwalu Filmowego w Gdyni, dramat bio-
graficzny Ostatnia rodzina Jana P. Matu-
szyńskiego. Obraz ze znakomitymi kreacja-
mi Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika 
i Aleksandry Koniecznej, w ciągu jednego 
tygodnia wyświetlania, obejrzało aż 210 tys. 
widzów. 

O tym, że w kinach nie brakowało pol-
skich propozycji, świadczy fakt, że wysoko 

w czołówce znalazła się jeszcze inna rodzi-
ma produkcja. sługi boże Mariusza Gawrysia 
z Bartłomiejem Topą w roli głównej obejrzało 
przez trzy tygodnie ponad 139 tys. widzów. 

W czołówce znalazło się także miejsce dla 
thrillera Nerve Henry'ego Joosta. Produkcja 
z Emmą Roberts zainteresowała przez cały 
miesiąc ponad 147 tys. kinomanów. 

Powyżej pułapu 100 tys. widzów znalazły 
się jeszcze dwie produkcje. Jedną z nich jest 
horror Adama Wingarda Blair Witch. Na kon-
tynuację znanej serii grozy sprzedano 113 tys. 
biletów. Natomiast western siedmiu wspa-
niałych Antoine’a Fuqua, będący remakiem 
klasycznego filmu, zachęcił do wizyty w ki-
nie 105 tys. widzów. 

W kinach sprzedano ponad 4,265 mln biletów. Wrzesień uchodził dotychczas za okres 
umiarkowanej frekwencji. Do tej pory najlepszym pod względem frekwencyjnym był 
ten z 2012 roku. Na ekranach królował wówczas film Leszka Dawida Jesteś Bogiem. 
Tamtego września sprzedano 2,855 mln biletów. 

Paweł Zwoliński

wrzesień
Rekordowy

oprac. J.M.
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Beata Fido w filmie Smoleńsk, 
reż. Antoni Krauze 
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 BRIDGET JONES 3 BRIDGET JONES'S BABY UIP Irlandia/Wlk. 
Brytania/
Francja/USA

16 125 203 805 489 16 125 203 805 489 210 16.09.2016

2 SEKRETNE ŻYCIE 
ZWIERZAKÓW 
DOMOWYCH

THE SECRET LIFE OF 
PETS

UIP Japonia/USA 15 236 624 831 637 15 236 624 831 637 278 23.09.2016

3 SMOLEŃSK SMOLEŃSK KINO ŚWIAT Polska 7 760 831 441 545 7 760 831 441 545 280 09.09.2016

4 JAK ZOSTAĆ KOTEM NINE LIVES KINO ŚWIAT Francja/Chiny 4 196 900 228 357 9 731 277 541 593 141 19.08.2016

5 OSTATNIA RODZINA OSTATNIA RODZINA KINO ŚWIAT Polska 3 906 311 210 529 3 906 311 210 529 192 30.09.2016

6 SŁUGI BOŻE SŁUGI BOŻE NEXT FILM Polska 2 620 280 139 463 2 620 280 139 463 190 16.09.2016

7 NERVE NERVE MONOLITH USA/Hong Kong 2 614 597 147 282 2 658 617 149 988 141 02.09.2016

8 BLAIR WITCH BLAIR WITCH MONOLITH USA 2 188 348 113 370 2 188 348 113 370 124 16.09.2016

9 SIEDMIU WSPANIAŁYCH THE MAGNIFICENT SEVEN FORUM FILM USA 2 077 753 105 139 2 077 753 105 139 132 23.09.2016

10 MECHANIK: 
KONFRONTACJA

MECHANIC: 
RESURRECTION

MONOLITH Francja/USA 1 987 589 97 866 3 066 073 153 413 110 26.08.2016

58 714 436 3 120 677

11 BOSKA FLORENCE FLORENCE FOSTER 
JENKINS

MONOLITH Wlk. Brytania 1 956 201 105 735 5 363 855 289 736 156 19.08.2016

12 EPOKA LODOWCOWA. 
MOCNE UDERZENIE

ICE AGE: COLLISION 
COURSE

IMPERIAL 
CINEPIX

USA 1 707 752 89 533 26 895 276 1 454 600 304 29.07.2016

13 JULIETA JULIETA GUTEK FILM Hiszpania 1 446 755 82 974 1 571 448 89 852 125 02.09.2016

14 NIE ODDYCHAJ A MAN IN THE DARK UIP USA 1 161 854 57 660 1 161 854 57 660 108 30.09.2016

15 LEGION SAMOBÓJCÓW SUICIDE SQUAD WARNER USA 990 853 53 599 15 370 635 773 105 248 05.08.2016

16 SAUSAGE PARTY SAUSAGE PARTY UIP USA 989 106 52 291 5 461 803 284 349 101 12.08.2016

17 REKINY WOJNY WAR DOGS WARNER USA 875 102 43 814 3 069 562 159 179 124 19.08.2016

18 ŻYWIOŁ. DEEPWATER 
HORIZON

DEEPWATER HORIZON MONOLITH Hong Kong/USA 851 205 43 061 851 205 43 061 125 30.09.2016

19 MORGAN MORGAN IMPERIAL 
CINEPIX

USA 777 035 40 127 777 035 40 127 107 09.09.2016

20 ŚMIETANKA 
TOWARZYSKA

CAFE SOCIETY KINO ŚWIAT USA 706 000 38 281 4 682 896 246 531 170 12.08.2016

11 461 863 607 075

TOP 20: 70 176 299 3 727 752

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 SMOLEŃSK KINO ŚWIAT 7 760 831 441 545 7 760 831 441 545 280 09.09.2016

2 OSTATNIA RODZINA KINO ŚWIAT 3 906 311 210 529 3 906 311 210 529 192 30.09.2016

3 SŁUGI BOŻE NEXT FILM 2 620 280 139 463 2 620 280 139 463 190 16.09.2016

4 NAWET NIE WIESZ, JAK BARDZO CIĘ KOCHAM AGAINST GRAVITY 166 793 10 604 166 793 10 604 28 23.09.2016

5 ZJEDNOCZONE STANY MIŁOŚCI AP MANANA 91 863 6 654 669 319 41 127 62 29.07.2016

6 MOJE CÓRKI KROWY KINO ŚWIAT 25 568 2 557 13 249 675 733 914 170 08.01.2016

7 KAMPER M2 FILMS 23 817 1 934 726 039 43 142 65 15.07.2016

8 CÓRKI DANCINGU KINO ŚWIAT 14 657 1 467 1 174 721 67 514 112 25.12.2015

9 OBCE NIEBO NEXT FILM 13 077 1 307 2 596 733 152 945 176 16.10.2015

10 #WSZYSTKOGRA NEXT FILM 11 657 1 163 2 810 723 160 380 301 06.05.2016

TOP 10: 14 634 854 817 223

BOX OFFICE WRZESIEŃ 2016 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE WRZESIEŃ 2016 – FILMY POLSKIE 
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