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SFP

Koleżanki i Koledzy, polskie kino, aby móc się nadal roz-
wijać, potrzebuje pilnie środków, które uwolnią ogromny 
potencjał naszego przemysłu audiowizualnego. Odpo-

wiedzią na to zapotrzebowanie jest stworzony z merytoryczną 
pomocą naszego Stowarzyszenia projekt Ustawy o finansowym 
wspieraniu produkcji audiowizualnej. Na jej mocy powstanie 
Polski Fundusz Audiowizualny, który 
dysponował będzie rocznym budżetem 
w wysokości 100 mln zł.

Celem przygotowanej przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego Ustawy jest kompleksowy rozwój 
polskiego przemysłu audiowizualnego 
oraz promocja naszego dziedzictwa na 
świecie poprzez finansowe wspieranie 
produkcji utworów audiowizualnych. 
Służyć temu będzie nowoczesny i trans-
parentny system zachęt finansowych, 
które wzmocnią pozycję polskiego prze-
mysłu audiowizualnego na rynku mię-
dzynarodowym, podniosą konkurencyj-
ność polskich firm działających w branży, 
a w dłuższej perspektywie przyciągną 
do Polski poważne inwestycje w tym sektorze.

W dziedzinie zachęt finansowych dla sektora audiowizual-
nego nie jesteśmy z pewnością w awangardzie. Podobne roz-
wiązania istnieją obecnie lub są planowane do wprowadzenia 
w 29 krajach europejskich. Warto podkreślić, co potwierdza 
raport Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego, że 
w większości przypadków zachęty zapewniają większy zwrot 

wpływów podatkowych do budżetów państwowych, niż kosz-
tują w obsłudze, czyli jest to samofinansujący się mechanizm. 
Dodatkowo, w państwach, w których istnieją takie zachęty, sek-
tor filmowy jest proporcjonalnie większy niż w krajach, które 
ich nie wprowadziły i rośnie szybciej, średnio o 9 proc. rocznie.

Powołany na mocy tej Ustawy Polski Fundusz Audiowizu-
alny (PFA) ma stanowić osobne i nieza-
leżne od dotychczas istniejących źródło 
finansowania produkcji audiowizualnej 
w Polsce. System będzie oferował daleko 
posunięty automatyzm decyzji oraz ich 
szybkość (do 28 dni). Wsparcie finansowe 
udzielane przez PFA nie będzie mogło 
przekroczyć 25 proc. polskich wydatków 
kwalifikowanych, a te z kolei nie mogą 
przekroczyć 80 proc. całkowitych kosztów 
produkcji utworu audiowizualnego. Fun-
dusz preferował będzie projekty skiero-
wane do widowni dziecięcej (do 12 roku 
życia) oraz takie, które w swoim założe-
niu promować będą na świecie nasze 
dziedzictwo. W tych dwóch przypadkach 
wysokość wsparcia finansowego wraz 

z innymi źródłami pomocy publicznej przyznanymi na pro-
dukcję filmu nie będzie mogło przekroczyć łącznie 70 proc. 
całości kosztów produkcji. W pozostałych – 50 proc.

Nasz wieloletni lobbing za wprowadzeniem w Polsce tych 
rozwiązań przynosi wreszcie efekt. Mam nadzieję, że już nie-
długo polskie kino będzie mogło korzystać z owoców Ustawy 
o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.  

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Zapisani 
złotymi literami
Marcin Radomski
Gala rozdania Nagród Stowarzyszenia Filmowców Polskich to wyjątkowa 
okazja do przedświątecznego spotkania środowiska filmowego oraz 
podsumowania mijającego roku. Po raz dziesiąty wyróżniono zasłużonych, 
których praca przyczyniła się do rozwoju polskiej kinematografii.

Fo
t.

 B
or

ys
 S

kr
zy

ńs
ki

/S
FP

WYDAWCA
Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich

REDAKCJA
Redaktor naczelny
Jerzy Armata

Zastępca  
redaktora naczelnego
Anna Głaszczka

Sekretarz redakcji
Aneta Ostrowska

Redakcja tekstów i korekta 
Julia Michałowska

Współpraca
Marcin Adamczak, Kuba 
Armata, Anna Bielak, 

Andrzej Bukowiecki, 
Józef Gębski, Jerzy 
Gruza, Barbara Hollender, 
Mikołaj Jazdon, Janusz 
Kołodziej, Anna Kot, 
Krystyna Krupska-Wysocka, 
Krzysztof Kwiatkowski, 
Andrzej Luter, Anna 
Michalska, Beata Poprawa, 
Marcin Radomski, Dagmara 
Romanowska, Ola Salwa, 
Grzegorz Wojtowicz, Anna 
Wróblewska, Artur Zaborski, 
Stanisław Zawiśliński, 
Paweł Zwoliński 

Reklama i patronaty
Beata Poprawa
b.poprawa@sfp.org.pl

Projekt graficzny, DTP
Anna Abratańska  

Druk
ArtDruk
ul. Napoleona 4 
05-230 Kobyłka
www.artdruk.com

Nakład: 2100 egz. 

Adres redakcji
Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich
ul. Krakowskie Przedmieście 7
00-068 Warszawa

tel.: (48) 22 556 54 84
faks: (48) 22 845 39 08
e-mail: magazyn@sfp.org.pl
www.sfp.org.pl
Stowarzyszenie Filmowców 
Polskich
Sekretariat
ul. Krakowskie 
Przedmieście 7
00–068 Warszawa
tel.: (48) 22 845 51 32, 
(48) 22 556 54 40
faks: (48) 22 845 39 08
e-mail: biuro@sfp.org.pl
Bank Millennium SA
Konto: 44 1160 2202 0000 
0001 2123 7014

PREZESI HONOROWI SFP
Jerzy Kawalerowicz 
Janusz Majewski
Andrzej Wajda

WICEPREZESI 
HONOROWI SFP
Janusz Chodnikiewicz
Janusz Kijowski

ZARZĄD GłÓWNY

Prezes
Jacek Bromski

Wiceprezesi
Karolina Bielawska
Dariusz Gajewski

Skarbnik 
Michał Kwieciński

Członkowie Zarządu
Filip Bajon 
Witold Giersz  
Janusz Kijowski
Juliusz Machulski
Allan Starski
Michał Żarnecki
oraz
Marek Serafiński – Sekcja 
Filmu Animowanego 
(Przewodniczący)
Jerzy Kucia – Sekcja 
Filmu Animowanego 
(Wiceprzewodniczący)
Andrzej Marek 
Drążewski – Sekcja 
Filmu Dokumentalnego 
(Przewodniczący)
Andrzej Sapija – Sekcja 
Filmu Dokumentalnego 
(Wiceprzewodniczący)
Jacek Zygadło – Sekcja 
Telewizyjna (Przewodniczący)
Witold Będkowski – 
Sekcja Telewizyjna 
(Wiceprzewodniczący)
Mirosława Wojtczak – 
Koło Charakteryzatorów 
(Przewodnicząca)
Alina Skiba-Wojnach – Koło 
Cyfrowych Form Filmowych 
(Przewodnicząca)
Michał Szcześniak – Koło 

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

SĄD KOLEŻEńSKI
Przewodniczący
Marek Piestrak

Wiceprzewodniczący
Tomasz Miernowski
Piotr Wojciechowski

Sekretarz
Grażyna Banaszkiewicz

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

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
Zbigniew Domagalski

Wiceprzewodnicząca
Ewa Jastrzębska

Sekretarz
Łukasz Mańczyk

Członkowie
Irena Strzałkowska
Krzysztof Tchórzewski

Józef Hen, Wojciech Marczewski, Andrzej 
Kołodyński, Stanisław Lenartowicz, Andrzej 

Szenajch, Edward Zajiček i Zorika Zarzycka



4

SFP/ZAPA

To jedna z najpiękniejszych 
chwil w roku, kiedy może-
my wyrazić wdzięczność 

naszym kolegom, którzy dzięki 
wkładowi w polską kinematogra-
fię zapisali się złotymi literami 
w historii i przyczynili się do te-
go, że nasze kino nieprzerwanie 
odnosi sukcesy” – mówił Jacek 
Bromski, otwierając uroczystą 
galę 10. edycji Nagród Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. 
Statuetki, autorstwa Doroty Dzie-
kiewicz-Pilich, trafiają w ręce nie 
tylko reżyserów, operatorów – ale 
także tych, którzy pozostają nieco 
w cieniu, a mają ogromny wpływ 
na ostateczny kształt dzieła fil-
mowego – dźwiękowców, monta-
żystów czy scenografów. 

Nagrodę Specjalną Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich 
otrzymał Józef Hen, pisarz i sce-
narzysta. Na podstawie jego prozy 
powstały m.in. głośne filmy: Krzyż 
walecznych i Nikt nie woła Kazi-
mierza Kutza, Kwiecień Witolda 
Lesiewicza, Prawo i pięść Jerzego 
Hoffmana i Edwarda Skórzew-
skiego, a także popularne seriale 

telewizyjne. „Wychowałem się na 
kinie niemym. Po raz pierwszy 
trafiłem do kina za sprawą babci 
i to wtedy stałem się kinomanem. 
Jestem z tej nagrody bardzo zado-
wolony. Stowarzyszenie doceniło 
scenarzystę” – przyznał Hen.

W tym roku statuetki otrzymało 
jeszcze sześcioro twórców. Zorika 
Zarzycka, drugi reżyser filmów 
Andrzeja Wajdy, Juliusza Machul-
skiego, Jacka Bromskiego, Witolda 
Lesiewicza, Janusza Zaorskiego 
czy Stanisława Lenartowicza 
(fabularzysty) zdradziła: „Jestem 
oszołomiona, radosna, ale też bar-
dzo wzruszona. Po tylu latach 
czuję się wreszcie doceniona”. 
Edward Zajiček, uznany kierow-
nik produkcji i historyk kinema-
tografii polskiej uznał: „Otrzymać 
nagrodę w takim gronie, to dla 
mnie ogromny zaszczyt”. Z kolei 
Andrzej Kołodyński, od 1994 roku 
redaktor naczelny miesięcznika 
„Kino” wyznał: „Bardzo mi miło, 
że mnie doceniono. To oznacza, 
że jestem w jakimś sensie rozpo-
znany, a to jest ukrywana ambicja 
każdego. Nie próbuję być fałszy-

wie skromny, uważam, że powi-
nienem się z tego cieszyć”. 

„Należę do pokolenia, dla któ-
rego SFP znaczyło i znaczy bar-
dzo wiele. Stowarzyszenie ma 
humanistyczne korzenie, dzięki 
czemu wielokrotnie zachowało 
się fantastycznie wobec wyma-
gań historii” – mówił Wojciech 
Marczewski, reżyser, scenarzy-
sta, współzałożyciel Mistrzow-
skiej Szkoły Reżyserii Filmowej 
Andrzeja Wajdy. „Nie sądziłem, 
że Szkoła Wajdy, gdzie już od 
lat rozwijamy projekty naszych 
studentów, przygotowując ich do 
pracy w kinematografii zawodo-
wej, pochłonie mnie tak bardzo 
i nie pozostawi czasu na własną 
twórczość” – dodał. 

Kolejnymi laureatami zostali: 
Andrzej Szenajch, kostiumograf, 
specjalista od kostiumów woj-
skowych, militariów, ale także 
i aktor, oraz Stanisław Lenarto-
wicz, twórca filmów animowa-
nych, który zrealizował blisko 
50 tytułów w różnych gatunkach 
animacji, nie stroniąc od efektów 
specjalnych, którymi uświetniał 

też obrazy fabularne innych reży-
serów. 

„To niezwykły wieczór, który 
gromadzi nas wszystkich pod 
jednym dachem. Ostatni rok 
był szczególny, ale i  znako-
mity dla polskiej kinematogra-
fii. Ponad 12 mln widzów na 
polskich filmach i niezliczona 
liczba nagród. Jestem dumna, 
że możemy święcić największe 
tryumfy na światowych festiwa-
lach. Mam nadzieję, że kolejny 
rok będzie artystycznie jeszcze 
lepszy. Chciałam podziękować 
Jackowi Bromskiemu, który 
jako ojciec kinematografii służy 
zawsze radą, rozwagą i bardzo 
pomaga zachować właściwy kie-
runek” – przyznała Magdalena 
Sroka, dyrektor PISF. Prezes SFP 
dodał: „Rok 2016 był również bar-
dzo smutny i osobiście cieszę się, 
że już się kończy. Wielu kolegów 
od nas odeszło. Chciałbym przy-
pomnieć słowa Andrzeja Wajdy, 
który zostawił nam polecenie, 
abyśmy trzymali się razem i soli-
daryzowali w imię dobra naszej 
kinematografii”. 

Koleżanki i Koledzy, 
w chwili, kiedy weźmiecie do ręki „Magazyn…”, będzie już styczeń, Nowy Rok – 
i jak zawsze, związane z nim nadzieje i oczekiwania. Piszę te słowa 
w kończącym się 2016, w atmosferze Bożego Narodzenia. Koniec 
roku skłania do refleksji nad tym, co się zdarzyło. Z jednej strony 
był to dobry czas dla naszej kinematografii. Pisze o tym Marcin 
Radomski, omawiając 29. Europejskie Nagrody Filmowe. W tym 
roku ceremonia odbyła się we Wrocławiu, uhonorowano na 
niej wielu Polaków. Chciałoby się, żeby ta pomyślność dla 
kina polskiego, które jednocześnie jest kinem europejskim, 
trwała nadal. 
Z drugiej strony, rok 2016 przyniósł wielkie straty w środowisku 
filmowym z powodu odejścia wielu wybitnych twórców. 
Pożegnaliśmy Andrzeja Wajdę. Podczas gali ENF przyznano 
mu honorową nagrodę, a absolwenci Szkoły Wajdy mówili o tym, 
jak wiele się od niego nauczyli. Myślę, że to jest właśnie zadanie 
tych, którzy tworzyli i tworzą polskie kino – wspierać młodych 
twórców, bo to oni będą w przyszłości decydować, jakie jest nasz kino.
Życzę Wam ciekawej lektury, a w Nowym – 2017 Roku, żebyśmy mieli 
wielu młodych, myślących i uzdolnionych filmowców, a w starszym 
pokoleniu prawdziwych mistrzów, chętnych do dzielenia się 
wiedzą, doświadczeniem i pomocą.
Nam wszystkim – młodym i starszym – dużo zdrowia!

Krystyna Krupska-Wysocka
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Rozmowa numeru: Magdalena Łazarkiewicz
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Z Magdaleną łazarkiewicz 
rozmawia Andrzej Bukowiecki
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Mocno się angażowałam w ten 
nurt teatralnych poszukiwań.

Ale na reżyserię teatralną nie 
poszłaś?
Nie poszłam. Kulturoznaw-
stwo skończyłam w 1976 roku. 
Choć Wrocław dał mi podczas 
studiów tak wiele, nie zostałam 
w nim, bo czułam, że muszę 
pójść dalej, rozwijać się. Moi 
przyjaciele zainteresowani 
teatrem alternatywnym podzie-
lili się na dwie grupy. Jedni 
wyjechali w Lubelskie i założyli 
Ośrodek Praktyk Teatralnych 
„Gardzienice”. Drudzy, wśród 
nich ja, wybrali Olsztyn. I tu 
znów nastąpił podział. Część 

osób związała się ze Stowarzy-
szeniem Społeczno-Kultural-
nym „Pojezierze”. Natomiast 
mnie i mego kolegę Roberta 
Tutaka – absolwenta PWSFTviT, 
obecnie wykładowcę wydziału 
reżyserii w Brooklyn College – 
przyciągnął Teatr im. Stefana 
Jaracza, którego dyrekcję objął 
wtedy Andrzej Rozhin. Chcie-
liśmy przy tej scenie utworzyć 
coś wykraczającego swoją for-
mułą poza typowy miejski teatr 
repertuarowy. Marzyło nam się 
stworzenie jakiegoś alterna-
tywnego ośrodka poszukiwań 
teatralnych. Niestety, ta piękna 
łódka rozbiła się o realia poli-
tyczne. Ówczesne władze Olsz-
tyna – działacze PZPR, totalny 
beton – wystraszyły się naszych 
eksperymentów i naszej otwar-
tości. Po roku wyrzuciły Roz-
hina i nas. Nie był to jednak rok 
zupełnie stracony – udało się 
nam uczestniczyć w wielu cieka-
wych projektach teatralnych. Ale 
pozostał niesmak dramatycznie 
zakończonej przygody z teatrem. 
Za to skutek uboczny porażki 
był pozytywny – uświadomi-
łam sobie to wszystko od czego 
zaczęliśmy naszą rozmowę: że 
teatr, jakkolwiek naprawdę się 
nim pasjonowałam, stał się tro-
chę moim samooszukiwaniem 
się, przesłaniającym miłość do 
kina tylko po to, żeby nie narazić 
się na podejrzenie, iż powielam 
drogę starszej siostry. Nawiasem 
mówiąc, coś niecoś z moich olsz-
tyńskich doświadczeń, nieraz 
anegdotycznych, podrzuciłam 
Agnieszce do Aktorów prowin-
cjonalnych.

Nigdy nie skorzystałaś z jej 
pomocy, nie chcę użyć słowa: 
protekcji?
Tylko raz, właśnie wtedy, gdy po 
przełknięciu gorzkiej teatralnej 
pigułki czułam się zdezorien-
towana i zagubiona. Agnieszka 
poleciła mnie Andrzejowi Waj-
dzie jako asystentkę reżysera na 
planie Panien z Wilka. Weszłam 
w świat kina, który mnie cał-
kowicie zauroczył i od tam-
tej chwili nie było już dla mnie 
odwrotu. Ledwo przekroczy-
łam granicę tego świata, a już 
mogłam podpatrywać z bliska 
pracę Andrzeja Wajdy! Zaobser-

wowałam, a potem przeniosłam 
do własnej praktyki reżyserskiej 
coś, o czym mówili wszyscy: 
jego wsłuchiwanie się w uwagi 
współpracowników. Wysłuchał 
życzliwie nawet mojego komen-
tarza, chociaż byłam wówczas 
filmowym kompletnym „cywi-
lem”. Ba! Mistrz pozwolił mi 
nawet wyreżyserować jedno 
ujęcie – to, w którym dziew-
czynki (bliźniaczki) przebiegają 
z kurami przez dworek, nawia-
sem mówiąc, ten sam, w Rada-
chówce, w którym nakręciłam 
potem Białe małżeństwo. Wajda 
miał tego dnia spóźnić się na 
zdjęcia, a nie chciał ich wstrzy-
mywać do swego przybycia. 
Prawda jest taka, że było to tzw. 
ujęcie operatorskie i zrealizował 
je wybitny autor zdjęć filmo-
wych Edward Kłosiński. Moja 
rola była czysto symboliczna. 
Jednak sam fakt, że mogłam 
pierwszy raz w życiu wydać 
komendy: „Kamera! Akcja!”, 
był niesamowity. To magiczny 
moment w moim życiu: paso-
wanie na reżysera. Nie muszę 
dodawać, że poprzedniej nocy 
nie zmrużyłam oka.

Czy na planie Panien z Wilka 
miałaś przydzielone jakieś 
generalne zadanie?
Tak, zostałam oddelegowana 
do opiekowania się odtwórczy-
niami głównych ról. Obserwo-
wanie ich gry było dla mnie 
kolejnym niezapomnianym 
przeżyciem. Wielkie aktorki 
zostały bezbłędnie dobrane, 
toteż całkowicie zżyły się z kre-
owanymi postaciami i przyby-
wały co dzień na zdjęcia z gło-
wami pełnymi pomysłów. Mam 
wrażenie, że pan Andrzej troszkę 
bał się tych porannych najazdów 
i przeczuwał, że będę dobrym 
buforem między paniami a nim. 
Starałam się jak najlepiej wypeł-
nić powierzoną mi funkcję, 
z zachwytem chłonąc niesamo-
witą kreatywność aktorek.

Start u Wajdy i co dalej?
Powiem nieskromnie, że pan 
Andrzej zaproponował mi dal-
szą współpracę, ale wybrałam 
studia w szkole filmowej. Z listu 
Piotra Łazarkiewicza, wów-
czas studenta I roku Wydziału 

Radia i Telewizji Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, 
dowiedziałam się o powsta-
niu tej nowej filmowej uczelni. 
To miała być szkoła janczarów 
gierkowskiej, reżimowej Telewi-
zji Polskiej, a tymczasem Piotr 
i jego koledzy tworzyli bojowo 
nastawioną grupę, która chciała 
zreformować profil nauczania 
i dostać się do kinematografii. 
W tym celu organizowali spo-
tkania z ciekawymi, ich zda-
niem, reżyserami filmowymi. 
W tym samym liście Piotr napi-
sał, że bardzo im zależy na spo-
tkaniu z Agnieszką. Namówi-
łam ją na nie, a ona stwierdziła, 
że dobrze by było, gdybym 
pojechała z nią i zobaczyła na 
własne oczy, co to za szkoła. 
Wybrałyśmy się więc we dwie, 
ale spóźniłyśmy się na pociąg 
z Warszawy do Katowic. Pozo-
stał autostop. Powiedziałyśmy 
sobie, że jeśli w ciągu kwa-
dransa nie nadarzy się pod-
wózka, zrezygnujemy z wyjazdu. 
Nadarzyła się i dzięki temu 
trafiłam do katowickiej szkoły 
filmowej najpierw z wizytą, 
a następnie na studia, które 
ukończyłam w 1982 roku.

Jak je wspominasz?
Bardzo dobrze, zwłaszcza od 
momentu, w którym po Sierp-
niu 1980 roku, na fali odnowy 
Uniwersytetu Śląskiego, dzieka-
nem Wydziału Radia i Telewizji 
został Edward Zajiček, cudowna 
postać, wielki człowiek pol-
skiego kina. Udało mu się spro-
wadzić fantastycznych wykła-
dowców: Andrzeja Jurgę, Irenę 
Kamieńską, Krzysztofa Kie-
ślowskiego, Kazimierza Kutza, 
Jerzego Wójcika, Krzysztofa 
Zanussiego, Edwarda Żebrow-
skiego. Oni tchnęli w nasz 
Wydział nowe życie. Mieliśmy 
z nimi bezpośredni kontakt, 
mogliśmy do nich telefono-
wać w dzień i w nocy. Szcze-
rze przejmowali się naszymi 
losami. Poczuliśmy, że nie jeste-
śmy wcale gorsi od naszych 
kolegów ze Szkoły Filmowej 
w Łodzi. Miedzy wykładowcami 
i studentami wytworzyły się, 
oparte na zdrowych zasadach, 
relacje mistrz – uczeń. Skutek 
tego wszystkiego był taki, że 
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Andrzej Bukowiecki: 
Magdalena łazarkiewicz 
została reżyserką filmową, 
bo pozazdrościła starszej 
siostrze Agnieszce Holland. 
Jak odpierasz takie 
posądzenia?
Magdalena Łazarkiewicz: 
Aby uchronić się przed nimi, 
na wczesnym etapie mojej 
drogi artystycznej stłumiłam 
w sobie miłość do kina. Żyłam 
teatrem, co wynikało jednak 
przede wszystkim z tego, że się 
nim autentycznie interesowa-
łam. Musiał upłynąć pewien 
czas, nim zrozumiałam, że wła-
ściwym wyborem dla mnie jest 
kino.

Wszystko zaczęło się więc od 
teatru?
Wszystko zaczęło się od stu-
diów na kulturoznawstwie 
we Wrocławiu, ale z zamia-
rem pójścia potem na reżyse-
rię teatralną. Wtedy, a było to 
w latach 70., trzeba było mieć 
najpierw ukończone inne stu-
dia magisterskie. Wybrałam 
kulturoznawstwo wrocławskie, 
ponieważ oferowało specjaliza-
cję teatralną. Prowadził ją Kazi-
mierz Braun. Na wieść o tym, że 
chcę studiować we Wrocławiu, 
moi warszawscy znajomi pukali 
się w czoło. Utarło się bowiem, 
że jeśli ktoś mieszkał w Warsza-
wie, jak ja, to powinien w niej 

studiować, chyba że szedł do 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Ale 
ja się uparłam na Wrocław. Ani 
chwili tego nie żałowałam. To 
miasto już wówczas było bardzo 
demokratycznym, otwartym na 
nowinki artystyczne z Zachodu, 
młodzieńczym – co odczuwało 
się nawet na ulicach, mijając 
mnóstwo młodych ludzi – pręż-
nym ośrodkiem teatralnym 
i w ogóle kulturalnym. Myślę, 
że duża w tym zasługa licznych 
repatriantów ze Lwowa. Lwowia-
ków zawsze ciągnęło do kultury, 
do sztuki. Znakomicie działały 
tamtejsze Dyskusyjne Kluby 
Filmowe. Nie od rzeczy będzie 
dodać, że we Wrocławiu pozna-

łam mego przyszłego męża 
Piotra Łazarkiewicza (zmarł 
w 2008 roku – przyp. A.B.). Inte-
resował mnie szczególnie teatr 
alternatywny. Pod tym wzglę-
dem Wrocław miał naprawdę 
dużo do zaproponowania – od 
Laboratorium Grotowskiego, 
choć już bez niego samego, 
poprzez Teatr Pantomimy 
Tomaszewskiego, po słynny stu-
dencki Kalambur. Na Festiwal 
Teatru Otwartego przyjeżdżały 
z całego świata awangardowe 
zespoły, m.in. słynny Bread and 
Puppet Theatre z USA. Wspo-
mniany Teatr Laboratorium 
prowadził warsztaty, na które 
też ściągali ludzie z zagranicy. 
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Jolanta Fraszyńska i Jan Englert 
w filmie Białe małżeństwo, 
reż. Magdalena Łazarkiewicz
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Przez dotyk, z 1985 roku, był 
filmem telewizyjnym, który 
wraz z Ucieczką Tomasza Szad-
kowskiego i filmem Macieja 
Dejczera Dzieci śmieci two-
rzył cykl Kronika wypadków. 
W moim filmie opowiedzia-
łam o narodzinach niezwykłej 
więzi między dwiema młodymi 
pacjentkami szpitala ginekolo-
gicznego. Zdjęcia realizowałam 
w Wytwórni Filmów Fabular-
nych we Wrocławiu. Główne 
role grały Grażyna Szapołow-
ska i Maria Ciunelis. Scenogra-
fem był Tadeusz Kosarewicz, 
operatorem – Krzysztof Pakul-
ski. Miałam więc komfort pracy 
ze znakomitymi artystami. Na 
ówczesnym etapie stwarzał mi 
go również Kieślowski: wpadał 
na plan, gdzie widział, że ogar-
niam – jak mówi dzisiejsza mło-
dzież – sytuację i nie wtrącał 
się do filmu. Zaproponował mi 
przejście na ty, co potraktowa-
łam jako drugie – po nakręce-
niu ujęcia w Pannach z Wilka 
Wajdy – pasowanie na reżysera.

Powiedziałaś, że wasza współ-
praca układała się dobrze 
na ówczesnym etapie, czyli 
w trakcie zdjęć. Już czuję, że 
później było gorzej…
Na pierwszą układkę monta-
żową Kieślowski zareagował 
histerycznie. Zmasakrował ją 
swoją oceną. Byłam załamana, 
ale jednocześnie czułam, że to 
jest MÓJ, a nie jego film, że 
wiedziałam, jaki miał być, choć 
może w tej pierwszej wersji 
montażowej było to nie całkiem 
widoczne. Powiedziałam o tym 
Kieślowskiemu. Przyjął moje 
słowa do wiadomości, zgodził 
się, żebym dokończyła pracę 
po swojemu, ale nadal twier-
dził, iż nie widzi szans na to, 
by z mego filmu wyszło cokol-
wiek dobrego. Nadszedł dzień 
kolaudacji. Nie muszę mówić, 
co wtedy przeżywałam. Na 
sali – m.in. Bajon, Żebrowski, 
Różewicz, Antoni Krauze i oczy-
wiście Kieślowski. Po projek-
cji jako pierwsza głos zabrała 
Hanna Krall. Wyraziła się o fil-
mie z wielkim uznaniem. Wtedy 
Kieślowski dał dowód swojej 
wielkości: publicznie przyznał 
się do błędu, wycofał wcześniej-

sze zarzuty i podkreślił, że mój 
upór w forsowaniu własnej wizji 
filmu poświadcza, iż nadaję się 
na reżysera.

Na Przez dotyk posypały się 
nagrody…
Wśród czternastu, jakie film 
zdobył w latach 1986-1987, było 
Grand Prix na Festiwalu Kina 
Kobiet w Créteil pod Paryżem. 
Wydawało mi się niemożliwe, 
by skromne dziełko debiutantki, 
powstałe na taśmie 16mm, 
pokonało prestiżowe produkcje 
uznanych reżyserek. A jednak! 
Z werdyktu jury odczytanego 
przez przewodniczącą, Har-
riet Andersson, zapamiętałam 
sentencję: „Przez dotyk otrzy-
mało główną nagrodę, gdyż 
jest to bardzo piękny film”. Nie 
mniejszą satysfakcję sprawiła 
mi sama Harriet Andersson, 
mówiąc, że chciałaby kiedyś 
zagrać w moim filmie. Niestety, 
nigdy do tego nie doszło.

Słuchałem niegdyś wykładu 
łódzkiej historyczki filmu, 
prof. Jolanty Lemann. Mówiła, 
że wcześni absolwenci szkoły 
katowickiej – czyli z roku, na 
którym studiował Piotr oraz 
z twojego – tworzyli w kinie 

polskim ostatnią formację 
młodych reżyserów ze wspól-
nym programem ideowym 
i estetycznym. Ten program 
nie był tak wyrazisty jak 
w polskiej szkole filmowej czy 
kinie moralnego niepokoju, 
niemniej wasze filmy świad-
czyły o pewnej wspólnocie 
zainteresowań i upodobań. 
Też mieliście takie wrażenie?
Na studiach na pewno. Jako 
absolwenci także, tyle że wów-
czas nasza wspólnota zderzyła 
się ze stanem wojennym – 
z poważnymi ograniczeniami 
cenzuralnymi w kinematogra-
fii, bojkotem telewizji. I gdzieś 
się ta wspólnota rozpłynęła. 
Ciężkie czasy przetrwałam z kil-
koma kolegami, dzięki Marce-
lowi Łozińskiemu, który znalazł 
dla nas miejsca w Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych w War-
szawie. Poczucie wspólnoty 
powróciło do nas w drugiej 
połowie lat 80., kiedy trafiliśmy 
całą grupą do Studia Filmo-
wego im. Karola Irzykowskiego. 
Wciąż jeszcze byliśmy mło-
dzi – to umacniało nasze trzy-
manie się razem. Na okrągło 
rozmawialiśmy o filmach, spo-
tykaliśmy się niemal codzien-
nie. Spotkaniom tym towarzy-

szył nieustanny ruch myśli. 
Słabnąca komuna patrzyła na 
działalność Studia przez palce. 
Cenzura jeszcze kąsała, ale stę-
pionymi zębami. W Irzykow-
skim pierwszy raz posmakowa-
liśmy wolności twórczej. Było 
ją dobrze widać w Kornblumen-
blau Leszka Wosiewicza, Życiu 
wewnętrznym Marka Koter-
skiego, w Chce się wyć Jacka 
Skalskiego, w Fali Piotrka, 
w dokumentach Krzysia Krau-
zego i Marysi Zmarz-Koczano-
wicz…

…ale najlepiej chyba w twoim 
kinowym debiucie fabular-
nym z 1989 roku – Ostat-
nim dzwonku. Jak doszło do 
powstania tego ostrego filmu 
o zbuntowanym przeciw reżi-
mowi maturzyście, który 
pociąga za sobą całą klasę?
To był splot różnych okolicz-
ności. Nadszedł schyłek lat 80. 
Uderzyło mnie, że ówczesne 
strajki na Wybrzeżu organi-
zowali bardzo młodzi ludzie. 
A więc to młodość niosła ze 
sobą przemiany! Ta reflek-
sja stała się punktem wyjścia 
Ostatniego dzwonka. Potrzebny 
był tylko scenariusz. Jak na 
zawołanie zjawił się mój dawny 

kiedy ówczesny pierwszy rok, 
na którym obok mego Piotrka 
studiowali m.in. Andrzej Czar-
necki, Małgosia Kopernik, Krzy-
siek Lang, Krzysiek Magowski 
i Waldek Krzystek, zorganizo-
wał pokaz swoich etiud dla sze-
fów Zespołów Filmowych, wszy-
scy ci studenci zostali potem 
w Zespołach zatrudnieni. Zaczę-
łam studia rok po nich, ale też, 
po ich ukończeniu, znalazłam 
się w „Torze”. Przyjęcie nas do 
Zespołów było czymś w rodzaju 
przekroczenia bram filmowego 
raju. Zresztą już w czasie stu-
diów niektóre wykłady odby-
wały się w siedzibie Zespołów 
przy Puławskiej w Warszawie, 
często też w prywatnych war-
szawskich mieszkaniach wykła-
dowców. Co do mnie, sądzę, że 
po studiach na kulturoznaw-
stwie i lepszych czy gorszych 
doświadczeniach teatralnych, 
byłam już w miarę ukształto-
waną studentką szkoły kato-
wickiej. Starałam się wszystko 
zaliczać i zdawać w terminach, 
zwłaszcza, że kiedy byłam na 
pierwszym roku, zostaliśmy 
z Piotrem rodzicami Antka, dziś 
kompozytora muzyki do fil-
mów i widowisk telewizyjnych. 
Pochwalę się, że na drugim 
roku, pod opieką artystyczną 
Edwarda Żebrowskiego, nakrę-
ciłam adaptację „Łagodnej” Fio-
dora Dostojewskiego i dosta-
łam za nią najwyższą ocenę. To 

był uwielbiany przez nas profe-
sor, cieszący się wielkim autory-
tetem, więc tą jego opinią byłam 
niesamowicie podbudowana.

No ale obok nauki musiało 
też kwitnąć studenckie życie 
towarzyskie. Nie brałaś w nim 
udziału?
Niespecjalnie udzielałam się 
towarzysko, legendy o balan-
gach, które odbywały się w aka-
demiku w Sosnowcu – bo 
początkowo tam zakwatero-
wywano studentów spoza Ślą-
ska – znam raczej z opowieści. 
Podczas jednej z nich, paradok-
salnie w pokoju służącym do 
cichej nauki, koledzy rozpa-
lili z nudów ognisko. Przecho-
dzący ulicą milicjant dostrzegł 
za oknami ogień i powziął inter-
wencję… Nad ranem obudził się 
skacowany, przykuty własnymi 
kajdankami do kaloryfera. Męt-
nym wzrokiem spoglądał na 
swoją pałkę milicyjną, która 

została pocięta na plasterki 
w poszukiwaniu usztywniają-
cego ją pręta. Kiedy sama jesz-
cze nie studiowałam w Kato-
wicach i miałam pierwszy 
raz przyjechać w odwiedziny 
do Piotrka, dzielił on pokój 
w tymże sosnowieckim aka-
demiku z Krzyśkiem Magow-
skim. Na moją cześć chłopcy 
postanowili go posprzątać, sęk 
w tym, że nie bardzo wiedzieli, 
jak się to robi. Krzysiek przy-
pomniał sobie, że poprzed-
niego dnia sprzątaczka umyła 
okno w łazience. Wyjęli je więc 
i wstawili w pokoju, a poko-
jowe, brudne – w łazience. Naza-
jutrz sprzątaczka żaliła się, że 
dopiero co sprzątnęła łazienkę, 
a na oknie znowu jest brud. 
Krzysiek od razu zripostował: 
„No wie pani, taki smog na tym 
Śląsku, że nie warto myć okien”.

Wspomniałaś o Kieślowskim. 
Dopiero co skończył się Rok 

Krzysztofa Kieślowskiego, 
więc poświęć jeszcze kilka 
słów temu wybitnemu reżyse-
rowi. Jakim był pedagogiem?
Uwielbianym przez studen-
tów! Wymagającym, ale też bar-
dzo przyjacielskim. Wprowa-
dzał nas oczywiście w tajniki 
reżyserii, lecz nie mniej ważna 
była dla niego sfera etyki zawo-
dowej. Mówił nam, że kiedy 
bohater jego filmu dokumen-
talnego zaczyna płakać przed 
obiektywem, wyłącza kamerę. 
Przyswoiłam sobie wiele z jego 
wskazówek dotyczących pew-
nych zawodowych zasad, któ-
rych sam przestrzegał. Z kolei 
na twórczość Kieślowskiego, 
z tamtego katowickiego okresu, 
pewien wpływ miały – o czym 
sam nam powiedział – nasze 
etiudy. Chyba właśnie pod ich 
wpływem pojawiło się w niej 
przekroczenie granic realizmu, 
poszukiwania idące w stronę 
metafizyki czy realizmu magicz-
nego.

Kto komu zaproponował, że 
będziesz film dyplomowy 
realizować pod opieką arty-
styczną Kieślowskiego – on 
tobie czy ty jemu?
Ja jemu. Wtedy byłam już 
w „Torze” i skorzystałam z moż-
liwości wejścia do zawodu reży-
sera poprzez nakręcenie filmu 
z określonego cyklu telewizyj-
nego. Dramat psychologiczny 
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Jedyną religią filmową, którą wyznaję, 
jest rzemiosło. Mam wielki szacunek 
do rzemiosła, warsztatu. Szczególnie 
pasjonuje mnie inscenizacja. Uważam, 
że do każdej historii, którą chce się 
opowiedzieć na ekranie, trzeba znaleźć 
inny sposób opowiadania.

Maria Ciunelis i Grażyna Szapołowska 
w filmie Przez dotyk, 

reż. Magdalena Łazarkiewicz 
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Aleksander Bednarz i Agnieszka 
Kowalska w filmie Ostatni dzwonek, 
reż. Magdalena Łazarkiewicz
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w filmie Przez dotyk, a więc do 
twórczości niełatwej w odbio-
rze i wyrafinowanej artystycz-
nie, zdecydowałaś się na to 
w latach 90., raczej niesprzy-
jających – zwłaszcza w pierw-
szej połowie – polskiemu kinu 
artystycznemu. Jak udawało 
ci się realizować ambitne 
zamierzenia?
Nie bez przeszkód. Nasza kine-
matografia zachłysnęła się 
wtedy komercją i to w wydaniu 
dosyć wulgarnym. Nie umiałam 
wpasować się w ten nurt. Zrobi-
łam przez to na pewno mniej fil-
mów niż bym mogła, bo każdy 
obraz długo się we mnie rodził. 
Traktuję moją pracę jak zacią-
ganie długów, nie tylko w zna-
czeniu finansowym, względem 
producentów filmowych, ale 
również – a może nawet przede 
wszystkim – w sensie moral-
nym: wobec publiczności, kry-
tyki, we własnym sumieniu. 
Kiedy pod koniec dekady kręci-
łam Na koniec świata, produ-
centem był Piotr, co stanowiło 
dla mnie duże ułatwienie. Bar-
dzo brakuje mi Piotra i jego 
bezgranicznej, bezinteresownej 
miłości do nas, jego bliskich. 
Zawsze miałam poczucie, że 
wspiera mnie duchowo, wierzy 
we mnie, w moje możliwości. 
Miałam też absolutne zaufa-
nie do jego gustu estetycznego, 

bowiem jako człowiek kocha-
jący wolność, także twórczą, był 
całkowicie niezależny, a jedno-
cześnie przenikliwy w swoich 
sądach o sztuce. Nie kierował 
się żadnymi trendami, miał wła-
sne zdanie i potrafił go bronić. 
Na takim partnerze mogłam 
całkowicie polegać. Dwa lata 
temu nakręciłam film poświę-
cony Piotrowi zatytułowany 
(NIE)OBECNOŚĆ. To film 
o tęsknocie za kimś, kto 
odszedł.

Wspólnie wyreżyserowali-
ście jednak tylko jeden film: 
Odjazd, o skomplikowanych 
relacjach polsko-niemieckich 
na Mazurach. Dlaczego nie 
było kolejnych?
No tak… Właściwie, w jakimś 
sensie, ciągle ze sobą współpra-
cowaliśmy, tocząc nieustanne 
rozmowy o kinie, inspirując 
się nawzajem. Dobrze nam się 
razem pracowało przy Na końcu 
świata, bo tam funkcje były roz-
dzielone – ja film reżyserowa-
łam, Piotr go produkował. Ale 
na planie, kiedy trzeba podej-
mować konkretne decyzje arty-
styczne, już było nam trudniej. 
Dobrze ilustruje je zabawna 
anegdota z planu Odjazdu. 
Kręciliśmy ujęcie, w którym 
Teresa Budzisz-Krzyżanowska 
szła w głąb ulicy. Kończył się 

dzień zdjęciowy, siadała ekspo-
zycja, nie było czasu na próby 
i w rezultacie zapomnieliśmy 
poinstruować aktorkę, w którą 
stronę ma skręcić, gdy dotrze 
do końca drogi. Teresa sama, 
nie odwracając się do kamery, 
krzyknęła: „Gdzie skręcam?”. 
Na co Piotr krzyknął: „W lewo!”. 
A ja jednocześnie z nim: 
„W prawo!”. To jeszcze nic, 
prawdziwe konflikty powstały 
przy montażu, a zwłaszcza na 
etapie udźwiękowienia filmu. 
Doszliśmy do wniosku, że nie 
będzie z nas pary reżyserskiej.

Z Agnieszką nigdy jej nie 
stworzyłaś…
Napisałyśmy scenariusz filmu 
kinowego według „Hane-
manna” Stefana Chwina – 
powieści o Wolnym Mieście 
Gdańsku widzianym oczyma 
mieszkańca pochodzenia nie-
mieckiego. Miałyśmy ten film 
razem reżyserować. Projekt 
rozbił się o pieniądze, a raczej 
o ich brak. Więcej szczęścia 
miał serial Ekipa. Tu tworzyły-
śmy trio reżyserskie: Agnieszka, 
która była kimś w rodzaju pro-
ducenta artystycznego serialu, 
jej córka Kasia Adamik i ja. 
Chyba nigdy przedtem nie 
powstał serial reżyserowany 
przez trzy kobiety-reżyserki 
z jednej rodziny. Podzieliły-

śmy się odcinkami. Wspólne 
doświadczenie pozostawiło 
w nas bardzo pozytywne wra-
żenia, świetnie nam się współ-
pracowało. W ogóle wysoko 
cenię telewizję jako medium. 
Ilekroć byłam angażowana do 
produkcji telewizyjnych – czy to 
programu kulturalnego Ogród 
sztuk, czy to spektakli w Stu-
dio Teatralnym Dwójki, czy do 
seriali Ekipa i Głęboka woda, 
z których ten drugi był moim 
projektem autorskim – nigdy 
nie traktowałam tej pracy jako 
mniej ważnej. Seriale to moja 
ulubiona dziedzina twórczo-
ści telewizyjnej. Ale takie, jak 
te dwa wspomniane wyżej: 
ambitne, podzielone pod wzglę-
dem dramaturgicznym na tak 
zwane sezony i zrealizowane 
językiem filmowym. Głęboka 
woda zdobyła Prix Italia i Prix 
Europa.

Dla kin, mam nadzieję, też 
jeszcze coś nakręcisz. Ostat-
nio zrobiłaś to siedem lat 
temu, mam na myśli reali-
styczno-magiczny, taki jak 
lubisz, moim zdaniem niedo-
ceniony Maraton tańca. Co 
dalej?
Chciałabym zrobić jeszcze kilka 
filmów kinowych. Do pierw-
szego z nich zacznę zdjęcia 
w połowie lutego. Będzie to 
inspirowana prawdziwymi zda-
rzeniami, kameralna opowieść 
o rodzinie, w której pod płasz-
czykiem chorej miłości poja-
wiła się przemoc. Marzę też 
o nakręceniu filmu dla dzieci. 
To marzenie może ziści się 
w postaci ekranizacji „Kajtusia 
Czarodzieja” Janusza Korczaka, 
którą przygotowuję. Kajtuś Cza-
rodziej to taki nasz Harry Potter, 
tylko głębszy i mądrzejszy. Ta 
książka towarzyszyła mojemu 
dzieciństwu. Czuję, że jestem 
ten film winna Korczakowi – 
bardzo ważnej dla mnie postaci 
z kręgu polsko-żydowskiej kul-
tury. Zróbmy go, zanim na ten 
pomysł wpadną w Hollywood.

To w Nowym Roku życzę ci 
spełnienia tego marzenia, jak 
i wszystkich innych. 

Warszawa, zima 2016

kumpel z liceum, Włodek 
Bolecki. Oboje pamiętaliśmy 
własne przeżycia ze szkolnych 
lat. W naszym scenariuszu, 
do którego wspólnie napisali-
śmy też dialogi, nasze szkolne 
doświadczenia splotły się z reje-
strowaną na gorąco bieżącą 
sytuacją w kraju, z owymi straj-
kami, co bardzo podniosło tem-
peraturę emocjonalną filmu. 
Dołożyły się do tego pomysły 
muzyczne Zbyszka Preisnera, 

autora muzyki w Ostatnim 
dzwonku, ale także kompozy-
tora współpracującego z kra-
kowską Piwnicą Pod Baranami, 
który włączył utwory Piwnicy 
do naszego filmu. Tak zrodził 
się mój kinowy debiut.

Miał jakieś problemy z cen-
zurą?
Był jednym z ostatnich fil-
mów, które musiały przejść 
przez cenzurę i miały kolau-
dację w Naczelnym Zarządzie 
Kinematografii. W lutym 1989 
roku zostałam wezwana przez 
urzędnika tej instytucji, Jerzego 
Schönborna. Wręczył mi listę 
trzydziestu planowanych 
wycięć z Ostatniego dzwonka, 
czyli projekt całkowitego zma-
sakrowania filmu. Na drugą 
rozmowę wybrałam się w towa-
rzystwie ówczesnego przewod-
niczącego Rady Artystycznej 
Studia Irzykowskiego, Janusza 
Kijowskiego, który murem stał 
za moim debiutem. Było to 21 
marca, w pierwszym dniu wio-
sny. Wtedy młodzież szkolna 
po raz pierwszy urządziła sobie 
Dzień Wagarowicza. Wyszła na 
ulice w kolorowych przebra-
niach, rozśpiewana – taka jak 

w Ostatnim dzwonku. Z okien 
swego gabinetu przy Krakow-
skim Przedmieściu dojrzał 
maszerujących Schönborn… Być 
może sądził, że to my zaaranżo-
waliśmy tę maskaradę. Przeraził 
się chyba nie na żarty. Kartka 
z żądaniami wycięć wylądowała 
w koszu na śmieci.

Ostatni dzwonek to taki fajny 
film dla szerokiej publiczno-
ści. Oddał ducha swojej epoki, 

a zarazem okazał się ponad-
czasowy. Dzisiejsza młodzież, 
której go pokazuję, jest nim 
zachwycona, całkowicie utoż-
samia się z kontestującymi 
rówieśnikami na ekranie…
Do tej pory otrzymuję sygnały, 
że ten film był dla wielu osób 
ważny. Niedawno na FB dosta-
łam wpis, z którego wynikało, 
że na jego autorce Ostatni 
dzwonek – tu cytuję: „Obejrzany 
z dziesięć razy z otwartymi 
ustami” – zrobił duże wrażenie. 
Ta pani napisała, że otworzył jej 
oczy na to, w jakim kraju żyła. 
Marysia Seweryn przyznała mi 
się, że oglądała film kilkana-
ście razy w kinie, na wagarach, 
a Darek Toczek, aktor, zdecy-
dował się zdawać do Akademii 
Teatralnej pod jego wpływem.

Ostatni dzwonek był twoim 
wielkim sukcesem. W 1989 
roku przyniósł ci Grand 
Prix – Wielkiego Jantara – 
na Koszalińskim Festiwalu 
Debiutów Filmowych „Młodzi 
i Film”. Nie poszłaś jednak za 
ciosem i w swoich kolejnych 
filmach: Odjeździe, który 
reżyserowałaś z Piotrem, Bia-
łym małżeństwie – adaptacji 

dramatu Tadeusza Różewi-
cza, kostiumowej opowieści 
miłosnej Na koniec świata, 
osnutej na „Teresie Raquin” 
Emila Zoli, może w mniejszym 
stopniu w Maratonie tańca, 
skręciłaś w stronę ambitnego 
kina artystycznego. Zastana-
wiam się, co łączy te tak różne 
treściowo i stylistycznie filmy. 
Wysunięcie na pierwszy plan 
postaci kobiecych? Położe-
nie akcentu na namiętno-

ści? A może najbardziej to, że 
wszystkie są filmami wycyze-
lowanymi pod względem reży-
serskim, plastycznym, aktor-
skim, muzycznym, co w ich 
przypadku nie prowadzi na 
szczęście do sztuki dla sztuki. 
Zgodziłabyś się z taką konsta-
tacją?
Myślę, że jest trafna. Jedyną 
religią filmową, którą wyznaję, 
jest rzemiosło. Mam wielki sza-
cunek do rzemiosła, warsztatu. 
Szczególnie pasjonuje mnie 
inscenizacja. Uważam, że do 
każdej historii, którą chce się 
opowiedzieć na ekranie, trzeba 
znaleźć inny sposób opowia-
dania. Byłabym najszczęśliw-
sza, gdybym była reżyserką 
brytyjską i mogła kręcić tak 
dopieszczone w każdym szcze-
góle, również inscenizacyjnym, 
seriale kostiumowe jak Down-
ton Abbey. Istnieje jednak 
ważniejszy dla mnie od insce-
nizacji element filmu: aktor-
stwo. Aktorzy są u mnie na 
planie dziećmi specjalnej tro-
ski. Kocham ich. Dają z siebie 
wszystko mojemu filmowi, więc 
w zamian staram się stworzyć 
im komfortowe warunki pracy 
i poczucie bezpieczeństwa, tak, 

żeby mogli sobie pozwolić na 
całkowite otwarcie. Myślę, że 
w mojej pracy z aktorem bar-
dzo przydały mi się doświad-
czenia wyniesione z okresu 
wrocławskiego, zwłaszcza 
z warsztatów w Teatrze Labora-
torium, w których wielokrotnie 
uczestniczyłam.

Czy w swojej twórczości 
wyróżniłabyś powtarzające 
się istotne wątki, motywy?
Dwa wątki się w niej przepla-
tają. Pierwszy tworzą tematy 
związane z obserwacją zjawisk 
społeczno-politycznych. Cie-
kawią mnie one, ale bliższy 
jest mi drugi wątek: poszuki-
wań na styku realizmu i tego, 
co znajduje się poza jego gra-
nicami. Najbardziej lubię 
oscylować na granicy między 
realizmem a realizmem magicz-
nym. To wpływ lektur mło-
dzieńczych: zaczytywałam się 
pisarstwem Cortázara, sięga-
łam też do Márqueza. Nawet 
kiedy pracowałam przy pro-
dukcjach z gruntu realistycz-
nych, w rodzaju seriali Ekipa czy 
Głęboka woda, zawsze starałam 
się w jakimś punkcie zdradzić 
realizm. Ale chyba najlepiej 
udał mi się ten styk w Drugim 
brzegu, moim filmie telewizyj-
nym sprzed dwudziestu lat, 
opowiadającym o podwójnym 
samobójstwie poety Heinricha 
von Kleista i jego przyjaciółki 
Henrietty Vogiel. Już sam pro-
ces tworzenia tego filmu zapo-
wiadał, że rezultat może przy-
najmniej miejscami odbiegać 
od realizmu. Najpierw bowiem 
powstała muzyka Marcina Krzy-
żanowskiego. Scenariusz napi-
sałam, inspirując się tą muzyką 
i może dlatego było w nim bar-
dzo mało dialogów. Operatorem 
był Adam Sikora i w jego zdję-
ciach też jest magia. To skromny 
film, ale bardzo go lubię, ma 
w sobie coś z magii filmów 
Herzoga, które są mi bardzo 
bliskie. Mogę to wyznać z czy-
stym sumieniem, gdyż z zasady 
jestem bardzo krytyczna wobec 
własnej twórczości.

Podziwiam cię za to, że powró-
ciwszy po Ostatnim dzwonku 
na drogę, którą kroczyłaś 

Bardzo brakuje mi Piotra i jego bezgranicznej, bezinteresownej 
miłości do nas, jego bliskich. Zawsze miałam poczucie, że wspiera 
mnie duchowo, wierzy we mnie, w moje możliwości. Miałam 
też absolutne zaufanie do jego gustu estetycznego, bowiem 
jako człowiek kochający wolność, także twórczą, był całkowicie 
niezależny, a jednocześnie przenikliwy w swoich sądach o sztuce. 
Nie kierował się żadnymi trendami, miał własne zdanie i potrafił go 
bronić. Na takim partnerze mogłam całkowicie polegać.
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Olga Frycz w filmie Maraton tańca, 
reż. Magdalena Łazarkiewicz



14

Temat numeru: Agenci sprzedaży Dagmara Romanowska:  Z polskim filmem do zagranicznego widza

15MAGAZYN FILMOWY        nr 65/styczeń 2017MAGAZYN FILMOWY        nr 65/styczeń 2017

Z polskim 
do 

zagranicznego 
filmem

widza 
Dagmara Romanowska

Temat numeru: 
Agenci sprzedaży

Kontynuując tematykę związaną z obecnością 
polskiego kina na świecie, przyglądamy się 
roli i pracy agentów sprzedaży. Chociaż nasi 
producenci coraz częściej sięgają po ich pomoc 
w budowaniu życia filmu, zawód ten ciągle budzi 
dużą nieufność. Niesłusznie. 
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Branża filmowa przecho-
dzi okres daleko idących 
przemian, które na pew-
no wymuszą ewolucję 

modeli biznesowych. Te zmiany, 
przyniesione przez technologie 
cyfrowe i ich wielorakie konse-
kwencje, zagrażają wykształconej 
przez lata równowadze, ale dają 
jednocześnie możliwość przeła-
mania dotychczasowych barier” – 
zauważa Thomas Paris w przygo-
towanym dla Komisji Europej-
skiej raporcie „New approaches 
for greater diversity of cinema 
in Europe”. Nie jest to ani pierw-
sza, ani ostatnia analiza z tego ty-
pu wnioskami. O truizm zakrawa 
już stwierdzenie, że „dobry film” 
to dziś zdecydowanie za mało, że-
by odnieść sukces (nie tylko) mię-
dzynarodowy i dotrzeć do widza. 
W samej Europie liczba realizowa-
nych rocznie pełnometrażowych 
produkcji fabularnych przekra-
cza tysiąc. Kilka tysięcy festiwali 
na świecie czeka na filmy, a kil-
ka tysięcy filmów walczy o miej-
sce w programie tych kilkunastu 
najważniejszych. Poruszanie się 
w tym wysoce konkurencyjnym 
gąszczu wymaga szczęścia (za-
wsze!), ogólnego zainteresowania 
kinem polskim (jego wykreowanie 
to wspólna praca wszystkich, tak 

po komercyjne. Przed zgłosze-
niem się do którejś z nich, trze-
ba odrobić „zadanie domowe” 
i zbadać jej profil. „Chciałbym, 
żeby producent zrobił research 
i sprawdził, jakie filmy przyjmu-
ję. Szybko odkryje, że nie intere-
sują mnie komedie romantyczne 
przeznaczone na krajowy rynek. 
Muszę dbać o spójność katalogu. 
Tego oczekują ode mnie dystry-
butorzy” – mówi Jan Naszewski 
z New Europe Film Sales, polskiej 
firmy, która specjalizuje się w eu-
ropejskim kinie artystycznym, fe-
stiwalowym (prowadzi m.in. takie 
tytuły, jak Barany. Islandzka opo-
wieść, Intruz, Ostatnia Rodzina).

Bez wątpienia, im wcześniej uda 
się nawiązać współpracę, tym bar-
dziej efektywne działania można 
podjąć. „Pierwsza układka to real-
ny moment, aby zacząć poszuki-
wania agenta sprzedaży. Znalezie-
nie go na etapie scenariusza jest 
trudne, o ile nie ma się za sobą 
dużego dorobku lub sukcesów 
festiwalowych” – zauważa Olga 
Domżała z Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. – „Wielu agen-
tów szuka trwałych relacji z re-
żyserami, i jeżeli obie strony są 
zadowolone ze współpracy, jest 
ona kontynuowana przy kolej-
nych projektach. Dla przykładu, 
ostatnie filmy Agnieszki Holland 
reprezentuje Beta Cinema, An-
drzeja Wajdy – Films Boutique, 
a Małgorzaty Szumowskiej – Me-
mento Films. Na pewno nie wolno 
czekać z kontaktem z agentem do 
premiery światowej. To za późno”.

Nie tylko sprzedaż
Bez agenta sprzedaży coraz trud-
niej zresztą dostać się z filmem na 
ważny festiwal. „Wszyscy agenci, 
z którymi warto rozmawiać, zajmu-
ją się wdrażaniem filmu na festi-
wale. Mówimy o kinie artystycz-
nym, bo komercyjne rządzi się in-
nymi regułami. Droga do sprzeda-
ży dla agenta wiedzie przez festi-
wale” – zauważa Michał Myśliński. 
„Przy festiwalowym pozycjono-
waniu filmu bardzo łatwo o błąd. 
Największe imprezy, klasy A, chęt-
niej przyglądają się produkcjom, 
które mają agenta sprzedaży. Po-
wiedziałbym, że z agentem szansa 
na wejście do programu Cannes, 
Berlina, Wenecji czy Toronto jest 
dziesięć razy większa niż bez. Ta-

Majewskiego (Wide Management, 
Fortissimo Films) obecne na ekra-
nach i w galeriach oraz muzeach 
we Włoszech, Portugalii, Argenty-
nie i innych krajach, czy wreszcie 
wielokrotnie opisywana, analizo-
wana i przywoływana Ida Pawła 
Pawlikowskiego (Portobello Film 
Sales) – za każdym z tych sukce-
sów stoi sprawny agent sprzedaży.

„Zaangażowanie agenta sprze-
daży to klucz do sukcesu filmu, 
szczególnie – choć nie tylko – 
w przypadku debiutanta. To lu-
dzie z olbrzymią bazą kontaktów 
i przetartymi szlakami dystrybu-
cyjnymi oraz festiwalowymi, obe-
znani z zagranicznymi rynkami 
i trendami. Rozumiejący specy-
fikę różnych regionów” – mówi 
koproducent i dystrybutor Nocy 
Walpurgi Michał Myśliński. „To 
osoby, które potrafią spojrzeć na 
film z zewnątrz, z innej niż krajowa 

m.in. Noc Walpurgi, Baby Bump 
i Arizonę w mojej głowie.

W przypadku kina artystyczne-
go, niszowego, a tak w większości 
przypadków postrzegana jest na 
zewnątrz nasza kinematografia, 
kwalifikacja na światowej klasy 
imprezę oznacza dalsze „być albo 
nie być”. „Odradzam premiery na 
lokalnie istotnych festiwalach – 
międzynarodowo nie przydadzą 
się, a czasami mogą nawet zaszko-
dzić” – przestrzega Xavier Henry- 
-Rashid, podkreślając jeszcze, że 
„duże firmy koncentrują się na 
festiwalach klasy A. Tam zaczyna 
się sprzedaż”. „Na Demona Ame-
rykanie zwrócili uwagę jeszcze 
przed Toronto, ale udział w festi-

twórców, jak i Polskiego Instytu-
tu Sztuki Filmowej), ale również 
znajomości „reguł gry”.

Agent sprzedaży – 
po co?
Praca, którą dla polskiego kina 
w ostatnich latach wykonali agen-
ci sprzedaży jest równie istotna jak 
ta, za którą odpowiadają organiza-
cje filmowe i sami artyści. Demon 
Marcina Wrony grany w kinach 
USA (reprezentowany w Europie 
przez Reel Suspects, a w Amery-
ce przez ICM), Ostatnia Rodzi-
na Jana P. Matuszyńskiego w Lo-
carno (New Europe Film Sales), 
Powidoki Andrzeja Wajdy w To-
ronto (Films Boutique), festiwa-
lowa droga Nocy Walpurgi Mar-
cina Bortkiewicza (Film Republic), 
międzynarodowe zainteresowanie 
Karbalą Krzysztofa Łukaszewicza 
(NFK Distribution), kino Lecha 

kie filmy są po prostu lepiej po-
strzegane przez programerów. Są 
tytułami, za którymi stoją konkret-
ni ludzie cieszący się zaufaniem 
selekcjonerów. Film przestaje być 
jednym z sześciu tysięcy anoni-
mowych zgłoszeń. Ta przewaga 
nie gwarantuje oczywiście kwali-
fikacji, ale ma olbrzymie znacze-
nie. To część tej gry” – komentuje 
Xavier Henry-Rashid z Film Re-
public, niewielkiej firmy z Londy-
nu, założonej w roku 2012, która 
specjalizuje się w odważnych, nie-
szablonowych filmach artystycz-
nych i dokumentach kinowych. 
Do swojego katalogu wyjątkowo 
chętnie przyjmuje polskie produk-
cje i koprodukcje – reprezentuje 

perspektywy. Mają doświadcze-
nie i wiedzę, dzięki którym łatwiej 
budować skuteczne międzynaro-
dowe strategie” – dodaje Małgo-
rzata Sandecka z Magnet Man 
Film, firmy odpowiedzialnej za 
produkcję Demona. – „U nas bar-
dzo długo nie doceniało się roli 
agenta sprzedaży, a ja jestem zwo-
lenniczką tego, żeby każdy robił to, 
na czym zna się najlepiej. Dobry 
producent wie, że są ludzie, któ-
rzy w pewnych aspektach życia 
filmu zadziałają skuteczniej niż 
on. Sprzedaż danego tytułu dla 
agenta jest tak samo ważna jak 
dla producenta. Żyje z tego. Bywa 
też, że agenci wchodzą w projekt 
jako koproducenci”.

Nawiązanie współpracy
Znalezienie dobrego agenta 
sprzedaży nie jest oczywiście 
ani łatwe, ani szybkie. W Euro-
pie, w szczególności we Francji, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii 
i częściowo w Skandynawii, działa 
wiele mniejszych lub większych 
firm, ciągle powstają nowe, ale 
wiele też upada (w wakacje 2016 
roku głośno było o bankructwie 
Fortissimo Films, przedsiębior-
stwa z 25-letnim stażem). Róż-
nią się między sobą, prowadzą 
inne projekty – od artystycznych 

walu na pewno pomógł w znale-
zieniu amerykańskiego dystry-
butora” – z gotowym przykładem 
przychodzi Małgorzata Sandecka 
(choć akurat Toronto, nie będąc ty-
powym festiwalem konkursowym, 
nie ma kategorii A, ale na pewno 
ma wysoką rangę takiej imprezy). 

Jak najdalej 
od „złotych gór”
Pozyskanie mniejszej firmy rów-
nież nie należy do zadań łatwych. 
Te dobre do katalogu przyjmują 
rocznie góra kilkanaście tytułów. 
Jeżeli któraś z nich we wstępnych 
rozmowach obiecuje „złote góry”, 
lepiej od razu rozpocząć rozmo-
wę z kimś bardziej doświadczo-
nym. „Nie można nazwać polskie-
go kina hitem sprzedażowym na 
międzynarodowym rynku. Ida 
stanowi tu wyjątek” – komentuje 
Xavier Henry-Rashid. „Lokalny 
sukces kasowy nie przenosi się 
też automatycznie na międzyna-
rodowy sukces komercyjny – wy-
starczy spojrzeć na Bogów. Pol-
skie kino nie ma, w każdym ra-
zie obecnie, swojej marki, takiej, 
jak kino francuskie, niemieckie, 
włoskie czy hiszpańskie. Wiele 
produkcji ma często lokalny cha-
rakter, brakuje im uniwersalnego 
wydźwięku zrozumiałego poza 
granicami kraju. Międzynarodo-
wa sprzedaż polskiej produkcji to 

Najbardziej wymagająca i trudna wydaje 
się sama współpraca na linii agent 
sprzedaży – producent/reżyser. Wymaga 
dużego zaufania i odłożenia na bok ego 
oraz – nade wszystko – szczerości. 

Piotr Głowacki, Bartłomiej 
Topa, Michał Żurawski, Antoni 
Królikowski i Tomasz Schuchardt 
w filmie Karbala, reż. Krzysztof 
Łukaszewicz 

Agnieszka Żulewska i Itay Tiran 
w filmie Demon, reż. Marcin Wrona

Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna 
i Andrzej Seweryn w filmie Ostatnia 
Rodzina, reż. Jan P. Matuszyński
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inwestycja, która wymaga dużych 
nakładów pracy, finansów, czasu. 
Decydujemy się na niektóre ty-
tuły ze względów prestiżowych, 
pod kątem budowania naszego 
wizerunku i profilu reżyserów 
oraz producentów, wyszukiwa-
nia ciekawych debiutantów, któ-
rych kolejne, może większe fil-
my będziemy mogli reprezento-
wać w przyszłości. W ten sposób 
kształtujemy naszą markę i mar-
kę konkretnych twórców” – do-
daje agent. 

Poza Polską nie ma agentów 
wyspecjalizowanych w sprzedaży 
naszych produkcji. Trafiają one do 
katalogów razem z innymi dzieła-
mi z całego świata. Główne kry-
terium to jakość. „Dla dobrych 
filmów nie ma znaczenia czy są 
z Polski, z Litwy czy z Afryki. Li-
czą się oryginalne, ciekawe histo-
rie, inaczej opowiedziane. Na nie 
jest zapotrzebowanie” – stwierdza 
Xavier Henry-Rashid. „W ciągu 
roku kontaktuję się i spotykam 
z agentami sprzedaży, przedsta-
wiając im projekty w różnych fa-
zach produkcji, mając na uwadze 
profil ich katalogu, albo chcąc ich 
zainteresować i przekonać do ta-
kiego, który w jakiś szczególny 
sposób się wyróżnia. Może to być 
np. potwierdzona premiera świa-
towa na ważnym festiwalu. Prawie 
każdy agent, z którym rozmawiam, 
mówi, że szuka... dobrych filmów. 
Ciekawych w formie i historii, uni-
wersalnych, które mają potencjał 
festiwalowy i sprzedażowy” – za-
uważa Olga Domżała. 

Agenci sprzedaży, podobnie 
jak selekcjonerzy festiwalowi, 
również samodzielnie śledzą 
projekty. Przyjmują je do katalo-
gów i sprzedają na prezentacjach 
i marketach, takich jak Polish 
Days we Wrocławiu, MIPCOM 
czy MIPTV (Cannes), When East 
Meets West (Triest), CineMart 
(Rotterdam), Sofia Meetings, Vil-
nius Meetings, Meetings on the 
Bridge (Istambuł), Karlowe Wa-
ry, Locarno, Wenecja, Toronto, 
Sarajewo, San Sebastian, Targi 
MIA (Rzym), Connecting Cot-
tbus, Agora Market (Saloniki), 
Baltic Event (Tallinn), Nordic 
Film Market (Göteborg), Berli-
nale Co-Production Market, ini-
cjatywy EAVE i innych. „Rów-
nież, mając bezpośrednie rela-

lej, gdyż do regularnej dystrybucji 
kinowej w USA (a także w Niem-
czech, Brazylii i kilku innych kra-
jach) zawędrował Demon. „Pre-
mierę w Los Angeles i Nowym 
Jorku poprzedziły recenzje m.in. 
na łamach „New York Timesa”, 
„Rolling Stone’a” i serwisu Roger- 
Ebert.com. „Agenta zaczęliśmy 
szukać jeszcze przed zdjęciami, 
kiedy terminy były już zaplano-
wane. Daliśmy po prostu znać, że 
robimy coś nowego. Dysponowali-
śmy broszurą ze wszystkimi infor-

macjami o filmie, referencjami wi-
zualnymi, synopsisem” – o drodze 
filmu i działaniach Magnet Man 
Film mówi Małgorzata Sandec-
ka. – „Tego typu materiały są jed-
nak najważniejsze przy debiucie. 
W naszym przypadku, agenci bar-
dziej zwracali uwagę na poprzed-
nie filmy Marcina Wrony. Zanim 
zawarliśmy umowy z ICM i Reel 
Suspects, byliśmy na markecie 
w Berlinie, rozmawialiśmy z agen-
tem, który prowadził Chrzest, ale 
trzeba jasno powiedzieć: nie każ-
dy film jest dla każdego agenta. 
Jeżeli chodzi o USA, bardzo dużo 
dała nam obecność w Toronto, ale 
dla sukcesu dystrybucyjnego nie 
bez znaczenia była też selekcja 
Demona do prestiżowego cyklu 

Case study: Noc 
Walpurgi
„Poszukiwania agenta sprzeda-
ży rozpoczęliśmy bardzo szybko. 
Wiedzieliśmy, że nie będzie to ła-
twe zadanie, gdyż film jest debiu-
tem, ma niszowy charakter i niski 
potencjał komercyjny, co – pomi-
mo dobrych ocen samego pomy-
słu – zniechęcało potencjalnych 
francuskich agentów, z którymi 
rozmawialiśmy w pierwszej ko-
lejności. W końcu trafiliśmy na 
Film Republic. Pierwsze rozmo-

wy z Xavierem przeprowadzili-
śmy w 2014 roku, gdy film był po 
pierwszej sklejce montażowej. De-
cyzja zapadła po pokazie w Gdyni. 
Od początku wszyscy zgodziliśmy 
się, że kierujemy film na rynek fe-
stiwalowy. Xavier jasno przedsta-
wił szanse filmu i rolę tego obrazu 
w katalogu jego firmy. To bardzo 
ważne. Zdarza się – głównie w cza-
sie pertraktacji z niedoświadczo-
nymi agentami, że padają wielkie 
obietnice. Potem pozostaje zawód. 
My od początku wiedzieliśmy, na 
co się piszemy, i na jaką współpra-
cę się umawiamy” – wspomina 
Michał Myśliński. 

„O znalezieniu agenta zaczą-
łem myśleć jeszcze w trakcie prac 
nad scenariuszem. Po wcześniej-

wi Naszewski. – „Widziałem kil-
ka układek filmu. Janek i Leszek 
chcieli poznać międzynarodową 
perspektywę, którą z przyjemno-
ścią im przedstawialiśmy. Na pla-
nie – razem z zajmującym się PR- 
-em Marcinem Pieńkowskim – pla-
nowaliśmy polską i zagraniczną 
strategię marketingową, promo-
cyjną, festiwalową – od plakatu 
i sesji zdjęciowej, kampanii infor-
macyjnej, po lobbowanie za pre-
mierą w Locarno, w czym wspie-
rał nas Polski Instytut Sztuki Fil-

mowej. Zagraniczny odbiorca nie 
wie, kim byli Beksińscy, nie zna 
naszych aktorów. Konieczne było 
tu zbudowanie pewnej opowieści 
o ekscentrycznej rodzinie w kurio-
zalnej sytuacji. Inaczej w Polsce. 
Leszek to producent, który pod-
chodzi do kolejnych projektów 
kompleksowo i od razu ustawia 
film sprzedażowo. To wygodna 

cje z producentami – uzupełnia 
Domżała – bywam też proszona 
o pomoc w skontaktowaniu agen-
ta z producentem odnośnie kon-
kretnego projektu, o którym się 
dowiedział. Ogłoszenie selekcji 
ważnych festiwali również jest 
tym momentem, w którym roz-
dzwania się telefon”. 

W ten właśnie, wielotoro-
wy sposób działa Xavier Hen-
ry-Rashid. Decyzję o prowa-
dzeniu Mów mi Marianna Ka-
roliny Bielawskiej (reżyseria) 

i Zbigniewa Domagalskiego 
(producent) podjął po zapo-
znaniu się z projektem na Pol- 
ish Days. Noc Walpurgi przyjął 
po seansie na festiwalu w Gdyni, 
acz już wcześniej był w kontak-
cie z twórcami. „Trzeba się poka-
zywać, jeździć na pitchingi i fe-
stiwale, budować sieć znajomo-
ści” – przekonuje Marcin Bortkie-
wicz. – „W końcu zaczną kojarzyć 
tego chłopaka w kapelusiku, który 
pitchował film o... Nie chodzi tu 
o nepotyzm, ale o zapamiętanie 
kogoś. Przestaje się być anoni-
mowym, a wtedy przychylniej się 
patrzy na film takiej osoby. Zosta-
wię cię z takim pytaniem: czy do 
konkursu w Cannes dostają się 
tylko najlepsze filmy?”.

New Films New Directors, przy-
gotowywanego przez Film Soci- 
ety of Lincoln Center i Museum 
of Modern Art w Nowym Jorku 
oraz świetne recenzje. Wcześniej 
Demon zdobył też nagrodę dla naj-
lepszego filmu na Fantastic Fest 
w Austin”.

Case study: Ostatnia 
Rodzina
Z kolei Jan Naszewski, w pracę 
nad Ostatnią Rodziną, zaanga-
żował się poprzez wcześniejszy 

kontakt z twórcami. Karierę Jana 
P. Matuszyńskiego zaczął śledzić 
jeszcze na etapie krótkich metra-
ży. Producenta Leszka Bodzaka 
poznał za pośrednictwem Polish 
Days (które swoją drogą koordy-
nuje), gdy ten pokazywał Carte 
Blanche. „Ufamy sobie. Na temat 
Ostatniej Rodziny rozmawialiśmy 
już na etapie scenariusza – mó-

szych doświadczeniach, związa-
nych z Portretem z pamięci i po-
mocą, której udzieliła mi Krakow-
ska Fundacja Filmowa, wiedzia-
łem, jakie to ważne. Razem z Mi-
chałem przygotowaliśmy pakiet 
informacyjny: streszczenie, treat- 
ment, eksplikację reżyserską – 
w języku angielskim i francuskim. 
Nie mam wątpliwości, że rozmowy 
trzeba zaczynać wcześnie, powie-
działbym, że od pierwszej strony 
pomysłu, chociaż tak szybko kon-
traktu się nie podpisze. Ważne 

jednak, żeby agenci wiedzieli, że 
jest nowy projekt. Teraz, przygo-
towując kolejny film, jestem już 
po pierwszych spotkaniach. Nie-
którzy z agentów dostaną zaraz 
przetłumaczony scenariusz. To 
punkt wyjścia. Powtórzę to jesz-
cze raz: w tej dziedzinie nawią-
zywanie kontaktów, wychodze-
nie ze strefy anonimowości, ma 
znaczenie kluczowe. Stopniowo 
zaczyna się być postrzeganym 
jako autor obiecujących filmów, 
którego poczynania warto śledzić, 
a może kiedyś sprzedawać” – mó-
wi Marcin Bortkiewicz. 

Case study: Demon
Noc Walpurgi zaistniała festiwalo-
wo, zgodnie z planem. Jeszcze da-

forma współpracy”. Wkrótce po-
winniśmy usłyszeć coś więcej o za-
granicznej drodze Ostatniej Ro-
dziny – trwają negocjacje z dys-
trybutorami, a film został przy-
jęty na kolejne festiwale, których 
nazw nie można jednak ogłosić do 
czasu, aż same przedstawią swoje 
programy.

Koprodukcja 
a sprzedaż?
Często w rozmowach na temat 
sprzedaży pojawiają się pytania 
związane z międzynarodową ko-
produkcją. Czy faktycznie ułatwia 
drogę na zagraniczne rynki? We-
dle nieco już starego, ale ciągle 
interesującego raportu „The cir-
culation of European co–produc-
tions and entirely national films 
in Europe 2001-2007”, opubliko-
wanego przez European Audio-
visual Observatory, europejskie 
koprodukcje średnio doczekują 
się dystrybucji na ponad dwu-
krotnie większej liczbie rynków 
niż produkcje stricte narodowe. 
W dodatku 77 proc. koprodukcji 
dystrybuowanych jest na przy-
najmniej jednym nienarodowym 
rynku. Jeszcze lepiej liczby te 
wyglądają w nowszym raporcie 
poświęconym dystrybucji VOD 
„How do films circulate on VOD 
and in cinemas in the European 
Union” (z czerwca 2016 roku, rów-
nież opublikowanym przez Euro-
pean Audiovisual Observatory). 
Europejskie koprodukcje dostęp-
ne są średnio w 3,6 kraju (to licz-
ba znacznie niższa niż w przy-
padku produkcji amerykańskich, 
ale większa niż produkcji naro-
dowych). A jednak... sprawa ma 
też swoje drugie oblicze.

„Jako agent nie jestem zainte-
resowany filmami, które mają po 
trzech, czterech czy nawet pię-
ciu koproducentów, a stykam się 
z takimi projektami” – przyznaje 
Xavier Henry-Rashid. – „Ograni-
cza to moje pole sprzedaży. Każ-
dy musi dobrze się zastanowić, 
co koprodukcja ma mu dać. Czy 
tylko pieniądze? Ale czy idzie za 
tym jakaś logiczna strategia reali-
zacyjna, lokacyjna, produkcyjne 
zaplecze?”. 

„W naszym przypadku na pew-
no pomógł udział Itaya Tirana, 
aktora znanego na świecie m.in. 
z filmu Liban” – odpowiada z ko-

Poza Polską nie ma agentów 
wyspecjalizowanych w sprzedaży naszych 
produkcji. Trafiają one do katalogów 
razem z innymi dziełami z całego świata. 
Główne kryterium to jakość. 

Małgorzata Zajączkowska 
w filmie Noc Walpurgi, 
reż. Marcin Bortkiewicz

Bogusław Linda w filmie 
Powidoki, reż. Andrzej Wajda 
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lei Małgorzata Sandecka. „Z jego 
nazwiskiem w obsadzie, rozmo-
wy na pewno były łatwiejsze. Sa-
ma koprodukcja wydawała się też 
naturalną konsekwencją tematu. 
Ale czy współpraca ta pomogła 
w sprzedaży? W promocji – bez 
wątpienia, ale rozmowy z agen-
tami prowadziliśmy sami, jako 
producent wiodący. Nie zawsze 
realizacja filmu jako koproduk-
cji międzynarodowej ma uzasad-

nienie inne niż finansowe. Dlate-
go nie zawsze ma ona sens, tym 
bardziej, że generuje dodatkowe 
koszty i utrudnienia – związane 
z decyzyjnością, obsługą praw-
ną i dokumentami dla różnych 
instytucji. Jeżeli chce się jednak 
wyjść ze swoimi filmami poza Pol-
skę, a takie plany miał i ma Ma-
gnet Man Film, to wtedy myśli się 
o koprodukcji. Dla Marcina Wro-
ny obecność na rynku międzyna-
rodowym była ważna i rozumiał 
jej prawidła. Nie bał się spotkań, 
rozmów. Myślał z pewnym rozma-
chem. Od samego początku wie-
dzieliśmy, że Demon ma potencjał 
międzynarodowy i pod tym kątem 
najpierw sami, a potem z agenta-
mi, tworzyliśmy strategię festiwa-
lowo-sprzedażową”. 

syków (m.in. Karbala, Jeziorak, 
Ziarno prawdy, Rewers, Austeria, 
Portrety wojenne, Bogowie), którą 
prowadzi z Michałem Otłowskim. 
Rozpowszechnianiem kina zaj-
muje się zresztą od lat – praco-
wał m.in. przy Ogniem i mieczem, 
Starej baśni i Quo Vadis, był też 
polskim dystrybutorem produkcji 
Buena Vista, Columbia Pictures 
i 20th Century Fox. „Nasze nego-
cjacje muszą być zaakceptowane 
przez producenta. Poza kontrak-
towymi zapisami nie ponosi on 
żadnych dodatkowych kosztów, 
np. związanych z naszą obecnością 
na targach. Mamy grupę stałych 
klientów – m.in. z Japonii, Fran-
cji i USA, którym oferujemy nowe 
tytuły, co działa sprawnie” – kon-
tynuuje. – „Czasami jednak doga-
danie wszystkich formalności po-
trafi zająć nawet sześć, dziewięć 
miesięcy. W tym zawodzie trzeba 
być cierpliwym i wytrzymałym. 
»Keep doing« – to słowa, które 
najczęściej słyszę od swoich kole-
gów z branży i to samo im powta-
rzam. Sam się ich trzymam – od 
kilku już miesięcy negocjujemy 
sprzedaż praw do remake’u filmu 
Jeziorak z producentami z USA”. 

Polskie kino dla Polonii?
Interesujące może wydać się to, że 
polskie filmy niekoniecznie sprze-
dają się najlepiej tam, gdzie jest 
Polonia. „Obecność lub brak Po-
lonii w danym kraju nie ma aż tak 
dużego wpływu na sprzedaż” – 
komentuje Jurek Jednorowski. – 
„Ważne, czy film jest interesujący 
dla danego terytorium. Jeziorak 
na przykład został zakupiony m.in. 
do Turcji i Japonii. Sztandarowym 
naszym dziełem jest obecnie thril-
ler wojenny Karbala. Z kolei Ziar-
no prawdy... We Francji książka 
Zygmunta Miłoszewskiego była 
bardzo popularna, ale umowę do-
tyczącą dystrybucji negocjujemy 
już od wiosny”. 

Największe wyzwanie
Najbardziej wymagająca i trudna 
wydaje się sama współpraca na li-
nii agent sprzedaży – producent/
reżyser. Wymaga dużego zaufa-
nia i odłożenia na bok ego oraz – 
nade wszystko – szczerości. „Nie 
można kłamać, ukrywać pewnych 
faktów” – podkreśla Jan Naszew-
ski. „Nasza praca polega na tym, 

Mów mi Marianna Karoliny Bie-
lawskiej, po prezentacji w Locarno, 
szukaliśmy festiwali LGBT, doku-
mentu, praw człowieka” – mówi 
Xavier Henry-Rashid. Inną drogę 
do katalogu Film Republic poko-
nał Baby Bump Kuby Czekaja. – 
„To mały, eksperymentalny film. 
Zainteresowaliśmy się nim, ponie-
waż dostrzegliśmy w nim poten-
cjał na kino kultowe. Tylko w cią-
gu ostatniego miesiąca dostał się 

na 14 festiwali. To znakomity wy-
nik. Większy, niż moglibyśmy się 
spodziewać”. 

Z producentami agenci sprze-
daży kontrakty podpisują najczę-
ściej na okres kilkunastu lub wię-
cej lat. „Największa wartość sprze-
dażowa małej produkcji wynosi 
około dwóch, trzech lat, obejmu-
jących kina, płatną telewizję, te-
lewizję bezpłatną, VOD, projekty 
edukacyjne itp. Później zainte-
resowanie drastycznie spada” – 
przybliża londyński agent. „Film 
aktywnie sprzedaje się przez rok. 
Staram się, żeby wszyscy obejrzeli 
go w ciągu sześciu miesięcy. Jeżeli 
w tym czasie nie będzie sprzedany 
do dystrybucji kinowej, podejmu-
jemy kolejne działania – telewizja, 
platformy VOD itp.” – swoimi do-

ga Domżała. – „Trudno nam jest 
oddać swoje dziecko w czyjeś rę-
ce. Dotyczy to przecież nie tylko 
sprzedaży międzynarodowej, ale 
zdarza się, że i współpracy na li-
nii twórcy – dystrybutor krajowy, 
nierzadko rodzącej duże emocje, 
choć nie zawsze nieuzasadnione. 
W grę wchodzą także duże ocze-
kiwania i jeszcze większe rozcza-
rowania. Jeżeli jednak film zna-
lazł się w nielicznym gronie no-
wych tytułów w katalogu agen-

Życie w katalogu
Od momentu podpisania kontrak-
tu z agentem sprzedaży do pierw-
szych rezultatów mija najczęściej 
około pół roku. „W przypadku no-
wości, strategia jest bardzo pro-
sta: celujemy w jeden z dziesię-
ciu głównych festiwali. Wszyscy 
to robią, wszyscy mają ten sam 
plan. Dopiero później pojawiają 
się festiwale skierowane do do-
celowych grup – na przykład dla 

że musimy wiedzieć wszystko 
o wszystkich. Agenci sprzeda-
ży też rozmawiają między sobą, 
wiedzą, co nowego pojawia się na 
rynku. Osobiście jestem zwolen-
nikiem szczerej rozmowy i szcze-
rej prezentacji projektu”.

„W Polsce współpraca z agen-
tem sprzedaży często jeszcze wią-
że się z brakiem zaufania ze stro-
ny producenta/reżysera, jego po-
trzebą kontroli działań, a bywa, że 
ich podważaniem” – zauważa Ol-

świadczeniami dzieli się Jan Na-
szewski. Obydwaj zwracają jednak 
uwagę na wagę obecności filmu 
w katalogu danej firmy. „Telewi-
zje często poszukują do swoich 
bibliotek tytułów hurtowo. Zwra-
cają się do nas, agentów sprzeda-
ży, a nie indywidualnie do produ-
centów” – mówi Rashid. „Chrzest 
był jeszcze sprzedawany, gdy pra-
cowaliśmy nad Demonem” – za-
uważa Sandecka.

Same umowy z agentami sprze-
daży to kwestia indywidualnych 
negocjacji. Na ogół agenci w imie-
niu producentów dokonują sprze-
daży, ściągają należności od dys-
trybutorów i pobierają prowizję od 
tej kwoty, zdając regularne raporty. 
Mogą się jednak zdarzyć umowy 
typu „flat rate” – ze stałą stawką. 
Umowy zawierane są na wszystkie 
pola eksploatacji. Wiele decyzji 
pozostaje w rękach producentów, 
a kolejne kroki agentów są z nimi 
konsultowane.

„Dla producentów stworzyliśmy 
bardzo bezpieczną umowę” – pod-
kreśla Jurek Jednorowski z NFK 
Distribution, założonej kilka lat te-
mu polskiej firmy specjalizującej 
się w międzynarodowej sprzedaży 
naszych tytułów, nowości i kla-

ta, to nie po to, żeby nie została 
przy nim wykonana praca, co leży 
przecież w interesie danej firmy. 
Oczywiście, producent powinien 
być poinformowany o strategii 
sprzedażowej i festiwalowej oraz 
jej efektach, ale to kwestie odpo-
wiednich umów”. 

„Widzimy, że do polskiego 
agenta sprzedaży polscy produ-
cenci podchodzą z bardzo dużą 
dozą nieufności, ale wierzymy, 
że nasze działania – umowy i kon-
kretne wyniki sytuację tę zmie-
nią” – komentuje Jurek Jedno-
rowski. 

„Trzeba mieć realistyczne ocze-
kiwania” – podkreśla Xavier Hen-
ry-Rashid. „Zauważyłem, że im 
mniej doświadczony producent, 
tym większe ma oczekiwania i tym 
później jest bardziej rozczarowa-
ny. Małe filmy wymagają więcej 
pracy. Im większy obraz, tym ła-
twiej go sprzedać, tym bardziej za-
dowolony producent, tym mniej 
pracy. Rozmowa z dwoma, trze-
ma kupcami kończy się podpisa-
niem kontraktu. Mały, artystyczny 
film nie zainteresuje dużych gra-
czy, a jeżeli nie zainteresuje też 
tych mniejszych, droga na dany 
rynek jest dla niego przekreślo-
na” – kontynuuje agent. – „Trzeba 
zrozumieć, że nie każdy tytuł się 
sprzeda. Nie każdy film nadaje się 
dla każdej firmy. Wszyscy tracimy 
pieniądze, a zarobić możemy tyl-
ko wtedy, gdy sprzedamy. Niko-
mu bardziej na tym nie zależy niż 
agentowi sprzedaży”.  

Praca, którą dla 
polskiego kina 
w ostatnich 
latach wykonali 
agenci sprzedaży 
jest równie 
istotna jak 
ta, za którą 
odpowiadają 
organizacje 
filmowe i sami 
artyści. 

Mów mi Marianna, 
reż. Karolina Bielawska 
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Jowita Budnik w filmie Jeziorak, 
reż. Michał Otłowski 

Tomasz Kot i Jan Englert 
w filmie Bogowie, reż. Łukasz Palkowski
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jego życia. Jestem bardzo szczę-
śliwa”. Z kolei Agnieszka Holland 
w przesłanym do widzów i gości 
nagraniu stylizowanym na serial 
House of Cards, którego odcinki 
miała okazję tworzyć, podkreśli-
ła znaczenie prawdy w zawodzie 
filmowca: „Przypominam wam, 
koledzy filmowcy, że nasza praca 
stała się w tych trudnych czasach 
jeszcze bardziej istotna”. Nagro-
dę dla Najlepszego Europejskie-
go Realizatora Dźwięku otrzymał 
Radosław Ochnio za film 11 minut 
Jerzego Skolimowskiego. „Dzię-
kuję za wolność artystyczną Ewie 
Piaskowskiej i Jerzemu. To nie-
zwykle ważne w naszym zawo-
dzie” – stwierdził Ochnio. 

Szczególnym momentem gali 
było przyznanie Nagrody Hono-
rowej dla zmarłego 9 paździer-
nika 2016 roku Andrzeja Wajdy. 
Wim Wenders, prezydent Euro-
pejskiej Akademii Filmowej, wy-
jawił, że brakuje na sali bardzo 
ważnego człowieka: „Co my, An-
drzeju, bez ciebie zrobimy? By-
łeś dla wielu z nas jak ojciec. Po-
winieneś tu być z nami. Nie ma 
potrzeby udowadniać nikomu, że 
jesteś jednym z najwspanialszych 
reżyserów”. Nagrodę odebrali 
Agnieszka Smoczyńska (Córki 
Dancingu) i Bodo Kox (Dziew-
czyna z szafy), czyli absolwenci 
Szkoły Wajdy. „Był naszym men-
torem” – powiedział Kox. „Panie 
Andrzeju, bardzo nam Pana bra-
kuje, ale walczymy dalej na pla-
nie filmowym. Podążamy w myśl 
wartości prawdy, solidarności 
i wolności, o których często Pan 
wspominał” – dodała Smoczyń-
ska. Polskiego Mistrza wspomi-
nał wcześniej Ken Loach, spoty-
kając się z publicznością w Kinie 
Nowe Horyzonty. Brytyjski reży-
ser przyznał, że w młodości Waj-
da go inspirował. 

W kategorii Europejski Film 
Dokumentalny nominowano do-
kument Piotra Stasika 21 x Nowy 
Jork. Polskim akcentem była rów-
nież nominacja w kategorii Euro-
pejski Scenarzysta – dla Tomasza 
Wasilewskiego za scenariusz do 
Zjednoczonych Stanów Miłości.

Po raz pierwszy w historii Eu-
ropejskich Nagród Filmowych 
główna statuetka trafiła do ko-
biety. Nagrodę dla Najlepszego 
Europejskiego Filmu i Najlepsze-

wydarzenia była Fundacja Legal-
na Kultura. 

W Infopunkcie Europejskiej 
Stolicy Kultury Wrocław 2016, 
również w przeddzień ceremonii, 
Magdalena Sroka – dyrektor PISF, 
Peter Dinges – dyrektor Filmför-
derungsanstalt, Kirsten Niehu-
us – dyrektor Medienboard Ber-
lin-Brandenburg oraz Claas Da-
nielsen – dyrektor Mitteldeut-
sche Medienfoerderung podpi-
sali porozumienie o współpracy 
w ramach Polsko-Niemieckiego 
Funduszu Filmowego. „Przystą-
pienie FFA do Polsko-Niemiec-
kiego Funduszu Filmowego spra-
wi, że oba kraje będą reprezento-
wane przez narodowe fundusze 
filmowe. Zwiększy to rangę i moż-
liwości naszej ponadnarodowej 
inicjatywy” – podkreślał Dinges, 
dyrektor Filmförderungsanstalt.

Europejskie Nagrody Filmowe 
to najważniejsze trofeum dla kine-
matografii Starego Kontynentu. 
Gości z całej Europy zauroczy-
ła atmosfera Wrocławia, o czym 
wspominali wielokrotnie podczas 
gali, dziękując gospodarzowi – pre-
zydentowi Rafałowi Dutkiewiczo-
wi. Wręczenie Nagród uświado-
miło, że polscy twórcy dawno za-
siedli do europejskiego stołu, przy 
którym celebrują kino i poruszają 
trudne tematy w celu wypracowa-
nia idei zjednoczonej Europy. 

go Europejskiego Reżysera ode-
brała Maren Ade za obraz Toni 
Erdmann. Przedstawiając nomi-
nowanych, Daniel Olbrychski od-
śpiewał piosenkę na melodię „Na 
Wojtusia z popielnika iskiereczka 
mruga”. W refrenie i następnych 
zwrotkach wspominał Petera Al-
modóvara i innych reżyserów. 
Toni Erdmann triumfował kilka-
krotnie podczas tego wyjątkowe-
go wieczoru. Przyjmując Nagro-
dę za Najlepszy Scenariusz, Ade 
dziękowała ojcu za żartowanie 
przy czytaniu jej tekstu. Najlep-
szą Europejską Aktorką została 
uznana Sandra Hüller, a Najlep-
szym Europejskim Aktorem Pe-
ter Simonischek. Wspaniały duet 
z Toni Erdamann udowadnia, że 
pomimo licznych trudności warto 
walczyć o odbudowę rodzinnych 
relacji. Najlepszym Europejskim 
Filmem Dokumentalnym okazał 
się Fuocoammare. Ogień na mo-
rzu w reżyserii Gianfranca Rosie-
go. To wstrząsający dokument 
o sytuacji uchodźców w okolicy 
wyspy Lampedusa. Nagroda za 
Całokształt Twórczości powędro-
wała do scenarzysty Jean-Clau-
de’a Carrière’a. Do stolicy Dol-
nego Śląska przyjechał również 
Pierce Brosnan, który odebrał 
honorowe wyróżnienie za euro-
pejski wkład w światową kine-
matografię.

Wrocław jest pierwszym 
w 29-letniej historii Europej-
skich Nagród Filmowych mia-
stem, w którym stworzono moż-
liwość obejrzenia wszystkich no-
minowanych filmów. W Kinie No-
we Horyzonty przez cały weekend 
widzowie tłumnie śledzili dokona-
nia europejskich reżyserów. „Dzię-
kuję, bo zrobiliśmy to, czego nie 
było dotąd w żadnym innym mie-
ście” – mówiła Marion Döring, dy-
rektor Akademii. 

W przeddzień wręczenia Eu-
ropejskich Nagród Filmowych 
istotny głos, w sprawie korzysta-
nia z internetowych zasobów ki-
nematograficznych w dobie cyfry-
zacji, zabrali uczestnicy konferen-
cji „Europejska kinematografia 
wobec piractwa i wyzwań cyfro-
wej rzeczywistości”. Poszczegól-
ne zagadnienia zostały podjęte 
w ramach trzech paneli: „Euro-
pejska kinematografia wobec pi-
ractwa”, „Modele dystrybucji fil-
mów – szanse i zagrożenia” oraz 
„Mechanizmy wsparcia produkcji 
filmowych w Europie”. Przedsta-
wiciele instytucji z różnych kra-
jów opowiedzieli o sposobach 
edukowania odbiorców, posze-
rzania wiedzy i tworzenia legal-
nych źródeł. „Spotkanie to wyszło 
poza dane i statystyki” – mówił 
Jakub Duszyński, dyrektor arty-
styczny Gutek Film. Inicjatorem 

Pierwszą statuetkę Europejskich Nagród Filmowych dla najlepszego 
filmu otrzymał w 1988 roku Krzysztof Kieślowski za Krótki film 
o zabijaniu. Reżyser mówił wtedy: „Mam nadzieję, że Polska leży 
w Europie”. Tegoroczna ceremonia wręczenia 29. ENF we Wrocławiu 
w pełni pokazała, że polska kinematografia liczy się na Starym 
Kontynencie, a rodzimi filmowcy należą do europejskiej wspólnoty, 
która szczególnie dziś musi się jednoczyć. 

Jesteśmy rodziną,
jednoczy nas

europejskie kino
Marcin Radomski 
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Po czerwonym dywanie rozło-
żonym przed imponującym 
Narodowym Forum Muzyki 

przeszły gwiazdy kina, wśród nich 
m.in. Pierce Brosnan, Ken Loach, 
Pedro Almodóvar, Jean Claude- 
-Carrière, Małgorzata Szumowska, 
Maja Ostaszewska, Krzysztof Za-
nussi, Daniel Olbrychski. Galę po 
raz drugi w historii Europejskich 
Nagród Filmowych poprowadził 
Maciej Stuhr (w 2006 roku w War-
szawie u boku aktora współpro-
wadziła galę Sophie Marceau). 
„Witaj, Europo! Kino jest wspa-
niałe! Film jest wspaniały!” – ty-
mi słowami konferansjer rozpo-
czął uroczystość. Magdalena Sro-
ka, dyrektor Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej, przypomniała: 
„Wrocław ma bogate tradycje fil-
mowe. To tu pracowali: Zbigniew 
Cybulski, Andrzej Wajda, Woj-
ciech Jerzy Has”.

Nagrody zostały przyznane po 
raz pierwszy przed 28 laty i od te-
go czasu wśród laureatów znaleź-
li się m.in. Krzysztof Kieślowski, 
Roman Polański, Lars von Trier, 
Pedro Almodóvar, Michael Hane-
ke czy Paolo Sorrentino. W 2014 
roku Paweł Pawlikowski otrzymał 
aż sześć statuetek za Idę wraz 
z najważniejszą – dla najlepsze-
go filmu. 

W tym roku także nie zabra-
kło wyróżnień dla Polaków. Mał-
gorzata Szumowska, odbierając 
Nagrodę Publiczności za Body/
Ciało, mówiła: „Polska jest czę-
ścią Europy i nią nadal będzie. Ki-
no stało się piękną podróżą mo-

Michał Englert, Małgorzata 
Szumowska i Maja Ostaszewska

Sandra Hüller, Maren Ade 
i Peter Simonichek  

– ekipa filmu Toni Erdmann
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Krzysztofa Kieślowskiego w Dżakarcie

dzieć z nosem w telefonie komór-
kowym. To w ich kraju normalne, 
jeśli film nie podoba się im. Z pro-
jekcji Krótkiego filmu… nie wyszedł 
nikt.

Podobnie było w przypadku 
spektaklu „Egzaminy”, który 
Julian Potrzebny wystawił po 
angielsku z polskimi aktorami – 
Jakubem Lasotą i Filipem Gur-
łaczem w wypełnionej po brzegi 
sali widowiskowej Instytutu Fran-
cuskiego. Polsko-francuska współ-
praca w Dżakarcie zaowocowała 
owacją Indonezyjczyków, którzy 
bez problemu odczytali zawarte 
w sztuce emocje. Choć bawiły ich 
inne momenty, niż Polaków.

Frekwencja nie pozostawiła wąt-
pliwości, że twórczość Kieślow-
skiego ma w Indonezji potencjał, 
a problemy, które reżyser przepra-
cowywał, są tam dziś szczególnie 
aktualne. Świadczy o tym także 
fakt, że popularyzowanie polskiego 
reżysera nie zaczyna się od zera. 
Dziesięć lat przebojem indone-
zyjskich kin był Koper Richarda 
Oha, inspirowany Przypadkiem. 
Również ten obraz przypomniano 
w trakcie dwudniowego przeglądu, 
ale seans nie cieszył się takim wzię-
ciem, jak filmy samego Kieślow-
skiego. 

a kara śmierci w Indonezji
Kieślowski 

Seans tego filmu w Dżakarcie, 
przypominającego, jak skompli-
kowana jest natura człowieka, 
z jednej strony bezinteresownie 
dobrego, z drugiej – skłonnego do 
popełnienia okrucieństwa, wydaje 
się mieć szczególne znaczenie. 
Tym bardziej, że nie był podpo-
rządkowany żadnej tezie, nie był 
upolityczniony, nie występował 
pod egidą żadnej organizacji ani 
frakcji. „Zależy nam, żeby Indone-
zyjczycy sami zaczęli zastanawiać 
się nad konsekwencjami wydawa-
nych wyroków. Nie chcemy wystę-
pować z pozycji autorytarnej ani 
udawać wszystkowiedzących, któ-
rzy mówią innym, co jest właściwe, 
a co niewłaściwe. Sami mogą do 
tego dojść między innymi dzięki 

Artur Zaborski

W indonezyjskich więzie-
niach w oczekiwaniu na 
śmierć siedzą miesz-

kańcy Europy i Ameryki. Rządy 
ich ojczystych krajów prowadzą 
twarde negocjacje, ale ultimatum 
nikt nie stawia, aby nie ryzykować 
zerwania stosunków dyplomatycz-
nych. Indonezja, czwarty kraj pod 
względem ludności na świecie, to 
zbyt cenny obszar handlowy. Eko-
nomia wciąż stoi wyżej niż prawa 
człowieka.

Ambasada Polski w Dżakarcie 
nie pozostaje na ten problem obo-
jętna. Cały czas próbuje dotrzeć do 
świadomości Indonezyjczyków, 
korzystając z dobrych wzorców. 
Choćby tych, które sprawdziły 
się w Polsce, gdzie w dysku-
sji na ten temat swoją rolę ode-
grał Krzysztof Kieślowski. Jego 
Krótki film o zabijaniu wszedł na 
ekrany kin w marcu 1988 roku, 
na miesiąc przed wykonaniem 
ostatniej kary śmierci. Scena-
riusz inspirowany był postacią 
wychowanka Zakładu Popraw-
czego w Laskowcu. Zanim został 
stracony na stryczku, Krzysztof 
Kieślowskim odbył z nim kilka 
spotkań, o czym Rafał Makow-
ski pisze w książce „Za murami 
poprawczaka”.

sztuce, która nie ocenia, tylko 
zadaje pytania” – tłumaczył mi 
inicjator obchodów 20. rocznicy 
śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, 
Maciej Duszyński, II Sekretarz 
Ambasady RP w Dżakarcie, który 
na pewno może mówić o sukcesie 
tego projektu.

Na projekcji Krótkiego filmu 
o zabijaniu oraz kilku innych obra-
zów Kieślowskiego (m.in. Tramwaj 
i Przypadek) stawili się fani kina, 
przedstawiciele rządu i mediów, 
w tym dziennikarka najważniej-
szego indonezyjskiego dziennika 
„Kompas”, a także organizacji bro-
niących praw człowieka. Indone-
zyjczycy wielokrotnie uprzedzali 
mnie, że widzowie mogą wycho-
dzić w trakcie seansu z kina lub sie-

Muzułmańska Indonezja podąża za światową tendencją: radykalizuje się, a wraz 
z kolejnymi protestami przeciwko liberalnym politykom oddala się rozluźnienie 

prawa w newralgicznych kwestiach. Jedną z palących spraw jest kara śmierci, którą 
w kraju przywrócono kilka lat temu i wykonuje się ją także na obcokrajowcach. Do 

namysłu nad tym, czy mamy prawo ją wykonywać, skłaniały w Dżakarcie filmy 
Krzysztofa Kieślowskiego i poświęcona reżyserowi sztuka Juliana Potrzebnego 

„Egzaminy”, pokazane z okazji obchodów 20. rocznicy śmierci reżysera.
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Publiczność na pokazie Krótkiego filmu 
o zabijaniu w Dżakarcie

Czy koprodukcje są przyszło-
ścią europejskiego kina?
Oczywiście! Filmowcy, ze 
względu na ograniczony 
wymiar gospodarki swoich kra-
jów, nie mogą znaleźć wystar-
czających środków w granicach 
własnego terytorium, dlatego 
powinni szukać partnerów za 
granicą. Wielu reżyserów i pro-
ducentów kompletuje między-
narodowe ekipy filmowe. To 
pozwala na wymianę europej-
skich twórców, dzięki czemu 
pojawiają się nowe pomysły 
wzbogacające rodzime kinema-
tografie. 

Jak uchronić europejski 
rynek filmowy przez zalewem 
amerykańskich produkcji?
Celem Eurimages nie jest 
ochrona naszego rynku przed 
inwazją Amerykanów. My uła-
twiamy utalentowanym reży-
serom zrobienie oryginalnych 
i innowacyjnych filmów, które 
znajdą odbiorców w Euro-
pie i na świecie. Europejczycy 
muszą mieć możliwość wyboru, 
a Eurimages poszerza ofertę 
filmów dostępnych na rynku. 
Niektóre z nich nie trafią do 
szerszego grona odbiorców, 
ponieważ opowiadają histo-
rię z innego punktu widzenia 
albo poruszają kontrowersyjne 
tematy. Inne z kolei propo-
nują wyjątkowe doznania este-
tyczne... Lubimy to nazywać 
„promowaniem różnorodności” 
i „pluralizmem”. Amerykań-
skie filmy są wspaniałe, osobi-
ście lubię to kino. Na pewno 
nie będziemy konkurowali z tą 
kinematografią, chcemy zapre-
zentować widzom szerokie 
spektrum europejskiego kina. 

Eurimages 
promuje różnorodność 

nie większej uwagi w kierunku 
rentowności produkcji. Innymi 
słowy, w ostatnich latach pro-
dukowanych jest więcej filmów, 
ale nie zawsze idzie to w parze 
z ich jakością.

Jakie są obowiązki dyrek-
tora zarządzającego Eurima-
ges? A jakie zadania wyko-
nuje przedstawicielka Polski 
w Komitecie Funduszu, Irena 
Strzałkowska?
Dyrektor zarządzający dba 
o przestrzeganie regulacji i prze-
pisów prawnych przez wszyst-
kich członków Funduszu oraz 
zarząd. Dostaje listę potrzeb 
wyrażanych przez profesjonali-
stów przed zarządem. Fundusz 
wymaga również stałej modyfi-
kacji w celu utrzymania użytecz-
nego instrumentu finansowego 
na rynku międzynarodowym. 
Irena Strzałkowska jest bardzo 
doświadczonym i profesjonal-
nym członkiem Eurimages. 
Mam wielki podziw dla jej pracy 
i często konsultuję się z nią 
przed podjęciem decyzji strate-
gicznych. Ostatnie słowo należy 
jednak do zarządu.

Od 25 lat Eurimages wsparł 
finansowo ponad 60 polskich 
koprodukcji. Czy to dużo 
w porównaniu z innymi kra-
jami?

Z Roberto Olla, dyrektorem zarządzającym 
Eurimages, rozmawia Marcin Radomski

Przedstawiciele 37 krajów członkowskich Funduszu Rady Europy 
Eurimages – European Cinema Support Fund, wspierającego 
koprodukcje filmowe i dystrybucję europejskiego kina, przyjechali 
w dniach 12-15 grudnia do Krakowa na specjalną sesję Komitetu 
w związku z 25-leciem członkostwa Polski w Funduszu.

Marcin Radomski: Polska 
jest członkiem Eurimages od 
25 lat. Jak zmieniało się pol-
skie kino przez te lata? 
Roberto Olla: Macie mnó-
stwo utalentowanych filmow-
ców. Wielu z nich jest od dawna 
rozpoznawanych za granicą, 
stali się częścią światowego 
dziedzictwa kultury. Przez ostat-
nie 25 lat Eurimages ułatwił pro-
dukcję części filmów reżysero-
wanych przez polskich autorów 
(nowych i bardziej doświadczo-
nych) i przyczynił się – poprzez 
model koprodukcji – do ich szer-
szego rozpowszechnienia poza 
Polską. 

Fundusz działa od 1988 roku 
i wsparł do tej pory 1810 euro-
pejskich koprodukcji kwotą 
540 mln euro. Jak zmieniał się 
model pozyskiwania funduszy 
w Europie? 
Do niedawna filmy były finan-
sowane w ramach krajowych 
programów wsparcia publicz-
nego z pieniędzy telewizji czy 
środków od dystrybutorów. 
Dziś istnieją zachęty podat-
kowe, jak również fundusze 
regionalne. Poprzedni model 
finansowania skupiał się na 
„jakości” i „treści”, dzięki 
czemu producenci mogli otrzy-
mać większe wsparcie; nowe 
zmiany spowodowały zwróce-

Powiedziałbym, że to średni 
wynik. Polska koprodukuje teraz 
dużo więcej niż 15 czy 20 lat 
temu. Im bardziej zainwestuje 
w koprodukcje, tym zwiększą się 
międzynarodowe szanse dla pol-
skiego kina. Nowy system sty-
mulowania mniejszościowych 
koprodukcji wprowadzony przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej 
z pewnością sprawdzi się w nad-
chodzących latach. 

Który z polskich filmów ostat-
nich 25 lat ceni pan najbar-
dziej? 
Podziwiam bardzo Krzysztofa 
Kieślowskiego i Andrzeja Wajdę. 
Ich filmy sprawiły, że kino stało 
się nie tylko moją pasją, ale rów-
nież pracą zawodową. Oczywi-
ście lubię też filmy Jerzego Skoli-
mowskiego. 

A jaki jest najbardziej spekta-
kularny sukces polskiego kina 
ostatnich lat?
Ida Pawła Pawlikowskiego.

Jak wygląda model promocji 
i dystrybucji polskich tytułów 
na międzynarodowym rynku?
PISF uczynił cud w kwestii pro-
mocji polskich filmów za granicą. 
Ponadto nowe firmy, takie jak 
New Europe Sales Film, z pewno-
ścią przyczyniają się do umiędzy-
narodowienia waszych produkcji.
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Wydarzenia i jubileusze:  Andrzej Wajda. Moje inspiracje 
w Kulturze

Wydarzenia i jubileusze:  Dyplomaci w Kulturze
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też było tym razem. Kiedy skoń-
czyliśmy zdjęcia, pan Andrzej 
powiedział, że jest gotów do 
następnego filmu. Ten, uważał 
za zrobiony. To, że go tutaj z nami 
nie ma, to trudna do zaakcepto-
wania niespodzianka” – wyznała 
Brodzka. 

Powidoki to intymny zapis 
z ostatniego okresu życia obda-
rzonego charyzmą wybitnego 
malarza Władysława Strzemiń-
skiego. Opowieść o tym, jak komu-
nistyczna władza zniszczyła nie-
pokornego człowieka. Wierny 
własnej wizji sztuki Strzemiński 
nie poddał się obowiązującemu 
systemowi i w konsekwencji swo-
ich wyborów zapłacił najwyższą 
cenę. Wajda w sposób subtelny 
i uniwersalny, w niezwykle malar-
sko zbudowanych kadrach, przed-
stawił świat, w którym piękno 
i sztuka są prześladowane. 

W rolę Strzemińskiego wcielił 
się Bogusław Linda. Na ekranie 
partnerują mu m.in. Bronisława 
Zamachowska (w roli córki arty-
sty, Niki Strzemińskiej), Zofia 
Wichłacz, Mariusz Bonaszewski, 
Krzysztof Pieczyński oraz Andrzej 
Konopka. Scenariusz Powidoków 
według pomysłu Andrzeja Wajdy 
napisał Andrzej Mularczyk. Auto-
rem zdjęć został Paweł Edelman, 
scenografii – Marek Warszewski, 
a kostiumów – Katarzyna Lewiń-
ska. W  filmie wykorzystano 
muzykę Andrzeja Panufnika. Pro-
ducentem Powidoków jest Michał 
Kwieciński.

Ostatni film mistrza rodzimego 
kina był polskim kandydatem do 
Oscara. Jego krajową premierę 
zaplanowano na 13 stycznia. Spe-
cjalny pokaz dla korpusu dyplo-
matycznego odbył się 12 grudnia 
w warszawskim kinie Kultura. 

Powidoki: 
Wajda nauczył nas historii

Strzemiński. „Mam nadzieję, że 
postać Władysława Strzemiń-
skiego pozwoli mi przenieść na 
ekran los jednego z najbardziej 
świadomych artystów w Polsce 
i jego konflikt z władzami PRL- 
-u” – napisał w eksplikacji.

Ambasador Chorwacji Andrea 
Bekić wspominała swoje spotka-
nie z Wajdą kilka miesięcy temu. 
Miała wówczas wrażenie, jakby 
reżyser wiedział, że realizuje 
swój ostatni film. Zdaniem Ewy 
Brodzkiej Wajda „nigdy nie robił 
ostatniego filmu”. „Zrealizowałam 
z Panem Andrzejem cztery jego 
ostatnie filmy. Zawsze mówił, że 
musimy się spieszyć, zbierać do 

Albert Kiciński 

„Wajda nauczył nas historii” – wspominał niedawno zmarłego 
reżysera Paweł Sztompke podczas specjalnego pokazu 
Powidoków dla korpusu dyplomatycznego, który odbył się 
w warszawskim kinie Kultura. 

Bardzo chciałam Państwu 
podziękować za tak liczne 
przybycie” – mówiła po se-

ansie Ewa Brodzka, reżyser obsady 
Powidoków. „Pan Andrzej zawsze 
mówił, że reżysera nic tak nie cie-
szy, jak sala pełna gości, którzy 
chcą zobaczyć jego nowy film”.

Spotkanie poprowadził dzien-
nikarz programu I Polskiego 
Radia Paweł Sztompke: „Wajda 
nauczył nas historii. Wiele osób, 
które widziały Powidoki uważa, 
że to jest najbardziej polski film 
w jego twórczości”. 

Andrzej Wajda od lat chciał 
sięgnąć po temat artysty – mala-
rza. Inspiracją stał się Władysław 

zdjęć – bo nie wie, jak będzie się 
czuł na wiosnę. Ten film był dla 
niego niezwykle ważny, ponieważ 
mówił o jego stosunku do rela-
cji sztuki i polityki. Uważał, że 
sztuka jest wolna, nie może pod-
legać żadnym naciskom i musi 
sama o sobie decydować. Strze-
miński był tego dobrym przykła-
dem. (…) Zawsze jak realizowali-
śmy film, obojętnie, czy to było 
na etapie zdjęć czy postprodukcji, 
pan Andrzej całkowicie się anga-
żował. Nie zajmował się wtedy 
innymi projektami. Przychodził 
czas, kiedy obraz był już zmon-
towany i udźwiękowiony, wtedy 
szukał następnego tematu. I tak 

Andrea Bekić — ambasador Chorwacji 
na pokazie Powidoków

scenach. Udało mi się go namó-
wić, żeby opowiedział o swoich 
inspiracjach przed kamerą. Praca 
nad tym projektem trwała prawie 
dwa lata”.

Prace redakcyjne nad albumem 
dobiegają końca. „Głównym celem 
było wyjście z polską sztuką na sze-
rokie wody” – dodaje Rodowicz. – 
„Chcemy ten album opublikować 
w wielu językach i dystrybuować 
na całym świecie, podobnie zresz-
tą jak film, który zostanie dołączo-
ny do albumu. Mamy głęboką na-
dzieję, że polska sztuka, która jest 
absolutnie równorzędna ze sztu-
ką światową w różnych okresach, 
a która jest kompletnie nieznana 
na świecie – zostanie zauważona 
przez znawców twórczości Wajdy”.

Marek Żydowicz zwracał uwa-
gę na fakt, jak trudno opowiadać 
o obrazie w filmie. Dlatego taki 
artysta jak Andrzej Wajda „może 
uświadomić nam, na czym polega 
ten proces nasiąkania obrazami, 
nie tylko malarskimi. Wajda nie 
tylko cytował fragmenty malar-
stwa, ale inspirował tym innych. 
(…) Mam nadzieję, że tak, jak kie-
dyś malarstwo było próbą rozbu-
dzenia ludzi młodych i pokazania 
im jak wyglądała przeszłość, tak 
dzisiaj tę funkcję pełni film. Bardzo 
dobrze, że są twórcy, którzy mają 
takie ogromne zaplecze kulturo-
we i świadomie lub nieświadomie 
cytują obrazy wielkich malarzy” – 
podkreślał Żydowicz.

Autorzy dokumentu zapowie-
dzieli również, że będzie on poka-
zywany na festiwalach i w stacjach 
telewizyjnych. „Mamy nadzieję, że 
życie tego filmu będzie trwało” – 
podsumował spotkanie Antoni 
Rodowicz. 

Ostatni film
Mistrza

spiracjach malarskich w swoich 
filmach.  

„Wszyscy mamy świadomość, 
że malarstwo było ważne dla Waj-
dy” – komentował Bogusław Dep-
tuła. – „Ten film pokazuje bardzo 
dobitnie, że te cytaty malarskie są 
pewnym dosłownym przeniesie-
niem obrazów z jednego medium 
na inne. Obrazy dla Wajdy są nie-
zwykle istotne, fascynujący jest je-
go żywy stosunek do tych dzieł”. 

Marek Brodzki opowiadał 
o współpracy z Mistrzem:  „Chy-
ba sobie państwo nie wyobrażacie, 
że można reżyserować Andrzeja 
Wajdę. Przez ostatnie lata miałem 

Albert Kiciński

Na premierze obecny był 
współreżyser dokumen-
tu, Marek Brodzki; inicja-

tor projektu, a także twórca sce-
nariusza Antoni Rodowicz oraz 
Marek Żydowicz, historyk sztuki, 
dyrektor festiwalu Camerimage, 
założyciel Fundacji Tumult, za-
angażowanej w produkcję filmu. 
Spotkanie po projekcji prowadził 
historyk i krytyk sztuki Bogusław 
Deptuła. Twórcy dzielili się swo-
imi wspomnieniami związany-
mi z pracą nad filmem oraz opo-
wiadali o tym, jak trudno było im 
przekonać Andrzeja Wajdę, żeby 
opowiedział przed kamerą o in-

to szczęście, że mogłem zrealizo-
wać z panem Andrzejem kilka ty-
tułów. To był nasz ostatni wspólny 
film. Andrzej Wajda chciał, żebym 
widniał w napisach jako reżyser, ale 
tak naprawdę jestem realizatorem”.

Pomysł filmu narodził się pod-
czas pracy nad albumem o sztuce 
polskiej. Andrzej Wajda wskazu-
je w nim dzieła, które najbardziej 
ceni. „Album skończyliśmy latem 
tego roku” – mówi Antoni Rodo-
wicz, inicjator albumu i filmu. –
„W międzyczasie zorientowałem 
się, że jest cały szereg obrazów, 
które mają swoje odzwierciedlenie 
w filmach Wajdy, w konkretnych 

18 grudnia w stołecznym kinie Kultura  odbyła się uroczysta 
premiera dokumentu Andrzej Wajda. Moje inspiracje w reżyserii 
Andrzeja Wajdy i Marka Brodzkiego. Reżyser Powidoków opowiada 
w nim historię swojej fascynacji twórczością wybitnych polskich 
malarzy oraz o inspiracji ich dziełami przy realizowanych filmach.

Antoni Rodowicz, Marek Żydowicz, 
Marek Brodzki i Bogusław Deptuła



28 29MAGAZYN FILMOWY        nr 65/styczeń 2017

Nagrody: Nagroda SFP Nagrody: Nagroda SFP

Na dorobek Andrzeja Ko-
łodyńskiego składają się 
też publikacje w pracach 

zbiorowych, niezliczone recenzje 
filmów oraz osiągnięcia w pracy 
w instytucjach filmowych. Pisze 
oraz mówi o kinie przejrzyście 
i ciekawie dla każdego czytelni-
ka czy słuchacza, łącząc rzetelność 
konesera sztuki filmowej z pasją 
kinomana. 

 „Andrzej jest krytykiem fil-
mowym z prawdziwego zdarze-
nia – znawcą nie tylko kina, ale 
także literatury, muzyki i malar-
stwa. Staje się dzięki temu peł-
noprawnym partnerem w dialo-
gu z wpisaną w ambitne dzieło 
filmowe myślą autora” – przyznaje 
Bożena Janicka

Konrad J. Zarębski dodaje: „Je-
śli kino jest oknem na świat, to An-
drzej – mój wieloletni szef i przy-
jaciel – jest po tym świecie najlep-
szym przewodnikiem”.

Nasz Laureat urodził się 17 
lutego 1937 roku w Warszawie. 
Miał iść na medycynę, ale przeja-
wiał uzdolnienia muzyczne, więc 
ukończył średnią szkołę muzycz-
ną w klasie fortepianu we Wrocła-
wiu. W trakcie nauki zaintereso-
wał się powieścią młodopolską 
i w 1958 był już absolwentem fi-
lologii polskiej na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Bakcyla X Muzy 
połknął w Dyskusyjnych Klubach 
Filmowych. Wrócił na stałe do 

Stanisław Lenartowicz uro-
dził się 19 lipca 1939 roku 
w Łodzi. W dzieciństwie lu-

bił rysować. W rodzinnym mie-
ście uczył się w Liceum Technik 
Plastycznych w klasie Grafiki Fil-
mowej, a jakiś czas później ukoń-
czył studia na Wydziale Reżyserii 
w PWSFTviT. „Byłem pierwszym 
z absolwentów mego liceum, któ-
rzy na początku lat 60. trafili do 
łódzkiego Studia Małych Form 
Filmowych Se-ma-for. Poszedłem 
tam zaraz po maturze. Z począt-
ku wykonywałem prace pomoc-
nicze w pracowni plastycznej i na 
planie zdjęciowym. Miałem za-
szczyt asystować Zenonowi Wa-
silewskiemu, potem współpraco-
wałem z innymi znanymi twór-
cami filmów animowanych, Je-
rzym Kotowskim czy Stefanem 
Schabenbeckiem, ale najczęściej 
z Danielem Szczechurą” – mówi 
Stanisław Lenartowicz.

„Nasza wieloletnia współpra-
ca przerodziła się w przyjaźń. Za 
ogromny trud, który Staszek wło-
żył w moje filmy, będę mu wdzięcz-
ny do końca życia. O anima-
cji wiedział wszystko, 
w pracy był bezkom-
promisowy. Odkąd 
zaczął realizować 
własne filmy, z ra-
dością obserwo-
wałem jego karie-
rę i sukcesy” – 
mówi Szcze-
chura.

Sam Lenar-
towicz, spo-
śród prawie 
50  f i lmów, 
które nakręcił 
między rokiem 

Warszawy i został słuchaczem 
Studium Wiedzy o Filmie w In-
stytucie Sztuki PAN, które prowa-
dził prof. Aleksander Jackiewicz. 
„Słuchało się tam świetnych wy-
kładów i do późna oglądało film 
za filmem” – wspomina Andrzej 
Kołodyński. Wkrótce podjął pra-
cę w Przedsiębiorstwie Państwo-
wym Film Polski. Czy to bawiąc 
jako jego przedstawiciel za grani-
cą, czy to w kraju – na pokazach 
dla Filmowej Rady Repertuarowej 
przy Centrali Wynajmu Filmów, 
w których uczestniczył trochę po-
tajemnie – zapoznawał się z bieżą-
cą zagraniczną produkcją filmową. 
„Z wysiadywania przed ekranem 

1969 a 2008, a więc w ciągu bez 
mała 40 lat, za najbardziej znaczą-
ce uważa: Kontrapunkt, Wózek, 
Jak Stolem gasił gwiazdy, Portret, 
Śniadanie na trawie, Jak w bajce, 
Fortepian, Rozkład zajęć, Urodził 

zrodziła się moja pierwsza książ-
ka: »Film grozy« – o horrorze, mo-
im ulubionym gatunku – wyda-
na w 1970 roku w serii »Dziesiąta 
Muza«. Rozeszła się w tydzień” – 
cieszy się autor. Wzięcie miały 
też inne książki Kołodyńskiego, 
m.in. „Filmy fantastyczno-nau-
kowe”, „100 filmów angielskich”, 
„Seans z wampirem”, „Dziedzic-
two wyobraźni. Historia filmu SF”, 
„Słownik adaptacji filmowych” 
(współautor: Konrad J. Zarębski). 

„Tropami filmowej prawdy: teo-
ria dokumentu” – to tytuł wydania 
książkowego pracy doktorskiej 
naszego Laureata, którą obronił 
w 1981 roku u prof. Jackiewicza. 

się motyl, Martwą naturę z pta-
kiem, Klucz, Ruchome okno. Są to 
filmy w pełni autorskie, do któ-
rych reżyser napisał scenariusze, 
projektował animację, nierzadko 
też scenografię, względnie łączył 
poszczególne funkcje. Niemniej 
artysta ceni sobie również adap-
tację fińskiego eposu „Kalevala” 
i pracochłonną animację około 
stu filmików w polskiej wersji Uli-
cy Sezamkowej, amerykańskiego 
telewizyjnego programu eduka-
cyjnego dla dzieci. „Sprostaliśmy 
bardzo wysokim wymaganiom 

Amerykanów” – mówi z dumą.
„Pracę nad filmem zaczy-
nam często od pomysłu 
na formę. Uprawiam 
wszystkie gatunki filmu 
animowanego, poczy-
nając od rysunkowe-
go, poprzez lalkowy, 

po wycinankowy. 
W moich filmach 
przewija się mo-

tyw okna, który 
mnie fascynu-
je. Rozjaśnia-
nie się ekranu 
wraz z począt-
kiem projekcji 

„Cenię kino dokumentalne, gdyż 
dotyka konkretu, twardej rzeczy-
wistości” – tłumaczy Kołodyński. 
Miałem szczęście poznać osobi-
ście brytyjskich klasyków doku-
mentu: Johna Griersona, Richarda 
Leacocka, Basila Wrighta. Pracu-
jąc swego czasu w Wytwórni Fil-
mów Dokumentalnych w Warsza-
wie, czy też będąc w latach 1989- 
-1991 dyrektorem programowym 
Ogólnopolskiego Festiwalu Fil-
mów Krótkometrażowych w Kra-
kowie, zaprzyjaźniłem się z wie-
loma polskimi dokumentalista-
mi” – dodaje.

Już podczas pracy w Filmie 
Polskim Andrzej Kołodyński pi-
sywał teksty do „Filmowego Ser-
wisu Prasowego”. W latach 1973- 
-1992 kierował działem zagranicz-
nym „Filmu”. Po przejściu do „Ki-
na” został wkrótce jego redakto-
rem naczelnym. „Nadaliśmy mu 
model repertuarowy, powiązany 
z filmami na ekranach kin. Wy-
brane filmy omawiamy w sposób 
poszerzony, nie tylko je recenzu-
jąc, ale również zamieszczając 
wywiady z twórcami itp., co ma 
walor edukacyjny” – podkreśla 
Kołodyński.

Od 1997 roku „Kino” przyznaje 
Nagrodę im. Bolesława Michałka 
za najlepszą książkę filmową. Od 
2005 – reaktywowaną Nagrodę im. 
Zbyszka Cybulskiego dla „mło-
dych aktorów wyróżniających się 
wybitną indywidualnością”. An-
drzej Kołodyński wykłada obecnie 
sztukę filmową na Uniwersytecie 
im. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Warszawie oraz w War-
szawskiej Szkole Filmowej, której 
jest prorektorem. „Tkwię w branży 
kinematograficznej i sprawia mi 
to mnóstwo radości” – wyznaje. 

filmu jest według mnie swoistym 
otwieraniem okna” – wyjawia.

„Staszek jest niezwykle twórczy, 
a przy tym udziela fantastycznego 
wsparcia młodzieży filmowej, któ-
ra wprost lgnie do niego” – mówi 
Jadwiga Wendorff, producentka 
od lat współpracująca z Lenarto-
wiczem, obecnie w łódzkim Stu-
diu Anima-Pol. 

Za twórczość w dziedzinie ani-
macji nasz Laureat otrzymał na-
grody i wyróżnienia m.in. na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Filmów 
Krótkometrażowych w Krakowie, 
Międzynarodowym Festiwalu Fil-
mów Młodego Widza Ale Kino! 
w Poznaniu (wielokrotnie), Prze-
glądzie Filmów o Sztuce w Zako-
panem oraz na festiwalach w Lin-
zu i Espinho. Wielką pasją Sta-
nisława Lenartowicza są specjal-
ne efekty wizualne. Stosował je 
w swoich filmach animowanych, 
ale i w fabularnych obrazach in-
nych reżyserów, np. Przygodach 
wesołego diabła Jerzego Łuka-
szewicza czy Trójkącie bermudz-
kim Wojciecha Wójcika. Ponadto 
był współautorem kilku wido-
wisk telewizyjnych dla młodzie-
ży. Od 20 lat prowadzi warsztaty 
filmowe dla dzieci i młodzieży 
w Legnicy, Poznaniu i Dreźnie. 
Działając od 1969 roku w Stowa-
rzyszeniu Filmowców Polskich, 
przyczynił się do uznania anima-
cji za pracę twórczą. Uhonoro-
wany Nagrodą Ministra Kultury 
i Sztuki II Stopnia za Całokształt 
Twórczości (1989), odznaczony 
Złotym Medalem Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis (2008), nie 
spoczywa na laurach: przygoto-
wuje film, który być może zreali-
zuje w technice 3D. 

Od 1994 roku redaktor naczelny „Kina”, wcześniej wieloletni 
kierownik działu zagranicznego „Filmu”. Autor, współautor, 
redaktor lub tłumacz wielu książek o kinie. Doktor filmoznawstwa 
wykładający obecnie na dwóch uczelniach.

Reżyser, scenarzysta, scenograf, animator. 
Zrealizował blisko 50 filmów w różnych 

gatunkach kina animowanego, nie 
stroniąc od efektów specjalnych, którymi 

uświetniał też filmy fabularne innych 
reżyserów. Zdobył ponad 30 nagród 

w kraju i za granicą.

Andrzej Kołodyński Stanisław 
Lenartowicz – przewodnik

po świecie kina – animacja i efekty specjalne
Andrzej Bukowiecki Andrzej Bukowiecki
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Andrzej Kołodyński 
i Jacek Bromski
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Stanisław Lenartowicz
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Najważniejsze filmy Woj-
ciecha Marczewskiego: 
Zmory, Klucznik, Dresz-

cze, Ucieczka z kina Wolność, 
Czas zdrady, Weiser uczyniły go 
jednym z czołowych przedstawi-
cieli polskiego kina kreacyjnego. 
„Jest w nich miejsce dla tajemni-
cy, zwłaszcza w Weiserze, który po 
każdym obejrzeniu coraz bardziej 
mi się podoba” – mówi historyk 
sztuki filmowej prof. Tadeusz Lu-
belski. „Film pozwala marzyć. Kie-
dy jest gotów, nie ziszcza marzeń 
w pełni, w tym sensie jest porażką. 
Dla nich jednak warto ją przeżyć” – 
wyznaje Wojciech Marczewski.

Urodził się 28 lutego 1944 ro-
ku w Łodzi. Po maturze dostał się 
na reżyserię w PWSTiF. „Źle się 
stało. Miałem wtedy niewiele do 
zaoferowania jako twórca” – mó-
wi dzisiaj. Przerwał studia, rozpo-
czął inne, humanistyczne, na Uni-
wersytecie Łódzkim. Do PWSTiF 
wrócił po trzech latach asystowa-
nia w Se-ma-forze. W 1969 roku 
otrzymał absolutorium (dyplom 
w 1998). Pierwszy film, Podróżni 
jak inni (TV), zrobił w „Czołów-
ce”. Tamże, w 1972 roku – serial 
Odejścia, powroty, który dwa la-
ta leżał na półce, gdyż dotknął 
tematu wileńskiej AK. Serialem 
tym Marczewski zwrócił na siebie 
uwagę Zespołu Filmowego „Tor”. 

W 1978 roku zadebiutował w nim 
dla kin głośnymi Zmorami – ada- 
ptacją skandalizującej powieści 
Emila Zegadłowicza, nagrodzo-
ną Srebrnymi Lwami na Festiwa-
lu Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdańsku. „W Polsce Kościół 
zniechęcał do oglądania Zmór, 
a na festiwalu w San Sebastian 
film otrzymał nagrodę katolic-
ką” – przypomina reżyser.

W świetnym Kluczniku (TV) ze-
kranizował dramat Wiesława My-
śliwskiego, rozpoczynając owocną 
współpracę z operatorem Jerzym 
Zielińskim. Prawdziwe boje Mar-
czewski i „Tor” toczyli o Dresz-
cze, wybitny film antystalinowski 
z 1981 roku. Nie bez trudu udało 
się skierować go do produkcji, zre-
alizować i wprowadzić na ekrany 

przed 13 grudnia. Zdążył dostać 
Srebrne Lwy w Gdańsku. W sta-
nie wojennym został na trzy lata 
wycofany z kin, ale reżyser wy-
grał walkę o udział Dreszczy na 
festiwalu w Berlinie Zachodnim 
w 1982 roku. Film otrzymał tam 
m.in. Srebrnego Niedźwiedzia. 

W czasach pierwszej Solidar-
ności Marczewski był wicepreze-
sem Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich. Lata 80. spędził w więk-
szości na zajęciach ze studentami 
szkół filmowych w Danii i RFN. 
Na festiwalu w Gdańsku w 1986 
roku – na Forum SFP – słynnym 
pytaniem: „Koledzy, czy musieli-
ście robić te wszystkie filmy?” – 
gorzko ocenił konformizm części 
środowiska w stanie wojennym. 
Cztery lata później, festiwal, już 

w Gdyni, nagrodził Złotymi Lwa-
mi jego Ucieczkę z kina Wolność, 
która zdobyła też m.in. Złotą Ta-
śmę Koła Piśmiennictwa Filmo-
wego SFP.

W latach 1992-94 Marczewski 
był dziekanem Wydziału Reżyse-
rii w The National Film and Te-
levision School w Wielkiej Bry-
tanii. W 1997 roku za kostiumo-
wy Czas zdrady odebrał w Gdyni 
Nagrodę Specjalną Jury. W 2000, 
za poetyckiego Weisera według 
powieści Pawła Huelle – Nagro-
dę SFP. Laury tego filmu to także 
trzy Orły – Polskie Nagrody Fil-
mowe – oraz siedem nominacji 
do Orła (w tym za najlepszy film, 
scenariusz – pióra Marczewskie-
go – i reżyserię).

W międzyczasie Marczew-
ski został wykładowcą reżyserii 
w PWSFTviT w Łodzi i otrzymał 
tytuł profesora sztuki filmowej. 
„Kiedy robiłem Weisera, Andrzej 
Wajda zaproponował mi, byśmy 
wspólnie otworzyli szkołę filmo-
wą. Realizację pomysłu uzależ-
nił od mojej decyzji. Nie sądzi-
łem, że Szkoła Wajdy, gdzie już 
od lat rozwijamy projekty naszych 
studentów, przygotowując ich do 
pracy w kinematografii zawodo-
wej, pochłonie mnie tak bardzo 
i nie pozostawi czasu na własną 
twórczość” – mówi Wojciech Mar-
czewski. 

„Ależ on w ciągu ostatnich 15 
lat współtworzył kilkadziesiąt krót-
kich i kilkanaście pełnometrażo-
wych filmów swoich studentów” – 
mówi absolwentka Szkoły Wajdy 
Agnieszka Smoczyńska. „Jego 
wkład w te filmy jest nie do prze-
cenienia” – podkreśla. 

Laureat wielu krajowych i zagranicznych nagród za twórczość 
filmową. Wykładowca renomowanych europejskich uczelni 
filmowych, w tym Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej 
Andrzeja Wajdy, której jest współzałożycielem.

Wojciech
Marczewski 
– na planie i w auli
Andrzej Bukowiecki

Orły zawdzięcza Katynio-
wi Andrzeja Wajdy i Hisz-
pance Łukasza Barczyka. 

Nagrody w Gdyni – Hiszpance 
i filmowi Michała Kwiecińskiego 
Jutro idziemy do kina (TV). Za 
kostiumy w Kochankach Roku Ty-
grysa Jacka Bromskiego otrzymał 
nominację do Orła. „Trzy filmy 
z mego dorobku: Lista Schindlera 
Stevena Spielberga, Pianista Ro-
mana Polańskiego i Katyń, ubie-
gały się o Oscary” – mówi z dumą. 

Urodził się 14 lipca 1930 roku 
w Warszawie. Pochodzi z ewange-
lickiej rodziny niemieckiej, która 
przywędrowała do Polski z Augu-
stem II Mocnym. Zamiłowania 
wojskowe odziedziczył po ojcu, 
poruczniku 1 Pułku Szwoleżerów. 
Od dzieciństwa był wysportowa-
ny i jeździł konno. Upodobania do 
recytacji sprawiły, że studiował 
w Państwowej Wyższej Szkole Te-
atralnej w Warszawie. W uczelni 
tej zdał egzamin eksternistyczny 
(1958). W latach 1960-1985 wy-
stępował w stołecznym Teatrze 
Współczesnym, do którego za-
angażował go Erwin Axer. 

Przygodę z aktorstwem filmo-
wym zaczął od filmu Jerzego Ant-
czaka Mistrz (1966, TV). „Role dru-
goplanowe lub epizodyczne gra-
łem chyba u wszystkich polskich 
reżyserów, wielokrotnie u Antcza-
ka, Wajdy, Zaorskiego, Zanussie-
go” – wylicza Andrzej Szenajch. 
„Kostiumografem zostałem dzięki 
Wajdzie. W jego Pannach z Wilka 
miałem epizod aktorski, »grały« 
też moje konie. Kiedy poczyniłem 
trafną uwagę o jednym z mundu-
rów, reżyser poradził mi, abym za-
jął się profesjonalnie kostiumami 

wojskowymi i militariami w fil-
mach. Wstąpiłem więc do Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. 
Z czasem wyrobiłem sobie kolejno 
II i I kategorię zawodową” – mówi 
artysta, dziś członek także Polskiej 
Akademii Filmowej. – „Z Wajdą 
pracowałem przy 17 filmach, m.in. 
Panu Tadeuszu i Kronice wypad-
ków miłosnych, w której wiele tru-
du, ale i satysfakcji sprawiło mi 
przygotowanie 210 jeźdźców oraz 
dwóch zaprzęgów artyleryjskich 
do sceny wymarszu 13 Pułku Uła-
nów Wileńskich”.

Inny wyczyn Szenajcha wiąże 
się z pamiętną sceną z Pianisty: 
wkroczenia hitlerowców w 1939 
roku do Warszawy. Polański chciał 
ukazać grozę sytuacji poprzez ma-
szerowanie i stukot podkutych 
butów niemieckiej piechoty. 
„Tydzień uczyłem 300 po-
borowych kroku marszo-
wego. Wyznaję zasadę, 
że na ekranie wszyst-
ko musi wyglądać do-
kładnie tak samo, jak 
w odtwarzanej epo-
ce. Toteż, kiedy kręci-
liśmy tę scenę, baczyłem, 
by poszczególne formacje by-
ły uzbrojone i umundurowane 
zgodnie z prawdą historyczną. 
Kurtki i spodnie filmowych żoł-
nierzy niemieckich różniły się ko-

lorem, bo w 1939 roku tak było 
w rzeczywistości. Moją rolą by-
ło o tym wiedzieć, bo moja praca 
polega w dużej mierze na zdoby-
waniu i nieustannym pogłębia-
niu wiedzy historycznej” – mówi 
Szenajch. 

Uwagę zwraca też na zwyczaje 
i zachowania. „Nie wystarczy po-
prawnie uszyć kostium, żeby do-
brze prezentował się na ekranie. 
Aktor musi go odpowiednio nosić 
na sobie. Tego też uczę aktorów. 
Miło było popatrzeć, jak Mateusz 
Damięcki i Jakub Wesołowski na 
planie Jutro idziemy do 
kina brali sobie moje 
lekcje do serca” – 
mówi nasz Lau-
reat, który w cha-
rakterze kostiu-

Specjalista od kostiumów wojskowych i militariów. Za kostiumy 
zdobył dwa Orły – Polskie Nagrody Filmowe i dwie nagrody na 
Festiwalu Filmowym w Gdyni. W latach 1966-2016 zagrał w 180 
produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Andrzej Szenajch
– za mundurem

filmowcy sznurem
Andrzej Bukowiecki

mografa i militarysty filmowego 
współpracował też z Jerzym Hof-
fmanem, Tadeuszem Konwickim, 
Januszem Majewskim, Juliuszem 
Machulskim, Andrzejem Trzosem- 
-Rastawieckim, Krzysztofem Za-
nussim oraz wieloma innymi re-
żyserami.

Zapytany o Laureata Krzysztof 
Zanussi stwierdza: „Andrzej Sze-
najch, mimo germańsko brzmią-
cego nazwiska, jest dla mnie uoso-
bieniem Sarmacji. Kawalerzysta 
i znawca wojskowości, ze szczegól-
ną kompetencją w zakresie mun-
durów i broni, do tego człowiek 

teatru i kina, świetny kompan 
obdarzony poczuciem hu-
moru. Zawadiaka, lecz także 
odpowiedzialny współpra-

cownik, godzien nie tylko 
Nagrody SFP, ale i skrzy-

deł husarza”. 
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Wojciech Marczewski 
i Jacek Bromski Andrzej
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Edward Zajiček urodził się 27 
września 1922 roku w Byd-
goszczy. „Prawdą jest, co 

w »Images«, nr 22/2013, napisał 
prof. Marek Hendrykowski o mo-
ich pierwszych fascynacjach filmo-
wych w łódzkim kinie Czary przed 
wojną. Ale przygody Toma Mixa 
czy wygłupy Pata i Pataszona nie 
przełożyły się wtedy na moje zain-
teresowania zawodowe. Marzyłem 
o wielkim budownictwie. Skończy-
ło się na zwykłej murarce. Z tego, 
co wymurowałem w czasie okupa-
cji zostało kilka arkad na Pradze 
w Warszawie” – mówi prof. Zajiček. 
Znalazł się tam pod koniec 1939 
roku, wysiedlony przez hitlerow-
ców z domu rodzinnego w Łodzi.

Po epizodzie powstańczym 
na Pradze wyjechał do Lublina, 
a stamtąd – do Łodzi i Krakowa, 
gdzie w latach 1945-1946 kierował 
Bazą Produkcyjną Wytwórni Fil-
mowej Wojska Polskiego. „Kiedy 
w lutym 1945 roku zetknąłem się 
z filmowcami, stwierdziłem, że ich 
praca daje efekty równie widocz-
ne i pożyteczne jak budownictwo, 
a oni sami bywają nie mniej kre-
atywni niż budowlańcy” – wspo-
mina profesor. 

Zajiček należy więc do poko-
lenia, które kładło podwaliny po-
wojennej kinematografii polskiej. 
„W tamtych czasach najważniejsi 

byli dla mnie ci, od których uczy-
łem się organizowania twórczości 
filmowej, świetni przedwojenni fa-
chowcy: Stefan Dękierowski, Lu-
dwik Hager, Zygmunt Szyndler. 
Wiele zawdzięczam Ludwikowi 
Starskiemu i Jerzemu Toeplit-
zowi oraz tym, z którymi później 
współpracowałem: Aleksandrowi 
Fordowi, Wojciechowi Jerzemu 
Hasowi, Jerzemu Kawalerowiczo-
wi” – wylicza.

W okresie krakowskim kierował 
produkcją odłożonego na półkę 
filmu fabularnego Janusza Sta-
ra Orły i sokoły (w którym także 
zagrał) oraz klasycznych dziś do-
kumentów: Łopuszna. Ziemia nie-
znana Tadeusza Makarczyńskiego 
czy Wieliczka Jarosława Brzozow-

skiego. W latach 1959-1970 Zajiček, 
który w 1960 roku ukończył stu-
dia w ówczesnej SGPiS (obecnej 
SGH) w Warszawie, był kierowni-
kiem produkcji kilkunastu filmów 
fabularnych, np. Milczącej gwiaz-
dy Kurta Maetziga (Polska/NRD), 
Małżeństwa z rozsądku Stanisława 
Barei, Twarzą w twarz Krzysztofa 
Zanussiego (TV) i Albumu polskie-
go Jana Rybkowskiego. „Kierowa-
nie produkcją pełnometrażowe-
go filmu fabularnego w skrajnie 
zbiurokratyzowanej gospodarce 
niedoboru zawsze było przygo-
dą” – twierdzi profesor.

Od roku 1949 do 1977 Zajiček 
oddał duże zasługi kinematogra-
fii, pracując w związanych z nią in-
stytucjach. Był m.in. szefem pro-

dukcji Zespołów Filmowych: „Sy-
rena”, „Iluzjon” i „Kadr”. W 1974 
roku uzyskał stopień doktora, 
w 1984 – doktora habilitowanego, 
zaś w 1989 – tytuł profesora nauk 
ekonomicznych. Jest profesorem 
zwyczajnym PWSFTviT w Łodzi; 
w latach 1989-1996 był prorekto-
rem uczelni. Wykładał również na 
Wydziale Radia i Telewizji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowi-
cach (1980-2006) i pełnił funkcję 
dziekana Wydziału (1980-1986). 
Wykładał też w Instytucie Litera-
tury, Teatru i Filmu Uniwersytetu 
Łódzkiego (1983-1986).

„Do naukowego filmoznawstwa 
Edward Zajiček wchodzi stopnio-
wo w latach 70. jako absolutny uni-
kat: jedyny w Polsce badacz-spe-
cjalista w dziedzinie historii go-
spodarczej kinematografii i orga-
nizacji produkcji filmowej” – pisze 
Marek Hendrykowski (op. cit.). 
Zagadnieniom tym Zajiček po-
święcił m.in. prace naukowe: „Film 
polski – ekonomika i organizacja 
produkcji” oraz „Polska produk-
cja filmowa – problemy rentowno-
ści”, a także kultową, pełną aneg-
dot książkę „Poza ekranem” (dwa 
wydania). „Dzięki [niej] udało mi 
się dobrze prześledzić drogę Ze-
społów Filmowych od spółdziel-
czych idei »Startu« do własnych 
doświadczeń z Zespołem »X«” – 
napisał Andrzej Wajda.

Edward Zajiček został odzna-
czony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski (2005) 
i Złotym Medalem Zasłużony Kul-
turze – Gloria Artis (2013). Jest 
członkiem założycielem Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich. 
„Nagroda SFP jest dla mnie nie-
spodzianką i ogromnym zaszczy-
tem” – podkreśla jej Laureat. 

Profesor nauk ekonomicznych i zarządzania, związany z kinem 
od 1945 roku. Kierował produkcją wielu filmów fabularnych 
i dokumentalnych. Napisał unikatowe książki o dziejach 
gospodarczych filmu polskiego. W PWSFTviT w Łodzi wciąż 
kształci kolejne pokolenia filmowców.

Edward Zajiček
– poza ekranem,

ale zawsze z filmem
Andrzej Bukowiecki

Zorika Zarzycka pochodzi 
z Pomiechówka, z rodzi-
ny ziemiańsko-wojsko-

wej. W dzieciństwie i młodo-
ści filmem się nie interesowa-
ła, uprawiała sport. Miała 15 lat, 
kiedy wybuchła wojna. Uczyła 
się na tajnych kompletach, wal-
czyła w powstaniu warszawskim. 
Po wojnie wyjechała do Krako-
wa, by na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim studiować filologię an-
gielską i filozofię. Dostrzegłszy 
wywieszone na Starym Teatrze 
ogłoszenie o egzaminach wstęp-
nych do Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej, postanowiła 
spróbować szczęścia. Została 
przyjęta, studiowała z przyszły-
mi sławami sceny i ekranu: Hali-
ną Mikołajską, Wiesławem Drze-
wiczem, Tadeuszem Łomnickim, 
Andrzejem Szczepkowskim. De-
biutowała w Teatrze Domu Woj-
ska Polskiego w Warszawie, do 
którego zaangażował ją Janusz 
Warnecki. Wkrótce przeniosła 
się do Teatru Komedia w Łodzi, 

ówczesnej stolicy polskiego ki-
na. Był rok 1951, Aleksander Ford 
kręcił Młodość Chopina. Nad 
choreografią w tym filmie czu-
wał Feliks Parnell, a pomagała 
mu Zarzycka, którą znał z teatru. 
Tak weszła do kinematografii. 
„Ford powiedział mi, że powin-
nam w niej zostać” – wspomina. 
Za jego radą podjęła pracę w Wy-
twórni Filmów Fabularnych we 
Wrocławiu. Zagrała epizodyczną 
rolę w Uczcie Baltazara Jerze-
go Zarzyckiego (zbieżność na-
zwisk przypadkowa), a oficjalnie 
po drugiej stronie kamery, w pio-
nie reżyserskim, zadebiutowała 
w 1955 roku komedią Jana Feth-
kego Irena do domu! Przy Zimo-
wym zmierzchu Stanisława Le-
nartowicza pracowała jako sekre-
tarka planu, ale praktycznie już 
tam przesunęła się bliżej pozycji, 
które niebawem zaczęła kolejno 
zajmować, określanych mianem 
„asystenta reżysera”, „współpracy 
reżyserskiej”, wreszcie „II reży-
sera”. W połowie lat 50. w zasa-

dzie rozstała się z aktorstwem, 
choć w epizodach pojawiała się 
na ekranie niemal do zakończe-
nia kariery reżyserskiej, co nastą-
piło w późnych latach 90.

Będąc II reżyserem, Zorika 
Zarzycka często stawiała czoła 
trudnym sytuacjom. Najwięk-
szego wyczynu dokonała w 1961 
roku w Gliwicach, podczas zdjęć 
do polsko-enerdowskiego filmu 
o tamtejszej słynnej prowokacji 
hitlerowskiej. Pewnej niedzieli 
niemiecki asystent nie dostarczył 
na plan ważnych, w kręconej wte-
dy scenie, rekwizytów i jeszcze 
pozwolił sobie na kąśliwą uwa-
gę pod adresem Polski. Wtedy 
Zarzycka spowodowała otwar-
cie w niedzielę domu handlowe-
go i zjawiła się na planie z nie-
zbędnymi rekwizytami. Niemcy 
oniemieli. 

„Zorika Zarzycka to rzad-
ki przypadek osoby bez reszty 
oddanej filmom kręconym z jej 
udziałem. Obrotna, operatywna, 
wszystkiego pilnująca osobiście. 

A przy tym bardzo wesoła” – mó-
wi Janusz Zaorski, który praco-
wał z nią m.in. przy Awansie i Po-
koju z widokiem na morze. 

U Janusza Majewskiego II re-
żyserem była zazwyczaj Halina 
Garus, równie niezawodna jak 
Zarzycka. „Jednak, kiedy przy-
stępowałem do C.K. Dezerterów, 
okazało się, że była zajęta przy in-
nym filmie. Poprosiłem więc o po-
moc Zorikę i świetnie nam się 
pracowało. Imponowała zawsze 
doskonałym przygotowaniem do 
zdjęć. Bardzo przydatne było też 
jej dobre rozeznanie wśród akto-
rów” – uważa Majewski.

Laureatka Nagrody SFP talen-
tem organizacyjnym wspierała 
także Jacka Bromskiego, Felik-
sa Falka, Kazimierza Kutza, Ja-
nusza Morgensterna, Juliusza 
Machulskiego, Stanisława Róże-
wicza czy – przy Smudze cienia 
i Nocy listopadowej (TV) – An-
drzeja Wajdę. 

„W mojej pracy najpiękniejsze 
było to, że reżyserzy obdarza-
li mnie swoim zaufaniem. Wie-
lu z nich, po pierwszym filmie, 
nad którym razem pracowaliśmy, 
chciało, abym towarzyszyła im 
przy kolejnych, co z przyjemno-
ścią czyniłam” – wyznaje Zorika 
Zarzycka.

Członkini SFP od początku je-
go istnienia, została w 2014 roku 
odznaczona Złotym Medalem Za-
służony Kulturze – Gloria Artis.  

Prawa ręka większości polskich reżyserów filmowych, od 
Lesiewicza po Zaorskiego, od Lenartowicza (fabularzysty) po 
Bromskiego, od Wajdy po Machulskiego. W kinematografii 
pracowała 50 lat przy ponad 70 filmach, serialach 
i widowiskach TV.

Zorika 
Zarzycka

– II reżyser I klasy
Andrzej Bukowiecki
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Edward Zajiček 
i Zorika Zarzycka
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Nagrody: Nagroda Specjalna SFP

Józef Hen urodził się 8 listo-
pada 1923 roku w Warsza-
wie na Nowolipiu, w rze-

mieślniczej rodzinie żydowskiej. 
Zamiłowanie do opowiadania hi-
storii przejawiał od dzieciństwa. 
„Wychowałem się w kinie” – wy-
znaje. Swoje pierwsze scenariu-
sze układał z fotosów filmowych. 
W wieku 9 lat miał debiut literac-
ki w „Małym Przeglądzie” Janu-
sza Korczaka. Drugą wojnę świa-
tową spędził w ZSRR. Mimo sta-
rań, nie dostał się do armii Wła-
dysława Andersa. Do kraju wrócił 
z 2 Armią LWP.

„Kiedy w 1947 roku ukazała 
się moja pierwsza książka »Ki-
jów, Taszkient, Berlin«, filmowcy 
uznali, że piszę jak dla kina. Nie-
stety, nastał socrealizm, do któ-
rego się nie nadawałem” – mówi 
Józef Hen. 

Pobyt pisarza we Lwówku Ślą-
skim zaowocował nowelą „Wdowa 
po Joczysie”. Po niej Hen napisał 
opowiadanie „Bokser i śmierć”. 
Zanim sfilmował je Słowak Pe-
ter Solan, zwróciło ono uwagę 
Zespołu Filmowego „Kadr”, któ-
ry zaprosił Hena do współpracy. 
I tak w 1958 roku powstał Krzyż 
walecznych Kazimierza Kutza, 
oparty na nowelach Hena, w tym 
„Wdowie po Joczysie”, i jego sce-
nariuszu. Film był udanym debiu-
tem reżysera i scenarzysty. „Dawaj 
coś następnego” – usłyszał Hen 
w „Kadrze”. Dał zatrzymaną przez 
cenzurę (aż do upadku komuny!) 
powieść „Nikt nie woła”. Kutz na-
kręcił według niej słynny film.

Za bliskie ideału ekranizacje 
swoich utworów pisarz uważa 
Kwiecień Witolda Lesiewicza, 
serial Grzegorza Warchoła Kró-

lewskie sny oraz popularny we-
stern Jerzego Hoffmana i Edwar-
da Skórzewskiego Prawo i pięść, 
poruszający – w ślad za powieścią 
Hena Toast – problem osadnictwa 
po wojnie na ziemiach zachod-
nich. „Z Henem pracowałem też 
przy Starej baśni. Darzę go sza-
cunkiem, sympatią, dziękuję mu 
za wszystko, co wniósł do moich 
filmów” – mówi Hoffman. 

„Kiedy adaptowałem na 
ekran klasykę, »Granicę« Zo-
fii Nałkowskiej, sfilmowaną 
przez Jana Rybkowskiego, 
czy »Chama« Elizy Orzeszko-
wej dla Laco Adamika, nie trzy-
małem się niewolniczo pierwo-
wzoru, ale zawsze zadawałem 
sobie pytanie, czy moja 
adaptacja zadowoli-
łaby autora?” – za-
znacza Józef Hen.

Za wzorowe 
ekranizacje wła-
snych scenariuszy 
uznaje serial War-
choła Życie Ka-
mila Kuranta oraz 
film Ewy i Czesła-
wa Petelskich Don 
Gabriel ,  o   wy-
obrażonym star-
ciu dwóch intelek-

tualistów we wrześniu 1939 ro-
ku, których pierwowzorami byli 
Karol Irzykowski i Tadeusz Boy- 
-Żeleński. „W przypadku Dwóch 
żeber Adama Janusza Morgen-
sterna zainspirował mnie auten-
tyczny konflikt” – dodaje. Sam 

próbował reżyse-
rować własne 

scenariusze w Autobusach jak żół-
wiach (wspólnie z Wadimem Be-
restowskim) oraz Perłach i duka-
tach (TV).

Na sfilmowanie czeka wiele 
książek Hena: powieści: „Mil-
czące między nami”, „Odejście 
Afrodyty”, „Bruliony profesora 
T.”, „Pingpongista”, wspomnienia 
„Nowolipie”, dzienniki „Nie boję 
się bezsennych nocy” i „Dziennik 
na nowy wiek”, biografie: Monta-
igne’a, Boya-Żeleńskiego i Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, 
szereg opowiadań.

„Józefa Hena cenię przede 
wszystkim za jego książki. Wie-
le można się z nich dowiedzieć, 
bo autor ma fascynującą biogra-
fię i fenomenalną pamięć” – mówi 
reżyser Janusz Majewski. 

Laureat Nagrody Specjalnej 
Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich wciąż wiedzie aktywne życie 
literackie. Od lat otwiera warszaw-
ski festiwal „Żydowskie Motywy”. 
Przypomina, że jeszcze do niedaw-
na towarzyszył mu w tym Andrzej 
Wajda. „Odczuwam troskę i życz-
liwość SFP, do którego należę od 

1966 roku” – podkreśla. 
Pisarz został odzna-

czony Złotym Meda-
lem Zasłużony Kul-
turze – Gloria Ar-
tis (2006). Jest też 
laureatem Nagro-
dy m.st. Warszawy 
(2009). „Najważ-
niejsze, że choć fil-
my oglądam teraz 
głównie w telewi-
zji, pozostaję ki-
nomanem” – kon-
statuje z uśmie-
chem.  

Na podstawie prozy Józefa Hena, który 
współpracuje z kinematografią od 1958 
roku, powstały m.in. głośne filmy: Krzyż 

walecznych, Nikt nie woła, Kwiecień, 
Bokser i śmierć, Prawo i pięść, a także 

popularne seriale telewizyjne.

Józef Hen
– kinoman z Nowolipia

Andrzej Bukowiecki
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Z Radosławem Ochnio, 
laureatem Europejskiej 
Nagrody Filmowej za dźwięk 
w filmie 11 minut, rozmawia 
Artur Zaborski
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Nagrody: Europejskie Nagrody Filmowe

Jest we współczesnym 
kinie tendencja do 
takiego nieoczywistego 
wykorzystywania?
Zależy, o jakim rodzaju kina 
mówimy. Jeśli będziemy przy-
gotowywać blockbuster, to na 
pewno będzie bardzo głośny, 
intensywny efekt, bo dźwięk 
podąży za obrazem. Ale znaj-
dą się też zapewne pauzy, bo 
film bez momentu wytchnienia 
stanie się nużący. Oczywiście 
jest też kino, które posługuje 
się środkami wyrazu w zupeł-
nie inny sposób. W takim spo-
kojnym filmie możemy skupić 
się na dźwięku przesypywane-
go piasku i na szumie wiatru. 
W kinie jest miejsce na każdy 
z tych rodzajów filmów, a wi-
dzowie, na całe szczęście, mogą 
wybierać, na który mają aktual-
nie ochotę.

Jak zmienia się praca 
dźwiękowca w zależności od 
tego, nad jakim rodzajem kina 
pracuje?
Dla mnie praca nad dźwiękiem 
to jest intymny proces. Inspi-
racje, które przekuwamy na to, 
co słyszymy, wynikają z tego, 
czym nasiąkamy. I nie chodzi 
mi tylko o filmy, które ogląda-
my, ale o wszystko to, co nas 
otacza. Konstruowanie dźwięku 
jest jak gotowanie: próbujemy 
trochę tego i trochę tamtego, 
łączymy w proporcjach i spraw-
dzamy, jaki to daje smak. Jeśli 
uznajemy, że jest fajny, to chce-
my podzielić się nim ze świa-
tem. Moment uznania jest kwe-
stią indywidualną.

Czym nasiąkała twoja 
skorupka?
Duże znaczenie miało dla mnie 
spotkanie z Januszem Gawry-
siakiem, który w Ciechanowie, 
skąd pochodzę, założył teatr 
eksperymentalny, bazujący na 
dokonaniach Jerzego Grotow-
skiego. Na początku byłem ak-
torem, nasza gra polegała na 
ruchu ciała, ekspresji, rytmie. 
To nie było klasyczne aktor-
stwo. Potem, już w Gdańsku, 
gdzie przeniosłem się tuż po 
maturze, zająłem się pisaniem 
muzyki do naszych spektakli, 
przy czym też nie była to muzy-

i nad którym można wystar-
czająco długo pracować, całość 
dźwięku jest kreacją. Z planu 
zostawia się jedynie dialogi, 
a całą resztę – łącznie z kroka-
mi, szuraniem ubrań i odgło-
sami przedmiotów – nagrywa 
się od nowa w studiu. Później 
buduje się atmosferę poprzez 
tła dźwiękowe, jak i wszystkie 
pozostałe efekty, typu: odgłosy 
samochodów i samolotów czy 
warunków atmosferycznych. 
Nie chcę powiedzieć, że dźwięk 
w kinie jest oszustwem, ale na 
pewno jest kreacją. 

Jakość dźwięku w polskim 
kinie poprawia się?
Nie pracuję w tym zawodzie 
długo, ale nawet w tym krót-
kim czasie jakość poprawi-
ła się znacząco, co, jak myślę, 
wynika z większej dostępności 
sprzętowej i z większej otwar-
tości twórców na to, jak robią 
to inni. My mamy wspaniałą 
tradycję dźwiękową. Uwielbiam 
stare filmy dokumentalne Bog-
dana Dziworskiego z dźwię-
kiem Jana Fredy. Są pod tym 
względem doskonale wymy-
ślone i zrealizowane. Podobnie 
obrazy Grzegorza Królikiewi-
cza, które koncepcję dźwięko-
wą miały oryginalną i dopraco-
waną. Mamy w Polsce tradycję 
wizjonerów dźwięku, a obecnie, 
pod kątem rzemiosła, również 
nie mamy się czego wstydzić.

Jednak jeśli wspominam 
filmy z lat 80. i 90., to 
pamiętam, że często nie 
dało się nawet zrozumieć, co 
mówią aktorzy. Dźwięk był 
w nich koszmarny.
Dziworski i Królikiewicz oraz 
ich nieliczni naśladowcy sta-
wiali na kreację dźwięku. Na-
tomiast polskie kino, o którym 
mówisz, stawiało na naślado-
wanie rzeczywistości, kreacja 
zeszła w nim na dalszy plan. 
Efekt był, jaki był, na co skła-
dał się szereg czynników. Na 
szczęście w ostatnich, powiedz-
my, pięciu latach jest pod tym 
względem bardzo dobrze.

Jak wygląda w twoim 
zawodzie kwestia wolności 
twórczej?

Mam szczęście, bo pracuję 
najczęściej z takimi reżyse-
rami, którzy sami takiej wol-
ności pragną, dzięki czemu 
dają ją też innym. Przy pracy 
nad moimi ostatnimi filma-
mi: Jerzego Skolimowskiego, 
Kuby Czekaja czy Bartosza 
M. Kowalskiego miałem peł-
ną swobodę. Opracowywałem 
koncept, a potem go realizo-
wałem. Następnie prezento-
wałem to, co przygotowałem 
reżyserowi. I rozmawialiśmy. 
Czy to jest fajne czy nie, czy 
to jest ten kierunek, w któ-
rym chcemy dążyć, czy też 
coś zmieniamy. Potem zno-
wu zamykałem się w studiu 
i proponowałem dalej. Lubię 
w taki właśnie sposób praco-
wać, nie wyobrażam sobie, że 
ktoś siedzi razem ze mną i mó-
wi: „Tutaj daj mi dźwięk ulicy, 
a tutaj psa”. Dźwięki różnią 
się od siebie, moment wyboru 
jest bardzo ważny. Chciałbym, 
żeby za każdym razem było to 
coś zupełnie nowego, nie ma 
miejsca na powtarzanie się.

O twojej pracy jest głośno 
dzięki Europejskiej 
Nagrodzie Filmowej, 
którą dostałeś za 11 minut 
Jerzego Skolimowskiego. 
Wierzysz, że pomoże 
uświadomić widzom, 
jak wielu osobom film 
zawdzięcza sukces?
Często wspominam słowa 
George’a Lucasa, że dźwięk to 
50 procent przeżycia audio-
wizualnego; nie tyle filmu, co 
odbioru, przeżycia właśnie. 
Absolutnie się z tym zgadzam. 
Widz natomiast zazwyczaj nie 
wie, że dźwięk w filmie jest 
kreowany, że to nie było tak, 
że słyszy to, co się nagrało ra-
zem z obrazem. Byłoby miło, 
gdyby ta świadomość zwięk-
szała się, do czego nagroda 
być może się przyczyni. Była 
przecież transmisja, telewi-
dzom obiło się o uszy, że jest 
taki zawód, i że spełnia istotną 
rolę. Realne zwiększenie świa-
domości odbywa się chyba 
jednak dzięki czemuś inne-
mu – choćby warsztatom, któ-
re czasami sam prowadzę. Oby 
było ich jak najwięcej. 

ka melodyjna, tylko bazująca 
na elementach muzyczno- 
-dźwiękowych. Czasami stra-
szyła, czasami dawała spokój, 
a czasami medytację. My ten 
teatr robiliśmy przez 13 lat. 
Dzięki niemu miałem okazję 
poznać mnóstwo spektakli, nie-
zwykłych ludzi, osobowości, 
muzyków, aktorów, reżyserów, 
odwiedzić wiele miejsc. Lata 
90. to był dobry czas dla teatru 
ulicznego. Jedocześnie intere-
sowałem się techniką i techno-
logią. I wprowadzałem te swoje 
komputery do naszego analo-
gowego świata teatru. Z jednej 
strony prymitywne flety chiń-
skie, mantry, z drugiej – kom-
putery. Starałem się to łączyć, 
ciągle poszukując. To chyba 
tkwi u podstaw jakiegokolwiek 
sukcesu – nigdy nie przestawać 
szukać.

Gdzie się szuka dźwięków?
W głowie. Kiedy oglądam film, 
nad którym mam pracować, 
słyszę w swojej wyobraźni to, 
co miałoby towarzyszyć wyda-
rzeniom. Pozostaje „tylko” te 
dźwięki znaleźć. Można szukać 
ich w naturze, można w tech-
nologii. Trzeba eksperymento-
wać. Dużo zależy od filmu, jego 
formy, sposobu narracji. Plac 
zabaw Bartosza M. Kowalskie-
go oparty jest w większości na 
naturalnych efektach dźwięko-
wych, które zostały świadomie 
i precyzyjnie wybrane i ułożo-
ne. Tam podstawą jest natura 
i prawda, bo taka jest też forma 
tego filmu, niemal dokumen-
talna. Z kolei Królewicz Olch 
Kuby Czekaja zbudowany jest 
na różnych nierzeczywistych, 
syntetycznych elementach, 
łącznie z udźwiękowieniem 
światła. W wielu momentach, 
kiedy pojawiają się świetlne 
refleksy, są one wzbogacone 
o dźwięk. W rzeczywistości nie 
ma przecież takiej możliwo-
ści, żebyśmy usłyszeli promień 
światła, który nam wpada przez 
okno. Kuba bardzo ten pomysł 
polubił i konsekwentnie się go 
trzymaliśmy.

Ile w dźwięku jest prawdy?
Zazwyczaj w filmie fabularnym, 
który ma odpowiedni budżet, 

Przed dźwiękiem
nie da się uciec

Artur Zaborski: Dźwięk w kinie pojawił 
się na przełomie lat 20. i 30. Co się od 
tamtej pory zmieniło?
Radosław Ochnio: Jeśli rozmawiamy 
teoretycznie, to niewiele. Zaczynaliśmy od 
mono, potem stereo, ale od czasu systemu 
wielokanałowego, wprowadzonego na prze-
łomie lat 70. i 80 nie zaszła żadna rewolu-
cja. Podobnie było z obrazem, w którym 
gwałtowna, radykalna zmiana nie nastąpi-
ła aż do wprowadzenia technologii 3D. A te-
raz, dzięki Dolby Atmos, dźwięk próbuje stać 
się jeszcze bardziej przestrzenny, selektywny, 
wysokiej jakości. To są założenia technolo-
giczne. Natomiast pod kątem formy i samej 
sztuki postprodukcji dźwięku zmiany są 
duże.

Dzisiaj wydajemy się zmęczeni 
natłokiem bodźców, zwłaszcza tych 
dźwiękowych. Czy kino na to zmęczenie 
reaguje?
Sam mam tak, że jak tylko skończę pracę na 
planie albo w studiu, to z radością zanurzam 
się w ciszę. Natłok dźwięków z otoczenia 
i nieustanny hałas ulic przytłaczają, a co naj-
gorsze szkodzą. Dotyczy to zwłaszcza młode-
go pokolenia, które nie dba o słuch i systema-
tycznie głuchnie. Przed dźwiękiem nie da się 
jednak uciec. Nawet w specjalnej, odizolowanej, 
bezechowej komorze, do której nie dochodzi 
żaden dźwięk z zewnątrz, z czasem usłyszmy 
własne ciało: szum krwi, bicie serca. Myślę, że 
w kinie nie pozbędziemy się więc dźwięku zu-
pełnie. Ale możemy wykorzystać go w nieoczy-
wisty sposób, np. budując na nim spokój albo 
medytację.
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Z Piotrem Stasikiem, reżyserem nominowanym 
do Europejskich Nagród Filmowych za film 

dokumentalny 21 x nowy Jork, rozmawia Kuba Armata
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nam media elektroniczne, które 
rozpraszają i dają życie zastęp-
cze. Wydaje nam się, że internet 
pozwala nam uciec od cierpie-
nia, ale tak naprawdę tylko tro-
chę nas ogłusza.

Temat kryzysu komunikacji 
interpersonalnej jest 
niezwykle istotny w twoim 
filmie. Ilekroć wchodzę do 
autobusu czy tramwaju, 
ludzie skupieni są na swoich 
telefonach, a nie na drugiej 
osobie.
W Nowym Jorku na szczęście 
jeszcze dużo osób czyta książ-
ki. Chociaż tyle. Ale rzeczywi-
ście, zamiast kogoś poderwać 
czy po prostu pogadać z kimś 
obok, siedzimy z telefonem, 
myśląc, że ta relacja jest lepsza. 
Nie potrafię ocenić, czy tak jest. 
Trzeba by zrobić jakieś badania, 
które odpowiedzą na pytanie, 
czy w ten sposób udaje nam się 
znaleźć przyjaciół, czy łatwiej 
nam się dopasować. Gdy byłem 
w Nowym Jorku, ludzie korzy-
stali z dwóch aplikacji – Tindera 
i OkCupid. Ta pierwsza używana 
była przez osoby mające ocho-
tę na przygodny seks, druga na 
podstawie konkretnych zmien-
nych ma na celu stworzenie rela-
cji. Ale czy z tego powstają lep-
sze związki? Pewnie dowiemy 
się za dziesięć czy dwadzieścia 
lat. Czas spędzony w Nowym 
Jorku pokazał mi, że liczba osób 
samotnych się powiększa. Wy-
chodząc na ulice i widząc tylu 
ludzi, odczuwamy to jeszcze bar-
dziej. Ktoś powiedział mi, że zo-
baczenie pary w Nowym Jorku 
graniczy z cudem. Może to tro-
chę przesadzone, ale z pewno-
ścią coś w tym jest.

Jak wiele zaskoczyło cię w sa-
mym mieście?
Byłem osobą z zewnątrz. Trafi-
łem tam z poprzednim filmem 
i kompletnie nie wiedziałem, 
czego mogę się spodziewać. 
Później spędziłem tam dziesięć 
dni, a kolejny raz przyjecha-
łem już na zdjęcia. Mało znałem 
miasto, ale to był mój sposób 
na robienie tego dokumentu. 
Chciałem nakręcić jak najwię-
cej, póki nie stracę świeżości. 
Myślę, że najlepsze zdjęcia na-

cją kina i sposobu podejścia do 
bohaterów takich twórców jak 
Marcin Koszałka. Jego bohate-
rowie przeżywają poprzez film 
rodzaj psychoterapii. Podobnie 
zresztą jak ja. Film traktuję jako 
coś, co daję ludziom, żeby mogli 
zobaczyć w nim samych siebie. 
Mówię im otwarcie: „Nie bój się, 
powiedz to. Zobaczysz potem tę 
sytuację na ekranie i być może 
czegoś się o sobie dowiesz”. To 
działa.

Traktujesz zatem film jako 
terapię?
Także dla siebie. To rodzaj zde-
rzenia się z pewną stroną tego, 
jacy jesteśmy. W tym filmie opo-
wiadam też o sobie i nawet nie 
zdaję sobie sprawy z tego, w ja-
kim stopniu. Dlatego właśnie 
trudno mi go później montować 
i oglądać. Kino daje możliwość 
skupienia się na jakimś proble-
mie, temacie, szczególe. Dobry 
film wprowadza nas w rodzaj 
transu, kontemplacji, prowa-
dzi nasze myśli. Wtedy bardziej 
przeżywamy. Ale jednocześnie 
mami nas, oszukuje, sprawia, że 
myślimy, że tak właśnie wygląda 
życie. Wpadliśmy w pułapkę ob-
razu, za jego sprawą przeżywa-
my więcej, co ma i dobre, i złe 
strony. Nie czuję się lepszy od 
swoich bohaterów. Robiąc film, 
zapraszam ich do współtworze-
nia, ustawiam się w roli przeka-
ziciela. Lubię też obrazy, w któ-
rych reżyser zostawia miejsce 
do wkładania myśli widza. Twór-
cami stają się w takim układzie 
i bohaterowie, i widzowie. Dla-
tego przygotowałem dwie wer-
sje – 50- i 70-minutową. W tej 

dłuższej nie zmienia się liczba 
bohaterów, nie pada dużo więcej 
słów, za to jest miejsce na obser-
wację i kontemplację. Jest miej-
sce na siebie.

Ważnym aspektem twoich fil-
mów są podróże. To dla ciebie 
jako dokumentalisty pewien 
fundament? 
Nawet nie tyle dokumentalisty, 
co człowieka. Żyjemy w swoim 
mikroświecie z szeregiem uwa-
runkowań i ograniczeń. Lubię 
wyjechać i się przewietrzyć, zo-
baczyć innych ludzi. Przynaj-
mniej raz na dwa miesiące czuję 
potrzebę wyjazdu za granicę. 
Kiedy wysiadam na dworcu 
w Berlinie czy Amsterdamie, za-
czynam oddychać pełną piersią. 
U nas czuję pewien rodzaj cięż-
kości. Co też ma swoje zalety, bo 
zmusza do traktowania się po-
ważnie i wymagania od siebie, 
ale nie daje swobody. Wszędzie, 
gdzie jadę, patrzę, jak może to 
wyglądać, jak można inaczej żyć. 
Lubię z tego czerpać i chcę się 
tym dzielić. Filmy to taka moja 
spowiedź z podróży. 

grałem wtedy i tuż przed wyjaz-
dem. Nowy Jork zaskoczył mnie 
negatywnie dwiema rzeczami. 
Wszechobecnym brudem i ce-
nami niewspółmiernymi do te-
go, jaki standard życia proponu-
je. Wiele osób pracuje tylko po 
to, żeby mieć na wynajmowany 
pokój i jedzenie. To miasto zmę-
czonych ludzi, stąd właśnie tyle 
osób zasypiało w metrze. 

Metro od początku było 
punktem wyjścia?
W pewnym sensie to wyświech-
tany temat. Można nawet po-
wiedzieć, że robić film w no-
wojorskim metrze to popełnia-
nie filmowego samobójstwa. 
W metrze jednak masz czas, 
żeby przyjrzeć się drugiemu 
człowiekowi i dlatego w tym 
miejscu postanowiłem „polo-
wać”. Nowy Jork uznawany jest 
za miasto wielokulturowe. Mam 
jednak wrażenie, że każda grupa 
etniczna czy imigranci z danego 
kraju przyciągają się i miesz-
kają w skupiskach. Każda spo-
łeczność żyje w swoim świecie, 
a mieszane pary spotyka się na-
prawdę rzadko. Metro to chyba 
taki jedyny punkt, gdzie spo-
tykają się absolutnie wszyscy, 
bez względu na kolor skóry czy 
wyznanie.

Planujesz pokazać film swoim 
bohaterom?
Oczywiście. Kiedy zaczynałem 
kręcić filmy, miałem proble-
my z tym, że przedstawiałem 
kogoś w negatywnym świetle 
bądź silnie eksponowałem jego 
wady. Teraz jest odwrotnie, co 
chyba ma związek z obserwa-

Lubię gdzieś wyjechać
i się przewietrzyć

Kuba Armata: Ludzie, któ-
rych spotykałeś w Nowym Jor-
ku, chętnie opowiadali ci swo-
je historie?
Piotr Stasik: Nie lubię genera-
lizować, ale muszę powiedzieć, 
że większość się na to zgadzała. 
Jakiś czas temu zrobiłem eks-
peryment w Paryżu. Jeździłem 
metrem, zaczepiałem ludzi i py-
tałem, czy nie chcieliby mi opo-
wiedzieć o swoich problemach. 
W zasadzie nikt się nie zgadzał. 
Większość patrzyła na mnie 
jak na zboczeńca, który próbu-
je poderwać na robienie filmu. 
W Nowym Jorku było zupełnie 
inaczej. Tam godzili się niemal 
wszyscy.

Przypuszczasz, że z czego 
to wynikało?
Myślę, że z zaufania i otwarto-
ści. Zauważyłem taki szcze-

gół, który świadczył o tym, jak 
blisko ludzie tam żyją. Gdy 
wieczorem zmęczeni wracają 
z pracy, zdarza się w metrze, że 
ktoś zaśnie i głowa poleci mu 
na ramię obcej osoby. W No-
wym Jorku nie widziałem, że-
by ktoś tę głowę odepchnął. 
To takie poczucie wspólnoty, 
które przekłada się na cielesną 
bliskość. U nas jest z tym dużo 
większy problem. Zewnętrzne 
relacje najeżone są agresją, cza-
sami ukrytą, kiedy indziej nie. 
To zawsze niepewność, strach. 
Przejawiają się w sposobie, 
w jaki do siebie mówimy, jak 
się ubieramy. Myślę jednak, że 
kiedy pogrzebie się wewnątrz, 
to wszyscy jesteśmy podobni. 
W ogóle chciałem zrobić nie 
tyle film o nowojorczykach, co 
o tym, jak obecnie wyglądają 
relacje międzyludzkie.

Długo chodziło ci to po 
głowie?
Robię filmy tylko wtedy, kiedy 
coś mnie interesuje. Tak było 
z dwoma dokumentami w Rosji. 
Tamten rejon, energia, sposób 
bycia i ludzie mnie fascynowa-
li. Czułem się tam jak w krainie 
dzieciństwa. Nowy Jork z kolei 
zafascynował mnie poczuciem 
wolności i możliwości ekspre-
sji tego, jacy jesteśmy. Byłem 
wtedy na etapie poszukiwania 
miejsca, w którym chciałbym 
zamieszkać i miałem ochotę 
sprawdzić, czy to miejsce dla 
mnie. Zatem trochę prywata, ale 
myślę, że mam do niej prawo, bo 
wiem, że wtedy jest szansa na 
autentyzm w filmie. Na począt-
ku nie przyświecała mi żadna 
teza, nie chciałem nic udowad-
niać. Tak nie robi się klasyczne-
go filmu. Przecież powinien być 
temat, a tu można powiedzieć, 
że go nie było. Zamiast niego 
było zadanie, więc w pewnym 
sensie odbierałem to jak ekspe-
ryment. Wejdę do metra, złapię 
dwadzieścia jeden osób, przepy-
tam je, zrobię takie antropolo-
giczne badanie, i analizując jego 
wynik, spróbuję z tego zbudo-
wać jakiś spójny portret.

Da się w czymś takim nakre-
ślić jakikolwiek scenariusz?
Jasne. Zawsze scenariusze pi-
szę dość dokładnie i zazwyczaj 
mają po kilkanaście stron. Są 
w nich nawet dialogi, które bę-
dą wypowiadali bohaterowie. To 
pozwala mi sobie wyobrazić, jak 
ten film będzie wyglądał w każ-
dym szczególe, i o czym chcę 
opowiadać. A czy to się póź-

niej sprawdza, to zupełnie inna 
sprawa. Mam jednak rys tego, 
czym chcę się zająć. Na jakiej 
głębokości mają być rozmowy, 
jakiego rodzaju zwierzenia, ja-
cy bohaterowie. Inaczej pewnie 
bym się pogubił, nie mówiąc 
już o tym, że nie dostałbym żad-
nych pieniędzy.

Intuicja odgrywa kluczową ro-
lę w doborze bohaterów?
Z jednej strony tak. Z drugiej, 
na pewnym etapie miałem kon-
kretne osoby i wiedziałem, że 
brakuje np. dziecka bądź kogoś 
starszego. Zależało mi na prze-
kroju. Ponieważ wszyscy boha-
terowie, których znalazłem, byli 
samotni, wpadłem na pomysł, 
by dotrzeć do człowieka, który 
samotny nie jest. Tyle że to by-
ła taka sama historia jak z szu-
kaniem Indianina w Nowym 
Jorku. W efekcie nie znalazłem 
ani jednego, ani drugiego. No-
wy Jork to miejsce, które ścią-
ga mnóstwo samotnych osób 
z całego świata, ale oczywiście 
też tę samotność produkuje. 
Jedna z bohaterek filmu mówi: 
„Jeśli wiesz, że za rogiem czeka 
na ciebie dwudziestka nowych, 
ciekawych ludzi, nie pracujesz 
nad swoim związkiem”. Ten 
film, przynajmniej dla mnie, mó-
wi też o tym, że świadome, cza-
sem odrzucające przyjęte wzory, 
otwarte na poszukiwania życie, 
sprawia pewną trudność i powo-
duje cierpienie. Uważam jednak, 
że właśnie tak się powinno żyć. 
Być może jesteśmy aktualnie 
na etapie szukania siebie, także 
w rozumieniu cywilizacyjnym. 
W czym wydatnie przeszkadzają 
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21 x Nowy Jork, 
reż. Piotr Stasik

29. Europejskie Nagrody Filmowe 
przyniosły również Nagrodę 
Publiczności Małgorzacie 
Szumowskiej za obraz Body/Ciało 
(rozmowę z reżyserką o filmie 
opublikowaliśmy w marcowym 
numerze „Magazynu…” w 2015). 
Ponadto, Tomasz Wasilewski 
był nominowany za scenariusz 
wyreżyserowanych przez siebie 
Zjednoczonych Stanów Miłości 
(rozmowę z twórcą o filmie 
opublikowaliśmy w lipcowym 
numerze „Magazynu…” w 2016).

Piotr Stasik Fo
t.

 R
ob

er
t 

Ja
w

or
sk

i/
SF

P



40 41MAGAZYN FILMOWY        nr 65/styczeń 2017

Festiwale w Polsce: Ale Kino!Festiwale w Polsce: Cinergia

Tegoroczny festiwal otworzył 
najnowszy film Jana Jaku-
ba Kolskiego – Las, 4 rano. 

Obraz ten nie został wybrany przy-
padkowo. „To tytuł bardzo silnie 
związany z filmową historią mo-
jej rodziny, powstawał w regionie, 
ekipa była z Łodzi, film otrzymał 
też finansowe wsparcie od Łódź 
Film Commission” – mówił Jan 
Jakub Kolski. Dużym wydarzeniem 
Cinergii okazało się niezwykle 
interesujące spotkanie z Jerzym 
Skolimowskim, który opowiadał 
o swojej drodze twórczej oraz o bra-
ku jednej metody, według której 
realizuje filmy. Wspominał także 
lata spędzone w łódzkiej Szkole 
Filmowej.

Program tegorocznej edycji Ci-
nergii poszerzył się o dodatkowe 
sekcje, m.in. „Europejskie kino dla 
dzieci” i „Polskie filmy dokumen-
talne”. Cykl pokazów włoskich ar-
cydzieł był dedykowany wybitnej 
krytyczce filmowej, blisko związa-
nej z łódzką Szkołą Filmową – prof. 
Marii Kornatowskiej. 

Najwięcej emocji wśród widzów 
tradycyjnie budziły: Konkurs Eu-
ropejskich Debiutów i Filmów 
Drugich oraz Konkurs Polskich 
Debiutów i Filmów Drugich. Na-

grodę główną w tym pierwszym 
zdobył Tydzień i jeden dzień Asa-
pha Polonsky’ego. „Za oryginalne 
sportretowanie traumatycznej sy-
tuacji, jaką jest utrata ukochane-
go dziecka”– uzasadniała decy-
zję Grażyna Torbicka, przewod-
nicząca jury. A także za: „dojrza-
łość w pokazaniu skrajnych sta-
nów emocjonalnych i umiejętne 
balansowanie między tragifarsą 
a dramatem, za świetną konstruk-
cję scenariusza”. Jury wyróżniło 
również dramat Ostatnie dni mia-
sta Tamera El Saida.

Nagroda w konkursie polskim 
powędrowała do Adama Guziń-
skiego, reżysera Wspomnienia 
lata. „Sam jako student 
chodziłem na Ciner-
gię, to wspaniałe, że 
mogłem na tym fe-
stiwalu pokazać 
swój skromny, 
subtelny film, 
który w dodat-
ku został do-
ceniony” – cie-
szył się laureat, 
odbierając na-
grodę z rąk An-
drzeja Saramono-
wicza, przewodni-

twórców niezależnych oraz wy-
bitnych osobowości świata sztuki 
i kultury. Wśród laureatów zna-
leźli się: piosenkarka Anita Lip-
nicka, reżyser Jerzy Skolimowski 
oraz aktor Krzysztof Majchrzak. 
„Jestem bardzo dumny, bo to na-
groda za upór, za niewpisywanie 
się w korporacyjny kontekst kul-
tury. To nagroda za niestanie na 
ściankach, za nienoszenie styliza-
cji, tylko ubrań” – mówił Krzysz-
tof Majchrzak. Złotym Glanem 
uhonorowano również zmarłego 
w zeszłym roku Andrzeja Waj-
dę, którego Powidoki zaprezen-
towano na pokazie specjalnym. 
Andrzejowi Wajdzie poświęcona 
była niezwykła wycieczka „Tram-
wajem zwanym Powidoki”, pod-
czas której o łódzkich lokacjach 
do filmów Mistrza opowiadał Ma-
ciej Kronenberg.

W ramach Cinergii odbył się 
także koncert Katarzyny Groniec, 
który uświetnił zamknięcie Kon-
kursu Polskiej Piosenki Filmowej 
KamerTon, a statuetka powędro-
wała do duetu Pezet i Czarny HI-

-FI za utwór „Co jest ze mną nie 
tak” z filmu Kamper. 

Mimo kłopotów organi-
zacyjnych i niepokojących 
informacji o problemach fi-
nansowych – festiwal udało 

się sprawnie zrealizo-
wać. Po raz kolejny 
publiczność Ciner-
gii mogła uczestni-
czyć w wyjątkowej 
prezentacji euro-
pejskiego kina, po-
równać produkcje 
zagraniczne z pol-
skimi, skonfronto-

wać twórczość mło-
dych twórców i uzna-
nych reżyserów. 

Projekcje kilkudziesięciu wartościowych filmów europejskich, 
warsztaty, koncerty i spotkania z osobistościami kina. Obrazy 
debiutantów i uznanych mistrzów. Odświeżona formuła oraz 
nowe sekcje programowe. Konkursy filmowe na najlepszy 
polski i europejski debiut. KamerTon, a także rozdanie Złotych 
Glanów. 21. edycja Forum Kina Europejskiego Orlen Cinergia 
odbywała się w dniach 25 listopada – 2 grudnia w multipleksie 
Helios, kinie Charlie oraz w Szkole Filmowej w Łodzi.

Anna Michalska

Nowa energia 

Cinergii
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Wysokie notowania po-
znańskiej imprezy na 
mapie światowych fe-

stiwali filmów kierowanych do mło-
dego widza to zasługa znakomitego 
zespołu, który od lat – niemal w nie-
zmienionym składzie – ją organiza-
cyjnie i programowo przygotowuje, 
nade wszystko: Tatiany Kauczor, 
absolwentki organizacji produkcji 
łódzkiej Szkoły Filmowej, która za-
miast filmów produkuje festiwal, 
kwartetu kompetentnych progra-
merów – Marty Grzesiuk i Mate-
usza Celera (filmy pełnometrażo-
we), Marty Jodko i Patrycji Rojek 
(filmy krótkometrażowe), a przede 
wszystkim – Jerzego Moszkowicza, 
dyrektora Centrum Sztuki Dziecka 
w Poznaniu, kierującego festiwa-
lem już od ćwierć wieku. 

Na pytanie, skąd czerpie inspira-
cje, dyrektor odpowiada: „Z głowy 
i z serca. Inspiracją jest to, co dzie-
je się w kinie i poza nim. Zarówno 
na polskim, jak i światowym ryn-
ku filmów dla dzieci i młodzieży. 
Jeszcze jedną inspiracją jest pa-
sja. Pracując w dziedzinie filmu 
dla dzieci, który nie jest filmem 
komercyjno-rozrywkowym, trze-
ba albo mieć pasję, albo zmienić 
pole zainteresowań”. 

Właśnie pasja jest chyba – obok 
kompetencji – głównym wyznacz-
nikiem poznańskiego zespołu. 
A jest co robić. Tegoroczny pro-

gram konkursowy został złożony 
z filmów wybranych (24 pełne i 52 
krótkie metraże) spośród ponad 
trzech tysięcy tytułów nadesła-
nych do Poznania z całego świa-
ta. A konkursy to wprawdzie naj-
ważniejsza, ale nie jedyna, część 
festiwalu. Obudowane są ogromną 
ilością interesujących przeglądów 
towarzyszących (m.in. Panorama 
Młodych, Ale Kino! Najmłodsze-
go Widza, Ale Kino! z Dreszczy-
kiem, Ale Kino! Sport), seminariów, 
warsztatów, koncertów, spotkań. 
Jest także Wędrujące Ale Kino!, 
czyli poznański festiwal w terenie 
(w ubiegłym roku odbyła się już 
jego siódma edycja).

34. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza 
Ale Kino! przyciągnęła przed ekrany poznańskiego Multikina 
oraz Kina Pałacowego 25 tysięcy młodych – lub młodo się 
czujących – widzów! To frekwencyjny rekord. Nie w ilości tkwi 
jednak istota tej fantastycznej, perfekcyjnie zorganizowanej 
imprezy. Najważniejszy jest program – zróżnicowany, atrakcyjny, 
mądry. Tu pokazuje się filmy, które bawią, ale i pozostawiają 
refleksję, zachęcają do relaksu, ale i szczerej wymiany myśli. 
Bez niepotrzebnej pozy i zbędnej dydaktyki.

Jerzy Armata

Z głowy i z serca
Cladue’a Barrasa, a Nagrodami 
Stowarzyszenia Filmowców Pol-
skich hinduską fabułę – Pułapka 
(reż. Jayaraj Rajasekharan Nair) 
i polską animację – Basia i upał 
w ZOO (reż. Marcin Wasilewski). 
Warto wspomnieć, że nagrodę za 
Ale Debiut! otrzymał Mariusz 
Palej za niezwykle efektowną, 
ale i mądrą opowieść utrzyma-
ną w poetyce fantasy – Za nie-
bieskimi drzwiami. Jak widać, 
w rodzimym kinie dla młodego 
widza – zarówno w animacji, jak 
i fabule – „coś drgnęło”. Miejmy 
nadzieję, że nie jest to chwilowy 
wyskok, a początek trwałej ten-
dencji.

A że w polskim kinie dla mło-
dych bywały u nas lata tłuste, 
świadczy choćby dorobek Jacka 
Adamczaka, uhonorowanego Pla-
tynowymi Koziołkami. Dostał je – 
jak czytamy w werdykcie kapituły – 
za „całokształt twórczości, za to, 
że pięknymi filmami wprowadza 
dzieci w świat subtelnej plastyki, 
opowiadając ciekawe i mądre hi-
storie, tak jak w swoich obrazach 
z serii Baśnie i bajki polskie lub 14 
bajek z królestwa Lailonii, czy też 
wywołując emocje i wysublimowa-
ne przeżycia w filmach do muzyki 
klasycznej z Telewizyjnego Studia 
Filmów Animowanych w Pozna-
niu”. To cenne trofeum trafiło tak-
że do Rocka Demersa za „bogaty 
dorobek w dziedzinie dystrybu-
cji i produkcji filmów dla dzieci, 
a w szczególności za wykreowa-
nie zainicjowanego w roku 1984 
cyklu filmów fabularnych Tales for 
All, realizowanych przez jego Les 
productions la Fête”.

Konkursowe trofea tradycyjnie 
wręczono w renesansowym ratu-
szu na Starym Rynku, ostatniego 
dnia festiwalu, tuż po południo-
wym występie poznańskich ko-
ziołków. Notabene pięknie o nich 
opowiedział w jednym ze swych 
filmów tegoroczny laureat „platy-
ny” – Jacek Adamczak (Poznańskie 
koziołki, 2007). 

Zdobywcami Złotych Kozioł-
ków 34. edycji festiwalu zosta-
li – w kategorii pełnego metra-
żu – Yoon Ga-eun z Korei Połu-
dniowej za film dla dzieci Cały 
nasz świat oraz José Luis Ruge-
les za kolumbijsko-argentyńsko- 
-francuski obraz dla młodzieży 
Alias Maria, a w kategorii krót-
kiego metrażu – Daniel Duran-
leau z Kanady za produkcję dla 
dzieci Mizbrük oraz Paul Ja- 
doul za francusko-belgijski film 
dla młodzieży Totemy. Nagrodą 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Filmów dla Dzieci (ECFA) uho-
norowano francusko-szwajcarską 
animację Nazywam się Cukinia 

Tłumaczka Karolina Jaźwińska z Luisem 
Vorbachem aktorem filmu Na linii wzroku oraz 
reżyserem Joachimem Dolhopfem – zdobywcami 
Nagrody Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Adam Guziński i Max Jastrzębski 
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czącego jury. W tej samej kategorii 
nagrodzono jeszcze dwa polskie 
tytuły: Wszystkie nieprzespane no-
ce Michała Marczaka oraz Kampe-
ra Łukasza Grzegorzka. Nagrodą 
specjalną za najlepszą kreację ak-
torską wyróżniono Andrzeja Se-
weryna za rolę Zdzisława Beksiń-
skiego w filmie Ostatnia Rodzina 
Jana P. Matuszyńskiego.

Tradycyjnie przyznano także 
Złote Glany, czyli nagrody dla 
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Festiwale w Polsce: Watch DocsFestiwale w Polsce: Festiwal Filmu Niemego

Te wędrówki odbywamy każ-
dego roku. Przemieszczamy 
się w czasie, ale też w prze-

strzeni: różnymi środkami komu-
nikacji, po różnych zakątkach świa-
ta, po różnych kinematografiach 
i formach filmowych” – komentu-
je Marynia Gierat, dyrektor Kina 
Pod Baranami, gdzie festiwal od 
lat się odbywa. Łukasz Lawrenz 
i Marcin Pazera ze studia Eternal 
Monkeys, autorzy spotu i plaka-
tu imprezy, mieli jeszcze więcej 
powodów, żeby odnieść się do 
legendarnego pociągu braci Lu- 
mière. „Tegoroczna edycja Festiwa-
lu Filmu Niemego jest wyjątkowa 
również ze względu na obchody 
120 lat od pierwszego pokazu ki-
nowego na ziemiach polskich” – 
przypomina Gierat.

Przez cztery wieczory, od 1 do 
4 grudnia, wsiadać można było 
w Krakowie do pociągów, aero-
planów, na statki, rowery i do za-
przęgów konnych, żeby zwiedzać 
miniony świat w towarzystwie 
aktorów: Douglasa Fairbanksa 
(Czarny Pirat), Bustera Keato-
na (Generał), Emila Janningsa 
(Żona faraona) oraz reżyserów: 
Henryka Szaro (Zew morza), Mi-
hály’a Kertésza (później znanego 
jako Michael Curtiz, melodramat 

Niepożądana), Edwarda S. Curti-
sa (fabularyzowany dokument In 
the Land of the Head Hunters), Lo-
uisa Delluca (melodramat z wąt-
kiem kryminalnym Droga do Er-
noa), Holger-Madsena (Misja na 
Marsa), Roberta Flaherty’ego (Na-
nuk z Północy), Georgesa Mélièsa 
(Podróż na Księżyc) i Oktavijana 
Mileticia, ojca chorwackiego filmu 
autorskiego. Niektóre z zaprezen-
towanych dzieł zobaczyć można 
było w Polsce po raz pierwszy.

„Pokaz filmów Oktavijana Mile-
ticia to efekt naszej nowej współ-
pracy z Festiwalem Filmu Nieme-
go w Zagrzebiu” – mówi Marynia 
Gierat. – „Wcześniej wzajemnie 

było wypełnione widzami i zna-
komicie się bawiło, gdy prezento-
wana była anegdota, a wzruszało 
przy historii poważniejszej. Przez 
lata Festiwal Filmu Niemego wy-
pracował sobie grono wiernych fa-
nów i mocną markę. „Zawsze naj-
większą popularnością cieszą się 
te tytuły, które wszyscy widzieli 
już po dziesięć razy. Klasyki ki-
na niemego” – zauważa Marynia 
Gierat. – „Jako festiwal mamy 
jednak ambicję, żeby odkrywać 
rzeczy nieznane. I to też sprawia 
nam największą frajdę: gdy ktoś 
się skusi na przykład na dokument 
o Indianach, a potem nam dzię-
kuje. Nadal zamierzamy szukać 
takich skarbów, tytułów dopiero 
co odnalezionych, odrestaurowa-
nych cyfrowo”. 

Magnesem, który przyciąga do 
Festiwalu Filmu Niemego jest bez 
wątpienia muzyka. Tegorocznym 
projekcjom znowu towarzyszyły 
najprzeróżniejsze gatunki i aranża-
cje: od klasyki po jazz, DJ-a. W tym 
roku zagrali m.in. Salk, Lód 9, Ki-
xnare, Baaba, Tropy, Semi-Inven-
ted Trio, Minoo, Immortal Onion, 
Helatone Trio i Urszula Stosio/
Marcin Pokorski – niezależne, 
awangardowe zespoły. Zew mo-
rza przedstawiono z kopii wraz 
z muzyką Krzesimira Dębskiego. 
„Jesteśmy bardzo otwarci na róż-
ne gatunki i eksperymenty” – ko-
mentuje Gierat. – „Jest grono mu-
zyków, których zapraszamy dość 
często, ale zawsze też staramy się 
dobrać nowe zespoły. To również 
sposób na znalezienie widzów, 
którzy inaczej być może nie do-
tarliby na seanse filmów niemych. 
Przychodzą, zaciekawieni swoim 
ulubionym zespołem, a potem... 
wracają na kolejne projekcje, ocza-
rowani dawnym kinem”. 

o sobie wiedzieliśmy, ale w tym 
roku postanowiliśmy przekuć to 
w coś konkretnego. Dzięki wspar-
ciu Filmoteki Narodowej pokaza-
liśmy w Zagrzebiu Ludzi bez ju-
tra i Mocnego człowieka, a teraz 
seans chorwacki odbył się u nas. 
Z pewnością chcemy ten kontakt 
rozwijać: jeżeli starczy materiału 
ze strony chorwackiej, pokazywać 
wzajemnie swoje filmy. A może in-
spirować się i zdobywać wspólnie 
nowe tytuły z międzynarodowych 
zbiorów archiwalnych?”.

Projekcja wydawała się wyjątko-
wo niszowa: czarno-białe, nieme 
krótkie filmy z Chorwacji, a jednak 
niemal całe Kino Pod Baranami 

Na ekranie ukazuje się wielka lokomotywa. Niemal taka sama, 
jak na stacji w La Ciotat, a jednak inna. Wśród dźwięków 
skomponowanych przez zespół Lód 9 wyłania się stopniowo 
z linii bardziej przypominających negatywowe, choć utrzymane 
w wyrazistej tonacji kolorystycznej, zdjęcie mapy. Tradycja styka się 
ze współczesnością. Trudno o trafniejszą ilustrację dla 17. Festiwalu 
Filmu Niemego, którego głównym hasłem była „Podróż”. 

Dagmara Romanowska

Podróż
w czasie
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Serce większości festiwali fil-
mowych stanowi konkurs 
i nie inaczej jest w przy-

padku Watch Docs. O główny 
laur walczyło dwanaście wyse-
lekcjonowanych dokumentów, 
które z różnych punktów widze-
nia przyglądały się problematyce 
łamania praw człowieka. Polskę 
w tym zestawie reprezentowała 
znakomita Ikona Wojciecha Ka-
sperskiego, portretująca ponurą 
rzeczywistość prowincjonalnego 
szpitala psychiatrycznego na Sy-
berii. Film nie powtórzył jednak 
sukcesu z Krakowskiego Festi-
walu Filmowego, uznając wyż-
szość irańskiego A 157 w reży-
serii Behrouza Nooranipoura. 
„Wybraliśmy dokument, który 
pokazał nam bohaterów z bli-
ska i wszystkich nas bardzo po-
ruszył. Zwycięski film przybliża 
problem, który choć powszech-

ny w trakcie wojny, często zostaje 
przeoczony. To bardzo osobista 
historia, która domaga się uwagi 
świata i jego działania” – tak swój 
werdykt tłumaczyło jury. W jego 
skład weszli: Brigid O’Shea, Dirk 
van der Straaten, Liduine Zum-
polle, Oksana Sarkisova oraz jako 
przewodniczący Nima Sarvestani. 
Film Nooranipoura to wstrząsa-
jąca opowieść o trzech wyjątko-
wo ciężko doświadczonych mło-
dych dziewczynach, poddanych 
społecznemu ostracyzmowi w jed-
nym z obozów dla uchodźców na 
granicy iracko-tureckiej. Zresztą 
konkurentów do głównego lauru 
było więcej. Jak chociażby świet-
ny dokument przedstawiający fa-
natycznych kibiców piłkarskich 
izraelskiego Beitaru Jerozolima, 
czyli Czyści Mayi Zinshtein, czy 
Curumim w reżyserii Marcosa Pra-
dy. Ten drugi film to historia Mar-

Podczas ubiegłorocznej edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Watch 
Docs. Prawa Człowieka w Filmie, pojawiła się 
myśl, że to nie jest zbyt dobry czas dla tych 
praw. Minął rok i wygląda na to, że niestety 
niewiele się w tej kwestii zmieniło. A jeżeli 
już, to raczej na gorsze. Akcji zawsze jednak 
towarzyszy reakcja, a jest nią coraz większa 
świadomość oraz potrzeba wsłuchiwania 
się w głos pokrzywdzonych. Bo właśnie na 
to najbardziej wyczulona jest festiwalowa 
publiczność, która szczelnie wypełniła większość 
zaplanowanych projekcji. Nie tylko konkursowych, 
ale i tych związanych z sekcjami tematycznymi, 
poświęconymi takim zagadnieniom, jak swoboda 
wypowiedzi czy populizm. 

Kuba Armata

Akcja, reakcja

w dokumentalistyce – zwłaszcza 
na los kobiet w skrajnie patriar-
chalnych kulturach. W tym kinie 
tętni puls współczesnej dokumen-
talistyki: zaangażowanej i »insider-
skiej«” – przekonywał dyrektor fe-
stiwalu Maciej Nowicki. 

Festiwal, którego współorgani-
zatorami są: Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka, Centrum Sztuki 
Współczesnej Zamek Ujazdowski, 
Społeczny Instytut Filmowy oraz 
Państwowe Muzeum Etnograficz-
ne w Warszawie, to nie tylko filmo-
we projekcje, ale i szereg spotkań 
czy dyskusji. Rozmawiano m.in. 
o polityce pamięci, dziennikar-
stwie w zagrożeniu. Te kilka gru-
dniowych dni to nie koniec bar-
dzo ciekawej oraz jakże potrzeb-
nej imprezy, jaką jest Watch Docs. 
Festiwal rozpoczyna teraz objazd 
po Polsce i zawita do ponad czter-
dziestu miast.  

co Archera, Brazylijczyka skaza-
nego za przemyt kilkunastu ki-
logramów kokainy i czekające-
go na wykonanie kary śmierci 
w celi indonezyjskiego więzienia.

Sarvestani, irański reżyser 
mieszkający od wielu lat w Szwe-
cji, wystąpił na tegorocznej, 16. 
edycji festiwalu w podwójnej ro-
li. Obok jurorowania odebrał też 
nagrodę specjalną im. Marka No-
wickiego, dołączając tym samym 
do prestiżowego grona, wśród któ-
rego znajdują się tacy twórcy, jak 
Marcel Łoziński, Frederick Wise-
man czy Jafar Panahi. Przed trze-
ma laty dokument Sarvestanie-
go Za kratami nie nosimy burek 
triumfował na festiwalu Watch 
Docs, a w tym roku filmem za-
mknięcia był dalszy ciąg tej hi-
storii, czyli Więzienne siostry. „Ki-
no Sarvestaniego to współcześnie 
jedno z najważniejszych spojrzeń 

Fo
t.

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



Polskie premiery

44 MAGAZYN FILMOWY        nr 65/styczeń 2017

Frame, Filmové Studio Barrandov, Michael 
Samuelson Lighting Prague, FAMU, Arizona 
Films
czas projekcji: 105 min
dystrybucja: Żółty Szalik

Wtorek, 10 lipca 1973 roku, Praga, przysta-
nek przy alei Obrońców Pokoju. Kobieta, 
lat 22, będąca zawodowym kierowcą, 
wjechała ciężarówką model Praga RN 
w grupę ludzi oczekujących na tramwaj. 
Osiem osób zginęło, dwanaście zostało 
rannych. To nie był nieszczęśliwy wypa-
dek. Działała z premedytacją. Chciała 
zabić jak najwięcej osób. Nie uciekała 
przed milicją. Nie broniła się na procesie. 
Była ostatnią kobietą w byłej Czechosło-
wacji, na której wykonano karę śmierci. 
Dwa dni przed swoim czynem napisała 
list: „Dlaczego to robię? Żeby zrozumieli, 
że istnieje kres bezsilności jednostki. 
Jestem samotnikiem. Człowiekiem znisz-
czonym przez ludzi. Mam wybór – zabić 
siebie albo innych. Wybieram zemstę. Ja, 
Olga Hepnarova”.

Powidoki
film fabularny
premiera: 13 stycznia
reżyseria: Andrzej Wajda
scenariusz: Andrzej Mularczyk według pomysłu 
Andrzeja Wajdy
zdjęcia: Paweł Edelman
muzyka: Andrzej Panufnik
scenografia: Marek Warszewski
charakteryzacja: Janusz Kaleja
montaż: Grażyna Gradoń

rzecz niemal karkołomną. Tymczasem 
zgrana paczka przyjaciół (Agnieszka Wię-
dłocha, Aleksandra Domańska, Maciej 
Zakościelny, Piotr Stramowski, Marcin 
Perchuć) jak co roku wyrusza w góry. Tam 
odkrywają tajemnicę, która na zawsze 
zmieni ich życie. Co wybiorą? Lojalność 
czy pieniądze? Przyjaźń czy miłość? 
Prawdę czy kłamstwo? Własne czy cudze 
szczęście? Każdy wybór oznacza tarapaty. 
Kto im pomoże? Wiadomo: przyjaciele. 
Bo przyjaźń, jak żadna inna inwestycja, 
zawsze się opłaca.

Ja, Olga Hepnarova

film fabularny
premiera: 13 stycznia
reżyseria: Petr Kazda, Tomáš Weinreb
scenariusz: Petr Kazda, Tomáš Weinreb
zdjęcia: Adam Sikora
montaż: Vojtech Fric
dźwięk: Petr Kapeller, Richard Müller 
obsada: Michalina Olszanska, Martin Pechlát, 
Klára Melísková, Marika Soposká, Juraj Nvota, 
Martin Finger, Marta Mazurek, Ondrej Malý, 
Malwina Turek, Błażej Wójcik, Małgorzata 
Gorol, Szymon Piotr Warszawski, Marta 
Malikowska, Zofia Charewicz, Tomasz Włosok, 
Mirosław Haniszewski, Natalia Sikora, Wioletta 
Młynarczyk, Marcin Kalisz
producenci: Marcin Kurek, Sylwester 
Banaszkiewicz, Marian Urban, Vojtech Fric, Petr 
Kazda, Tomáš Weinreb 
produkcja: MediaBrigade, Black Balance, 
Frame100r, ALEF Film & Media Group, Love.

Po prostu przyjaźń
film fabularny
premiera: 6 stycznia
reżyseria: Filip Zylber
scenariusz: Karolina Szablewska
zdjęcia: Jan Holoubek
muzyka: Maciej Zieliński
scenografia: Grzegorz Piątkowski
charakteryzacja: Tomasz Matraszek
montaż: Rafał Listopad
dźwięk: Jacek Hamela
obsada: Magdalena Różczka, Agnieszka 
Więdłocha, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna 
Dąbrowska, Aleksandra Domańska, Maciej 
Zakościelny, Piotr Stramowski, Krzysztof 
Stelmaszyk, Bartłomiej Topa, Marcin Perchuć, 
Przemysław Bluszcz, Kamil Kula
producent: Robert Kijak, Kamil Przełęcki 
produkcja: Agora S.A.
czas projekcji: 129 min
dystrybucja: Next Film

Wielowątkowa komedia o grupie przyja-
ciół, których relacje zostają wystawione 
na niejedną próbę. Alina i Marian (Sonia 
Bohosiewicz i Marcin Perchuć) wygry-
wają wielkie pieniądze i muszą się nimi 
jakoś podzielić. Ivanka (Magdalena 
Różczka), singielka i bizneswomen, chce 
mieć dziecko, nie wiążąc się z mężczyzną; 
ma jej w tym pomóc serdeczny przyjaciel 
(Bartłomiej Topa). Filip (Kamil Kula) ryzy-
kuje twarz i karierę dla kaprysu zwariowa-
nej kolekcjonerki guzików (Aleksandra 
Domańska). Stateczny profesor (Krzysz-
tof Stelmaszyk) odmawia nieprzyzwoitej 
prośbie przyjaciela (Przemysław Bluszcz), 
ale w tajemnicy przed nim porywa się na 
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żanta Zawadę (Robert Więckiwicz). 
Doświadczony funkcjonariusz wraca 
do gry i dostaje nowe zadanie – zostaje 
dowódcą konwoju, który ma prze-
transportować bardzo niebezpiecz-
nego więźnia do szpitala psychiatrycz-
nego. Członkowie jego ekipy to ludzie 
ze skomplikowaną przeszłością. Wśród 
nich jest także pełen ideałów Feliks 
(Tomasz Ziętek), prywatnie mąż córki 
Nowackiego (Agnieszka Żulewska), 
który nigdy nie powinien był znaleźć się 
w więźniarce. Dyrektor więzienia utra-
ciwszy kontrolę nad konwojem, rusza 
w pościg, by naprawić, a może ukryć 
niewygodną dla niego prawdę. Powoli 
wychodzi na jaw prawdziwy cel konwoju. 
Między mężczyznami narastają konflikty 
i rośnie napięcie, z każdą minutą nastę-
pują nieoczekiwane zwroty akcji. Od tej 
pory sprawiedliwość może być wymie-
rzona na własną rękę.

Las, 4 rano
film fabularny
premiera: 20 stycznia
reżyseria: Jan Jakub Kolski
scenariusz: Jan Jakub Kolski, Krzysztof Majchrzak
zdjęcia: Jan Jakub Kolski
muzyka: Luka (pseud.)
scenografia: Paulina Korwin-Kochanowska
kostiumy: Monika Onoszko
charakteryzacja: Elżbieta Pyta
montaż: Konrad Śniady
dźwięk: Katarzyna Szczerba
obsada: Krzysztof Majchrzak, Olga Bołądź, Maria 
Blandzi, Michał Kowalski, Aleksandra Michael, 
Grzegorz Stelmaszewski
producent: Jan Jakub Kolski
produkcja: Wytwórnia Doświadczalna
czas projekcji: 97 min
dystrybucja: Wrocławska Fundacja Filmowa

Forst jest zamożnym, dobrze zorganizo-
wanym człowiekiem. Kiedy go pozna-
jemy, wydaje się królem życia. Któregoś 
dnia porzuca korporację, w której jest 
wiceprezesem. Zniszczenia, jakie po sobie 

zostawia, nie dają nadziei na powrót. Las, 
4 rano kilka lat później. Na wpół zdziczały 
dziad leśny, zarośnięty, brudny, w łach-
manach, zakłada wnyki na zwierzęta. Roz-
poznajemy: to ten sam człowiek – Forst. 
Mieszka w lesie, w wybudowanej przez 
siebie ziemiance. Za towarzystwo ma 
trójnogiego psa. Żywi się mięsem upolo-
wanej zwierzyny, żyje w zgodzie z przy-
rodą. Któregoś dnia przed drzwiami jego 
samotni staje trzynastoletnia Jadzia. Forst 
po raz kolejny musi zmienić swoje życie…

Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej

film fabularny
premiera:  27 stycznia
reżyseria: Maria Sadowska
scenariusz: Krzysztof Rak
zdjęcia: Michał Sobociński
muzyka: Radzimir Dębski
scenografia: Wojciech Żogała
kostiumy: Ewa Gronowska
charakteryzacja: Aneta Brzozowska
montaż: Jarosław Kamiński
dźwięk: Jarosław Bajdowski
obsada: Magdalena Boczarska, Piotr Adamczyk, 
Justyna Wasilewska, Eryk Lubos, Jaśmina Polak, 
Karolina Gruszka, Danuta Stenka, Arkadiusz 
Jakubik, Wojciech Mecwaldowski, Borys Szyc, 
Katarzyna Kwiatkowska, Artur Barciś
producent: Krzysztof Terej
produkcja: Watchout Productions
czas projekcji: 117 min
dystrybucja: Next Film
 
Opowieść o Michalinie Wisłockiej – 
lekarce-seksuolożce, która dokonała 
niemożliwego, szeroko otwierając drzwi 
polskich sypialni. Rozprawiając się z kon-
serwatywnymi stereotypami i wszech-
obecną ignorancją, zrewolucjonizowała 
życie seksualne całego kraju. Wszystko za 
pomocą jednej książki – „Sztuka kocha-
nia”. 

dźwięk: Maria Chilarecka, Kacper Habisiak, 
Marcin Kasiński
obsada: Bogusław Linda, Zofia Wichłacz, 
Bronisława Zamachowska, Andrzej Konopka, 
Krzysztof Pieczyński, Mariusz Bonaszewski, 
Szymon Bobrowski, Aleksander Fabisiak
producent: Michał Kwieciński
produkcja: Akson Studio 
czas projekcji: 98 min
dystrybucja: Akson Dystrybucja

Bohaterem ostatniego filmu Andrzeja 
Wajdy jest Władysław Strzemiński 
(1893-1952), wybitny malarz, teoretyk 
sztuki i pedagog, który wierny własnej 
wizji artystycznej, nie poddał się obo-
wiązującemu systemowi i w konsekwen-
cji doświadczył dramatycznych skutków 
swoich wyborów. Powidoki to opowieść 
o tym, jak socjalistyczna władza znisz-
czyła charyzmatycznego artystę i niepo-
kornego człowieka.

Konwój

film fabularny
premiera: 20 stycznia
reżyseria: Maciej Żak
scenariusz: Maciej Żak
zdjęcia: Michał Sobociński
muzyka: Antoni Komasa-Łazarkiewicz
scenografia: Ewa Skoczowska
charakteryzacja: Dariusz Krysiak
montaż: Piotr Kmiecik, Wojciech Mrówczyński
dźwięk: Tomasz Dukszta
obsada: Janusz Gajos, Robert Więckiewicz, 
Łukasz Simlat, Ireneusz Czop, Tomasz Ziętek, 
Przemysław Bluszcz, Dorota Kolak, Agnieszka 
Żulewska, Marek Kalita, Zbigniew Stryj, Jarosław 
Boberek
producent: Jacek Rzehak
produkcja: Profil-Film
czas projekcji: 92 min
dystrybucja: Kino Świat

Kierujący aresztem śledczym dyrek-
tor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje 
ukrywającego się przed światem sier-
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Opowiedział pan bardzo 
wzruszającą historię, która 
zapewne u wielu widzów 
wywoła śmiech i łzy zarazem. 
Po prostu przyjaźń można 
spokojnie zaklasyfikować jako 
tragikomedię. 
Chciałbym wywołać u widza te 
uczucia. To jest przede wszyst-
kim film o przyjaźni, a w przy-
jaźni zdarzają się wzloty 
i upadki. Myślę, że wszyscy 
znajdą w nim coś dla siebie – bo 
jest i do śmiechu, i do płaczu. 

To w dużej mierze 
zasługa scenarzystki 
Karoliny Szablewskiej. Jej 
wcześniejsze Listy do M. 
też zostały napisane w tej 
konwencji.  
To naprawdę dobry scenariusz, 
który na początku był nieco 
dłuższy. Z wielu rzeczy zrezy-
gnowaliśmy, bo film trwałby 
o 40-50 minut więcej. Musieli-
śmy tylko uważać, aby zacho-
wać logiczność tej układanki. 

Sprawnie pan splata losy 
tych kilkunastu bohaterów, 
przedstawiając ich 
tragikomiczne losy. Mam 
świadomość, że to nie jest 
łatwy gatunek. W Polsce 
powstaje niewiele takich 
filmów. Rok temu pojawiły 
się na ekranach świetne Moje 
córki krowy Kingi Dębskiej, 
trwa postprodukcja Ataku 
paniki Pawła Maślony.
Trzeba mieć pewne wyczucie, 
żeby nie rozpędzić się zbytnio 
w żadną ze stron – tragikome-
dia nie może być ani zbyt far-
sowa, ani zbyt poważna. 

Czy trudno było wyważyć te 
skrajności? Wygrywa pan 
trudne emocje bohaterów, ale 
przykrywa je śmiechem. Jak 
w życiu.   
Życie potrafi zaskakiwać. Prze-
cież oprócz chwil radosnych, 
co chwilę spotykają nas też 
smutne czy przykre. Ale żyjemy 
dalej. 

Na jakim etapie trafił pan do 
projektu?
Producenci zgłosili się do 
mnie już po otrzymaniu finan-
sowania.

Zebrał pan w swoim fil-
mie sporo gwiazd – Bartło-
mieja Topę, Piotra Stramow-
skiego, Agnieszkę Więdłochę, 
Macieja Zakościelnego czy 
Magdalenę Różczkę. 
Miałem cudownych, wspania-
łych aktorów. Każdy z nich 
włożył serce w ten projekt. Te 
postacie nie zostały przeryso-
wane, a aktorzy tchnęli w nie 
prawdziwe życie, dali im swoje 
wnętrza. Dobór obsady przebie-
gał oczywiście poprzez zdjęcia 
próbne, które trwały miesiąc. 
Na każdą rolę mieliśmy kilka 
pomysłów, więc dosyć długo 
szukaliśmy. Od razu chciałem 
mieć Agnieszkę Więdłochę, 
bo pracowałem z nią wcześniej 
przy Lekarzach. Znałem też 
Magdę Różczkę. Najgorzej było 
z wolnymi terminami, bo przy 
takiej ilości aktorów musia-
łem ich mieć w tym samym 
momencie na planie. Nieła-
two było to wszystko zgrać, ale 
w końcu się udało.

Takie wielowątkowe, 
splatające losy kilku 
bohaterów, historie są dość 
popularne. Chociaż w Polsce 
nie mamy ich tak wielu. Na 

świecie zaczęło się od To 
właśnie miłość Richarda 
Curtisa, a w Polsce od Listów 
do M.
To zasługa Karoliny Szablew-
skiej, która potrafiła te wątki 
konsekwentnie przepleść, 
aby się dobrze opowiadały na 
ekranie. Żaden nie jest nudny, 
każdy ma swoją tajemnicę, nie-
które są śmieszne, a inne bar-
dziej poważne. Ale wszystko 
łączy przyjaźń. 

Ze strony realizatorskiej 
trudno opowiedzieć taką wie-
lowątkową historię? 
Realizacja historii z przepla-
tającymi się wątkami była dla 
mnie o tyle łatwiejsza, że wcze-
śniej spotykałem się z tego 
typu układankami przy pracy 
w serialach. 

Po wielu latach powraca pan 
do pełnego metrażu. Co się 
stało, że odstawił pan realiza-
cję filmów kinowych?
Zacząłem robić seriale i to mnie 
całkowicie pochłonęło. Myśla-
łem, że będę miał czas na pracę 
nad swoim tekstem, gdy będę 
wracał po planie do domu. Ale 
tak się nie da, jak przechodzi się 

od serialu do serialu. Tę fabułę 
potraktowałem jako ważny pro-
jekt. Skończyłem serial i zaczą-
łem robić film. 

I jaka forma bardziej panu 
odpowiada?
Teraz seriale są tak ciekawie 
realizowane, że dorównują czę-
sto filmom kinowym. Zresztą 
ogląda je rzesza ludzi, co też 
ma dla mnie znaczenie. Ame-
rykańskie produkcje przewyż-
szają nawet niektóre filmy 
pełnometrażowe. Zaciera się 
myślenie, że serial to coś gor-
szego. 

Myśli pan o zrealizowaniu 
serialu w stylu amerykań-
skim? 
Jasne, ale to zależy od produ-
centów i od odpowiedniego 
tematu. Serial to sprawa czaso-
chłonna. Scenariusz Lekarzy 
powstawał dwa lata. W mię-
dzyczasie wprowadzono masę 
poprawek. Najważniejszy 
zawsze jest budżet. W Polsce 
również pojawia się coraz wię-
cej tego typu produkcji. Więc 
nie wykluczam, że w przyszło-
ści podejmę się podobnej reali-
zacji. 

Albert Kiciński: Czy warto 
w erze globalizacji opowiadać 
o przyjaźni?
Filip Zylber: Myślę, że tak, bo 
oprócz miłości to najważniej-
szy rodzaj relacji w życiu czło-
wieka. Przyjaźń jest nawet trud-
niejsza niż miłość, bo wymaga 
więcej poświęcenia. Poza tym 
obrażanie się na przyjaciela 
bardzo dużo kosztuje. Z żoną 
można wziąć rozwód, a z przy-
jacielem nie bardzo. Prawdziwa 
przyjaźń przecież potrafi prze-
trwać wszystkie przeciwności 
losu – nawet te, przy których 
małżeństwo polegnie. Myślę, 
że warto mieć przyjaciół – po 
prostu. Tak jak mówi tytuł 
mojego filmu.

Czym dla pana jest przyjaźń?
Wymaga zaangażowania 
wobec drugiej osoby – mimo 
upływu czasu spotykamy się 
ze sobą, rozmawiamy, prze-
chodzimy razem przez sytu-
acje radosne, ale też i trudne. 
Ważne, żeby rozumieć pro-
blemy przyjaciela. Przychodzi 
do mnie bliski człowiek, zwie-
rza się z dramatycznych prze-

kumpli, którzy 
od czasów szkolnych 
wyjeżdżają na wspólne 
wycieczki. Czy któryś 
z tych wątków jest panu 
szczególnie bliski?
Najbliższa jest mi ta grupa 
przyjaciół. Mam też kilku kum-
pli, z którymi tworzyliśmy 

żyć. Co ja robię? Nie zbywam 
go, tylko staram się doradzić. 
Ważne jest, żeby słuchać ludzi 
i być gotowym do pomocy. 

W pana filmie pojawiają się 
różne odcienie przyjaźni, 
m.in. między starszym 
i młodym, między grupą 

w miarę zwartą ekipę przez 
wiele, wiele lat. Z upływem 
czasu niektóre z tych relacji ule-
gają osłabieniu. Zresztą jestem 
kilka kroków dalej w życiu, bo 
mam więcej lat niż moi bohate-
rowie w filmie. Kiedy przycho-
dzi czas na założenie rodziny, 
wychowanie dzieci – pewne 
przyjaźnie odchodzą w zapo-
mnienie. Ale pojawiają się też 
nowe. Są też takie, które mimo 
rozluźnienia, trwają nadal. Ja 
też mam bliskich, do których 
mogę się zwrócić nawet po 
roku od ostatniego spotka-
nia. Mam przyjaciela, z któ-
rym przyjaźnię się od ósmej 
klasy szkoły podstawowej. On 
teraz mieszka w innym mie-
ście. Zawsze dzwonimy do 
siebie na święta, a jak przyjeż-
dżam do Łodzi, to za każdym 
razem się spotykamy i rozma-
wiamy. Jakby nie było tej prze-
rwy w kontakcie. A przecież od 
naszego pierwszego spotkania 
minęło tak wiele lat. 

Czyli nie ma krótkotrwałych 
przyjaźni. 
Wtedy to są tylko znajomości. 

Z Filipem Zylberem, reżyserem filmu 
Po Prostu PrzyJaźń, rozmawia Albert Kiciński

Przyjaźń 
jest trudniejsza

niż miłość

Filip Zylber

Agnieszka Więdłocha 
i Aleksandra Domańska w filmie Po prostu 

przyjaźń, reż. Filip Zylber 
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czy kompozytor wypowiadał 
się z największym szacunkiem. 
O sobie mawiał, że nie jest arty-
stą, bo ci są niezależni i w pełni 
odpowiedzialni za swoje dzieło. 
A reżyser nie jest.

Temat filmu o Strzemińskim 
w swoim notatniku pan 
Andrzej miał ponoć zapisany 
od dawna.
Usłyszałem o tym chyba dwa-
dzieścia lat temu. Intrygo-
wała go scena umierania wiel-
kiej postaci w podłej sytuacji. 
Wydaje mi się, że od tego 
wszystko się zaczęło i właśnie 
do tej sceny dobudowywał 
kolejne sekwencje. Nie zaczy-
nał od konkretnej tezy, nie 
chciał opowiedzieć tylko o arty-
ście wobec jakiegoś ustroju. Od 
inspiracji intrygującą sceną, 
dochodził do opowieści uni-
wersalnej. 

Ponoć Andrzej Wajda lubił, 
gdy aktorzy do pewnego 
stopnia sprzeciwiali mu się. 
Jak to było w przypadku 
Bogusława Lindy?
Ta współpraca była dowodem 
wielkości Wajdy. Reżyser nie 
zawsze powinien upierać się 
przy swoim, bo to, co wymy-
ślił, w konfrontacji z osobowo-
ścią, naturą czy przemyśleniami 

aktora może okazać się niedo-
skonałe. Andrzej miał zupeł-
nie inny pomysł na odczytanie 
postaci Strzemińskiego, o czym 
zresztą nam mówił. Na planie 
Boguś zaproponował coś cał-
kowicie odmiennego. Nie było 
jednak nawet minimalnego 
konfliktu reżyser – aktor, to my 
raczej zwracaliśmy uwagę na tę 
sytuację. Andrzej od razu ucinał 
dyskusję, mówiąc: „Ja wybrałem 
tego aktora i on wie lepiej niż ja, 
jak grać”. Zaufał Lindzie bezgra-
nicznie, mimo iż jego interpre-
tacja postaci Strzemińskiego 
różniła się diametralnie od wizji 
Wajdy. Z silnego, radykalnego, 
zbuntowanego, niezależnego 
mężczyzny, ekranowy Strze-
miński zmienił się w intrower-
tycznego, subtelnego, oszczęd-
nego w emocjach człowieka. 
Mocnego przez delikatność, 
nie zaś apodyktyczność czy 
radykalne zachowania. Andrzej 
bardzo szybko przyznał w tej 
kwestii Bogusiowi rację. I nie 
było już więcej dyskusji. Ważna 
była więź między reżyserem 
a odtwórcą roli. Andrzej bardzo 
mało mówił aktorom, nikomu 
nie pokazywał i nie nakazywał, 
jak ma grać. Zamiast tego opo-
wiadał anegdoty o tym, co mu 
się przydarzyło, jaki miał sen. 
Dawał przestrzeń aktorom i eki-

pie. Zawsze chciał być dla nich 
partnerem. Ale nie jest łatwo 
być partnerem dla tak wielkiego 
Mistrza. Czasem zdarzało się, 
że paraliżował kogoś po pro-
stu dlatego, że był Andrzejem 
Wajdą, reżyserem z ogromnym 
dorobkiem, a nie dlatego, że 
taką miał intencję. 

Wizualna strona Powidoków 
to kolejna współpraca z jego 
wieloletnim operatorem 
Pawłem Edelmanem.
Bardzo ufał Pawłowi. To była 
jedna czy dwie rozmowy. Znali 
się tak długo, że doskonale wie-
dzieli, o co drugiemu chodzi. 
Założenie było takie, żeby film 
był nasycony kolorem, zwłasz-
cza tą socrealistyczną czerwie-
nią, i żeby obraz nie był smutny. 
Miał być pełen kolorowej ener-
gii, a nie turpistycznie podkre-
ślać smutny okres historyczny. 
Dobrze widać to po mieszkaniu 
Strzemińskiego, wyposażonym 
skromnie, ale z charakterystycz-
nymi detalami, jak obraz czy 
żółty fotel. 

Powidoki miały swoją 
światową premierę w Toronto, 
film pokazywany jest w wielu 
miejscach na całym globie. 
Recepcja znacznie różni się od 
tej w Polsce?

Byłem na pokazach w Rzy-
mie i w Indiach. W pierw-
szym uczestniczyło kilkaset 
osób, w drugim kilka tysięcy. 
W moim odczuciu ten film 
przyjmowany jest lepiej za gra-
nicą niż w Polsce. Były okla-
ski, widzowie zostali do końca 
napisów, co nie zdarza się tam 
często. Doskonale rozumieli 
przesłanie, które Andrzej chciał 
przekazać i pytania, które sta-
wiał. Na które zresztą nie ma 
jednoznacznej odpowiedzi.

Z czego wynika to, o czym 
pan mówi, że film jest lepiej 
przyjmowany za granicą?
Oglądając Powidoki, my 
Polacy, jak to zwykle bywa, 
przychodzimy z tezą. Jedni 
myślą, że skoro Wajda robił 
go w wieku 90 lat, to pew-
nie będzie archaiczny. Inni, 
że skoro gra Linda, to pewnie 
będzie jak u Pasikowskiego. 
Polacy, podchodząc do oglą-
dania filmu, mają swoje zało-
żenia i wyjątkowo trudno ich 
z nich wybić. Za granicą jest 
czysta karta, nie ma żadnych 
skojarzeń. Dowodem na to jest 
fakt, że sprzedaliśmy Powidoki 
do kin w 55 krajach, ale też to, 
że film ten otworzył już ponad 
dwadzieścia festiwali na całym 
świecie. 

Kuba Armata: Andrzej 
Wajda często podkreślał, że 
jako artystę ukształtowała go 
krakowska Akademia Sztuk 
Pięknych, a w łódzkiej Szkole 
Filmowej nauczył się, jak 
trzymać kamerę. Powidoki to 
powrót do korzeni?
Michał Kwieciński: Andrzej 
Wajda doskonale znał te czasy. 
Ten świat był mu bardzo bliski, 
był to świat jego młodości. Cho-
dził na wykłady Strzemińskiego, 
odbył z nim kilka rozmów.

Jak powstawał scenariusz, bo 
był to chyba długi proces?
Andrzej miał w głowie wiele 
scen, poza tym chciał zrobić 
film, który będzie miał nieoczy-
wistą konstrukcję. Ciągle mówił 
o filmie „szarpanym”. Było 
wiele propozycji scenariuszy, 
jedną z wersji napisał Włady-
sław Pasikowski. Wajda wybrał 
jednak tekst Andrzeja Mular-
czyka, któremu najbliżej było do 
jego wizji. Pasikowski napisał 
zupełnie inny scenariusz. Bar-
dzo klasyczny, na modłę amery-
kańską. To był dobry tekst, ale 
jednocześnie owa klasyczność 

Wajda decydował się zająć 
jakimś tematem, nie oceniałem 
tego w kategoriach: dobry czy 
zły pomysł. Najważniejsze było, 
że to on chciał o czymś opowie-
dzieć. 

Wspomniał pan o wyzwaniach 
produkcyjnych, z jakimi 
wiązały się Powidoki. To był 
trudny film?
Sam okres postprodukcji trwał 
blisko pół roku. To, by przy uży-
ciu efektów komputerowych 
pozbawić człowieka w ruchu 
ręki i nogi, było niesłychanie 
pracochłonne i ryzykowne. 
Łatwo można było to zepsuć. 
Zdecydowaliśmy się na współ-
pracę z polską firmą od efektów, 
ale kiedy zobaczyłem napisy 
końcowe, okazało się, że musieli 
posiłkować się pomocą kole-
gów z innych krajów. To było 
olbrzymie wyzwanie i ogromna 
praca, z której drobiazgowo-
ści pewnie niewiele osób zdaje 
sobie sprawę. Na przykład, 
gdy główny bohater idzie ulicą 
i mija kałużę, to w niej przecież 
odbija się jego sylwetka. Każdy 
taki szczegół trzeba było kom-
puterowo opracować w trosce 
o autentyzm. 

Po gdyńskim pokazie Wajda 
w jednym z wywiadów 
powiedział, że ten film nie 
powstał z gniewu, a z jego 
długiego doświadczenia.
Andrzej, kiedy ukończył Powi-
doki, miał 90 lat. Może trochę 

stanowiła jego główną wadę dla 
Andrzeja. 

Tym sposobem w filmie 
praktycznie w ogóle nie ma 
postaci Katarzyny Kobro.
Od samego początku to była 
świadoma decyzja. Po pierwsze 
dlatego, że ukazywanie relacji 
damsko-męskich nie do końca 
Andrzeja interesowało. Po dru-
gie, byłyby wtedy w filmie dwa 
bardzo mocne tematy. Relacja 
męża i żony, dwojga wielkich 
artystów, oraz konfrontacja jed-
nostki i totalitarnego systemu. 
Andrzej chciał się skupić na 
tym drugim temacie. Fascy-
nowało go, jak to możliwe, że 
człowiek, który znał Chagalla, 
Kandinsky’ego czy Rodczenkę, 
umiera z głodu, tracąc przytom-
ność na sklepowej wystawie 
wśród manekinów.

A z punktu widzenia 
producenta, co było w tym 
najciekawsze?
Bardzo interesowało mnie to, 
że aktor ma zagrać człowieka 
bez ręki i nogi. Dla producenta 
to spore wyzwanie (śmiech). 
Mówiąc poważnie, spodo-
bał mi się sam temat. Mam 
w rodzinie oraz wśród znajo-
mych wielu artystów i wiem, 
co mówią o tamtych czasach. 
Postać Strzemińskiego była cie-
kawa także pod tym względem, 
że niewielu praktykujących 
malarzy chce czy potrafi stwo-
rzyć teorię sztuki. Zresztą, kiedy 

przez przypadek, a może nie, 
ten film jest rodzajem testa-
mentu. Rozliczeniem się z wła-
sną postawą wobec historii. 
Wajda przeżył wojnę, później 
czasy socjalizmu i czasy Soli-
darności. Stykał się z wieloma 
skrajnie różnymi sytuacjami. 
Być może sięgnął po postać 
Strzemińskiego również dla-
tego, że zazdrościł mu nie-
przejednanej walki z ustrojem. 
Sam Andrzej przede wszyst-
kim chciał robić filmy. To była 
jego pasja ponad wszystko. Bez 
względu na to, czy potraktu-
jemy Powidoki jako testament 
Wajdy czy nie, wydaje mi się, 
że przez lata ten film będzie 
aktualną wypowiedzią na temat 
artysty i systemu, z którym 
w tej czy innej formie musi 
się zmagać. To bardzo ważny 
głos w dyskusji o niezależności 
twórcy. O granicach wolności. 
Ten obraz jest bardzo skromny. 
Andrzej mówi w nim o przed-
stawicielu zawodu, który był 
mu szalenie bliski. Reżyserię 
kochał ponad wszystko, ale cały 
czas myślał o malarstwie, było 
jego niespełnionym marze-
niem. Nie starczyło mu na nie 
czasu i pewnie były momenty, 
kiedy tego żałował. Stąd cały 
czas szkicował: kadry z filmu, 
który oglądał, sytuacje z otacza-
jącej go rzeczywistości, portrety 
przypadkowych osób, emocje 
związane z kolorem, który nagle 
zobaczył. O takich zawodach 
jak malarz, rzeźbiarz, fotograf 

Z Michałem Kwiecińskim, producentem 
filmu Powidoki w reżyserii Andrzeja 
Wajdy, rozmawia Kuba Armata

To bardzo ważny głos 
w dyskusji

o niezależności artysty

Michał 
Kwieciński 

Powidoki, reż. Andrzej Wajda
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z niesprawiedliwością. Nie 
oznacza to, że unikam tekstów 
komediowych, ale od jakie-
goś czasu, zawsze uciekają mi 
gdzieś w mrok. Mimo wszystko 
staram się wyciągać swoich 
bohaterów ponad tę ciemność, 
dawać im nadzieję, choć nie 
zawsze im się to udaje, a jeśli 
tak, to płacą za to wysoką cenę. 

W Konwoju trudno znaleźć 
jednoznacznie pozytywnego 
bohatera. Każdy ma coś „za 
uszami”. Może najmłodszy 
Feliks, który jest idealistą, 
choć wydaje się, że te ideały 
mogą z czasem zniknąć.
Tak może się zdarzyć, choć 
wierzę, że młodemu bohate-
rowi się uda. Zawada, który 
jest w filmie postacią wio-
dącą, przechodzi najtrudniej-
szą drogę od totalnego zła ku 
dobru. Na początku ciężko 
postrzegać go jako pozytyw-
nego człowieka, ale to, co 
robi, i decyzje, które podej-
muje, są wyborem jaśniejszej 
strony życia. Można zadać 
sobie pytanie o jego motywy – 
czy wychodzą z egoizmu, czy 
są może altruistyczne. To już 
pozostawiam widzowi, choć 
staram się nie ułatwiać mu 
zadania. Podobnie jest z posta-
cią Nowackiego, granego przez 
Janusza Gajosa. Jego zachowa-
nie to chory sposób widzenia 
sprawiedliwości i chociaż jest 
przeciwny złu, obiera straszne 
metody, by je zwalczać. Poja-
wia się pytanie: czy zło można 
zwalczać złem? W filmie nie 
ma jednoznacznych odpowie-
dzi. Pozostają tylko postacie, 
które muszą się zmierzyć z tym 
i podjąć decyzję, po której stro-
nie staną. Pokazanie w filmie 
czystego „dobra” jest bardzo 
trudne, według mnie wręcz 
niemożliwe, dlatego żeby poka-
zać dobro, trzeba pokazać zło.

Kino gatunkowe jest panu 
bliskie?
Gatunek wykorzystuję raczej 
jako narzędzie. Nie jestem wiel-
kim fanem thrillerów, śledzą-
cym każdy film w tej konwencji. 
Forma, którą wybieram, zobo-
wiązuje mnie do poruszania się 
w pewnych ramach. Zmusza 

mnie do kondensowania myśli 
i przesłania. Jeżeli film jest 
dobry, nie ma znaczenia, czy 
jest gatunkowy, czy nie. Lubię 
sobie jednak zakładać pewne 
ograniczenia formalne, stwa-
rzać sytuację, w której muszę 
się odnaleźć. 

Trudno przy Konwoju nie 
wspomnieć o jego wizualnej 
stronie, za którą do spółki 
z panem odpowiadał Michał 
Sobociński.
Jestem typem reżysera, dla 
którego operator odpowiada 

przede wszystkim za światło. 
Prowadzenie kamery, wybór 
obiektywów to w dużej mie-
rze moje decyzje. Ustaliliśmy 
z Michałem, że w tym filmie 
będziemy używać właściwie 
tylko szerokich obiektywów. 
Wiedząc o tym, że mamy dużo 
zdjęć w ciasnych pomieszcze-
niach, chcieliśmy rozszerzyć 
pole widzenia, co sprawiło, że 
inscenizacja musiała być abso-
lutnie prawdziwa. Oglądając 
film, odnosi się wrażenie klau-
strofobii, ale de facto plany 
są bardzo szerokie. Druga 
kluczowa sprawa podczas 
realizacji zdjęć, która nastrę-

czała nam sporo kłopotów 
była związana z przejazdami 
samochodowymi. Nie wiedzie-
liśmy, jak sfilmować tę cho-
lerną więźniarkę z pięcioma 
aktorami i ekipą w środku. 
Zrobiliśmy odpowiednią kon-
strukcję, specjalną platformę 
z wyrzuconymi wszystkimi 
urządzeniami do kierowania 
samochodem na zewnątrz i to 
był strzał w dziesiątkę. Aktor 
nie musiał prowadzić, robił to 
kaskader. Cała ekipa z pod-
glądem i sprzętem rejestru-
jącym jechała za więźniarką. 

Realizacyjnie było to potwor-
nie trudne, ale wszystkie nasze 
patenty i założenia się spraw-
dziły. 

Atmosferę podbija dodatkowo 
dźwięk.
Na punkcie dźwięku mam 
obsesję. Uważam, że to 50 
procent filmu i jestem w tym 
temacie wyjątkowo upierdliwy. 
Myślę jednak, że z perspek-
tywy czasu, osoby, które ze mną 
współpracowały, są zadowo-
lone z efektu. Do tego docho-
dzi muzyka Antka Komasy-Ła-
zarkiewicza, który również lubi 
ciemniejsze klimaty. 

Na planie miał pan grupę 
świetnych aktorów, 
a jednocześnie mocnych 
osobowości. Od Janusza 
Gajosa przez Roberta 
Więckiewicza po łukasza 
Simlata.
O niektórych z nich myślałem 
już na etapie pisania scenariu-
sza. Ucieszyło mnie, że po prze-
czytaniu tekstu wszystkie osoby 
zgodziły się wziąć udział w zdję-
ciach. Praca na planie była dla 
mnie dużym wyzwaniem, bo 
to rzeczywiście zestaw silnych 
osobowości. Im też nie było 

łatwo, bo zamknięci na kilka 
godzin w blaszanym samo-
chodzie, siłą rzeczy znajdowali 
się w sytuacji, gdzie atmos-
fera tężała, a ciśnienie wzra-
stało. Praca z każdym aktorem 
wymagała nieco innego podej-
ścia. Czasem trzeba było kogoś 
zbuntować, czasem sprowoko-
wać. Także w ludzkim wymiarze 
stanowiło to wyzwanie. Boha-
terowie, których oni odgrywają, 
nie są jednoznaczni. Każdy 
z nich przez chwilę jest lide-
rem na ekranie. To widz może 
wybrać sobie bohatera i za nim 
podążyć. Mam nadzieję, że sko-
rzysta z tej możliwości. 

Kuba Armata: Konwój 
to ujęta w ramy thrillera 
mroczna opowieść 
o pracownikach Służby 
Więziennej. I to właśnie 
oni, wraz z osadzonymi, byli 
jednymi z pierwszych widzów 
podczas specjalnej projekcji 
filmu zorganizowanej 
w zakładzie karnym. Jak 
reagowali? 
Maciej Żak: Przede wszyst-
kim podziękowania należą 
się dyrektorowi aresztu, który 
wykazał się dużą odwagą. Z jed-
nej strony sali siedziało czter-
dziestu osadzonych, z drugiej 
pracownicy SW. To było dla 
mnie bardzo ciekawe doświad-
czenie. Po projekcji doszło do 
otwartej rozmowy, w której poja-
wił się też głos krytyczny, że 
tym filmem zniszczyliśmy wie-
loletnią pracę resocjalizacyjną, 
że po jego obejrzeniu osadzeni 
będą się bali odbywać karę. 
Przekonywałem, że w Konwoju 
największą ofiarę ponosi nie 
więzień, a właśnie pracownik 
aresztu. 

Pracownicy służby więziennej 
to ludzie z cienia, niewiele 
się o nich mówi. Dużo pana 
w nich zaskoczyło?
Największe wrażenie zrobiło 
to, że oni żyją w nieprawdo-
podobnym napięciu. Podczas 
dokumentacji scenariuszo-
wej, sugerowałem jednemu 
z moich rozmówców spotkanie 
na mieście, na co on przekony-
wał, że to nie ma sensu, bo i tak 
cały czas nerwowo patrzyłby 
na telefon. Zrozumiałem, że to 
cholernie ciężka robota. Poza 

Napisał pan scenariusz do 
Konwoju, podobnie jak do 
większości swoich filmów. 
Wyjątkiem były tylko 
Rozmowy nocą.
Pisanie bardzo mnie pociąga. 
Nie chodzi wyłącznie o scena-
riusze, mam wiele opowiadań, 
powoli otwieram się na więk-
sze formy prozatorskie. Jeśli 
chodzi o film, tak naprawdę, 
byłbym bardzo szczęśliwy, 
gdyby ktoś przyniósł mi sce-
nariusz, po przeczytaniu któ-
rego chciałbym go zrealizo-
wać. Tak się jednak nie zdarza. 
Nie mówię, że takich scena-
riuszy nie ma, tylko po prostu 
nie trafiają w moje ręce. Nie 
wiem, czy to do końca dobre, 
że sam piszę i reżyseruję. 
Łatwo w takiej sytuacji stracić 
dystans. W przypadku Super-
marketu przyjąłem na swoje 
barki jeszcze funkcję produ-
centa, co przysporzyło presji 
i bardzo utrudniło mi osiągnię-
cie zamierzonego efektu fil-
mowego. Wracając do kwestii 
scenariusza, to nie trzymam się 
kurczowo jednej wersji, jestem 
otwarty na zmiany, nie mam 
z tym problemu. Kiedy pracuję 
nad tekstem dla filmu, bardzo 
często równolegle rozwijam 
temat w odrębnym opowia-
daniu. To pomaga mi choćby 
w konstrukcji postaci, w dopeł-
nieniu jej charakterystyki, na 
którą nie zawsze jest miejsce 
w scenariuszu, tym bardziej 
w scenariuszu thrillera. Zdarza 
się, że te opowiadania prze-
syłam aktorom, by pomóc im 
w budowaniu roli. Ta wiedza 
pozwala im poznać bliżej moty-

tym boli tych ludzi częsta opi-
nia w mediach, że naduży-
wają siły czy swoich kompe-
tencji. Stąd trudno o zaufanie. 
W publicznej recepcji „klawisz” 
traktowany jest jako ktoś gor-
szy niż policjant. A kto wie, czy 
ta służba nie jest trudniejsza. 
Stamtąd nie ma gdzie uciec. 
Cały czas przebywa się z osa-
dzonymi, a ci potrafią być bar-
dzo różni. Od spokojnych po 
kompletnych wariatów do tzw. 
bestii.

Pana film to z jednej strony 
kino gatunkowe, z drugiej 
obraz społeczny, ukazujący 
świat więziennictwa i ludzi 
w nim uwikłanych.
Zależało mi na tym, żeby to zba-
lansować. Forma to jedno, pod 
gatunkowym płaszczykiem pró-
bujemy widza przeprowadzić 
w napięciu przez całą historię. 
Ale równie ważna jest opowieść 
o pewnej grupie ludzi i decy-
zjach, które muszą podejmo-
wać. Chciałbym, żeby widzowie 
uświadomili sobie, że istnieje 
jakiś dziwny, zamknięty świat 
i on jest tuż obok nas. Dlatego 
zależało mi, aby filmowy areszt 
był w mieście, dosłownie za 
murem, za którym dzieją się 
rzeczy wstrząsające. Trwa walka 
o życie, sumienie, sprawiedli-
wość i godność człowieka. To 
moim zdaniem przesłanie Kon-
woju. Ci, którzy będą szukać 
w nim pierwiastka sensacyj-
nego, z pewnością go znajdą, 
ale i osoby, które poczują, że to 
jakiś rodzaj metafory i opowie-
ści o naszym życiu, będą miały 
rację.

wacje i uwarunkowania psy-
chologiczne postaci.

Co pewnie zaoszczędza sporo 
pracy na planie?
Z pewnością. W Konwoju 
szczególnie sprawdziło się to 
przy postaci skazańca, kreowa-
nej przez Irka Czopa. Dałem 
mu opowiadanie, które doty-
czyło człowieka skazanego na 
śmierć. Po przeczytaniu tego 
tekstu spojrzał na tę postać 
z zupełnie innej strony, zain-
spirował się przemyśleniami 
bohatera i wszedł głębiej 
w graną postać. Wiem, że nie 
wszystko udaje się na ekranie 
przedstawić, póki co, nie czuję 
się dobrze w epickim rozma-
chu. Nie robię filmu dwuipół-
godzinnego, dopieszczając 
i rozwijając poboczne wątki. 
Formuła thrillera jest skonwen-
cjonalizowana, co jest dla mnie 
dobre, bo narzuca dyscyplinę 
opowiadania. To trochę tak, 
jakbym miał pomysł na epo-
peję, ale najpierw musiał się 
zmierzyć z sonetem. 

Patrząc na pana wcześniejsze 
filmy, Ławeczkę czy 
Rozmowy nocą, to od czasu 
Supermarketu wyraźnie 
ciągnie pana w bardziej 
mroczne strony natury 
ludzkiej.
Dwa pierwsze tytuły powstały 
trochę z przypadku. Ale była to 
też dobra szkoła. Supermarket 
był takim pierwszym, w pełni 
moim, filmem, w którym przed-
stawiłem temat bardziej mnie 
interesujący: zagubienie czło-
wieka w systemie, walczącego 

Z Maciejem Żakiem, reżyserem filmu 
konwóJ, rozmawia Kuba Armata zło
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Maciej Żak i Janusz Gajos 
na planie filmu Konwój 

Żeby pokazać dobro,
trzeba pokazać
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takiej potrzebie to siła czy sła-
bość? Czy to się opłaca mnie, 
Janowi Jakubowi Kolskiemu, 
czy wreszcie opłaca się człowie-
kowi patrzącemu na ekran? 

Podczas realizacji Lasu, 
4 rano po raz kolejny 
współpracował pan 
z Krzysztofem Majchrzakiem. 
Jak panu udało się go, po 
latach przerwy od występów 
na dużym ekranie, przekonać 
do udziału w realizacji tego 
właśnie filmu?
O udział Krzysztofa w moim 
filmie zabiegałem od z górą 
dziesięciu lat. Wcześniej 
zagrał u mnie w Pornogra-
fii, Historii kina w Popiela-
wach, Cudownym miejscu, 
miniserialu Małopole, czyli 
świat oraz w spektaklu Teatru 
Telewizji Diabeł przewrotny. 
Specjalnie dla niego napisa-
łem scenariusz zatytułowany 
„Nauczyciel muzyki”. Spotka-
liśmy się i Krzysztof wytłu-
maczył mi – a rzecz prze-
biegała przez pół nocy – jak 
bardzo złą rzecz napisałem. 
Drugie pół nocy tłumaczył, 
co należy zrobić, żeby scena-
riusz poprawić. Poszedłem za 
jego wskazówkami, poprawi-
łem scenariusz, a potem zro-
biłem zeń książkę „Dwanaście 
słów”. Niestety, do współpracy 
wówczas nie doszło. To było 
cztery lata temu. W kolejnym 
roku podjąłem kolejną próbę. 
Najpierw napisałem książkę 
„Las, 4 rano”, a potem scena-
riusz filmu. Wtedy Krzysztof 
uznał, że nadszedł taki czas, że 
możemy pracować razem. Spo-
tkaliśmy się. Krzysztof ma taką 
technikę, że na początku pracy 
masakruje tekst, eksponuje jego 
słabe strony, wszystkie wady. 
To bardzo przykre dla autora, 
podczas takiej sesji człowiek 
zaczyna nienawidzić siebie, 
zastanawiając się, jak mógł coś 
tak strasznego stworzyć. Potem 
wspólnie budowaliśmy scena-
riusz, aż doszliśmy do kształtu, 
z którym mogliśmy iść na plan.

Co wasz bohater Forst robi 
w lesie?
Z mojego punktu widzenia 
bohater poszedł tam po ratu-

nek, po dotknięcie czegoś 
prawdziwego, doświadczenie 
na nowo świata. Upewnienie 
się, że on w ogóle jest – zwie-
rzęta, dźwięki, pory roku, cie-
pło, chłód. Że to wszystko da się 
jeszcze zobaczyć i poczuć. Wła-
ściwie chciał sprawdzić, czy nie 
jest martwy.

Obok Krzysztofa Majchrzaka 
na ekranie pojawia się Maria 
Blandzi, która debiutowała 
u pana w poprzednim filmie.
To jest bardzo szczególna, 
kosmicznie uzdolniona osoba. 
Prawdopodobnie z Marsa. 
Byłem pewien, że jest najwła-
ściwsza do tej roli już na etapie 
scenariusza. Po wspólnej pracy 
w Serce, serduszko wiedziałem 
już z grubsza jak Marysia działa, 
co ją otwiera, co zamyka. Z tego 
kapitału rozpoznania obydwoje 
korzystaliśmy.

Jest pan reżyserem, 
współautorem scenariusza, 
operatorem Lasu, 4 rano. 
Założył pan też firmę 
producencką. Czy to dlatego, 
że chce pan mieć kontrolę 
absolutną nad tworzonym 
obrazem?
Szukałem dla tego filmu pro-
ducenta, posyłałem scenariusz 
w wiele miejsc. Wszystko bez 
rezultatu. Więc zrobiliśmy film 

sami, małą, trochę wariacką 
ekipą, w której znaleźli się także 
moi studenci. To, że zdecydo-
wałem się sam zrobić zdjęcia, 
wynikało z oszczędności. Przy-
znam, że zupełnie nie zna-
łem się wówczas na produkcji, 
uczyłem się tej roboty w trak-
cie. Gdyby nie ponadnorma-
tywne, bardzo życzliwe wsparcie 
Agnieszki Janowskiej z Cen-
trala Film i jej zespołu, nie pora-
dziłbym sobie. Mam gotowe 
scenariusze na produkcje o roz-
miarze porównywalnym do Por-
nografii  czy Wenecji i nie dla-
tego realizuję małe filmy, że taki 
jest mój wybór. Tak po prostu 
układa się rzeczywistość. Nie 
ma już producentów, którzy cze-
kają na mnie, czy pytają o moje 
projekty. Ale muszę powie-
dzieć, że Polski Instytut Sztuki 
Filmowej jeszcze pod dyrekcją 
Agnieszki Odorowicz zachował 
się bardzo przyzwoicie, wsparł 
mój projekt poza wszelkimi 
trybami. Skromnie, ale wsparł. 
Nowa dyrektor PISF uzupełniła 
budżet kolejnym skromnym 
dofinansowaniem. Dzięki temu 
udało się film zrealizować.

A czy teraz, właśnie dzięki 
rewolucji cyfrowej, nie wraca 
się do takich małych ekip? 
Technologia cyfrowa ma swoje 
ograniczenia. Daje oczywiście 

szybki wgląd w efekt, pozwala 
na robienie wielu dubli, ale to 
raczej przeszkadza niż pomaga. 
Film to również dyscyplina, a ta 
jest poza technologią, w czło-
wieku. Ekipy w związku z cyfrą 
raczej się rozrastają niż kurczą 
i ludzie teraz traktują udział 
w filmie jak zwykłe wyjście do 
pracy. A to przecież nie jest 
zwykłe wyjście, tylko święto, 
niedziela. Jestem pionierem 
cyfry w Polsce, Pornografia była 
pierwszym polskim filmem HD, 
ale dzisiaj chętnie zrobiłbym 
film na taśmie, żeby było trochę 
wolniej, trudniej i… bardziej po 
ludzku. 

W jaki sposób pan pracuje 
nad konstrukcją filmu? 
Czy najpierw ma pan treść, 
a potem formę, czy może to 
historia dopasowuje się do 
formy?
Jestem orędownikiem 
porządku: najpierw „co”, 
a potem „jak”. Najpierw sensy, 
a potem wynikające z nich 
sposoby. Studentom powta-
rzam, że każdy „cok” znaj-
dzie swojego „jaka”, innymi 
słowy, że film sam poszuka 
swojego języka, a dekreto-
wanie go przed wejściem na 
plan jest niebezpieczne. Zwy-
kle staram się bardzo precy-
zyjnie rozrysować każdy film, 
dopiero wtedy czuję się bez-
pieczny. To jak z konstrukcją 
mostu, gdzie musi być widać 
każdą belkę, każde połączenie. 
Tak przygotowany idę na plan. 
Nie inaczej było w przypadku 
filmu ostatniego. Oczywiście 
umiem projektować skompli-
kowane mastershoty, podobnie 
jak umiem w ogóle nie ruszać 
kamerą. Forma jest na usłu-
gach treści; może być hojna, 
może być powściągliwa, ale 
nie może być odłączona. Kino 
jest moją rozmową ze światem, 
a ja jestem dość podobny do 
moich filmów. Widz dostaje 
szczerość, więc nie dostanie 
już kolejnego Jańcia Wodnika 
czy Jasminum, bo tamte filmy 
robił gość ułożony ze światem, 
a teraz jest we mnie gniew 
i agresja. Dobrze, że nie jestem 
już taki wściekły, jak przy 
Zabić bobra. 

Anna Michalska: Czy to 
pana najbardziej osobisty 
film?
Jan Jakub Kolski: Każdy mój 
film jest osobisty. Inaczej oso-
bisty. Ja sam nie odważyłbym 
się opieczętować ich i ułożyć 
w odpowiedniej kolejności. Ten 
ostatni jest najbardziej osobi-
sty, bo jest po prostu ostatni. 
Pornografia, Wenecja, Daleko 

obolałości dała ciężar mojemu 
filmowi. A to czy wypłakałem 
hektolitr, ciężarówkę łez, czy 
nie spałem osiemnaście nocy, 
czy dwie noce pod rząd – to nie 
ma znaczenia. O tym nie będę 
mówił. To, co jest do odkrycia, 
to próba rozważenia, co takiego 
jest w filmie, że on ma taką siłę 
przyciągającą. Nie mam woli 
życia, a robię film. Czy uleganie 

Z Janem Jakubem Kolskim, reżyserem filmu Las, 4 rano, 
rozmawia Anna Michalska

Widz dostaje
szczerość

od okna, których scenariusze 
są oparte na motywach cudzej 
twórczości są też osobiste. One 
powstały ze mnie; z mojego 
organizmu, moich ścięgien, 
mięśni, serca, mózgu. To jest 
jeden z nielicznych zawodów, 
w którym materiałem produk-
cyjnym jest człowiek wykonu-
jący robotę. Gdyby pani spytała, 
który jest najbardziej bolesny, 

wtedy odpowiedziałbym, że ten. 
Tak się ułożyło ostatnio, że sufit 
niebieski zwalił mi się na łeb. 
Realizowałem ten film, czołga-
jąc się, na czworakach, w naj-
lepszym razie chodząc ukośnie, 
bez równowagi. Bardziej przy-
pominałem zwierzę – psa, kota, 
a raczej lisa czy borsuka, bo 
wiele czasu spędziłem w lesie. 
Ta suma niewygód, smutków, 
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Krzysztof Majchrzak w filmie 
Las, 4 rano, reż. Jan Jakub Kolski

Jan Jakub Kolski
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jest piękny. Była szczęśliwa, bo 
udało jej się wzniecić rewolu-
cję: uświadomiła kobietom, że 
mają prawo przeżywać orgazm, 
a ludziom w ogóle, że wolno im 
czerpać radość z seksu. W tam-
tym okresie przekonanie, że 
możemy sobie dawać nawza-
jem radość w łóżku, było rewo-
lucyjne. Uważam, że dzisiaj 
szczególnie warto o tym przy-
pominać, bo żyjemy dynamicz-
nie w czasach, kiedy jesteśmy 
wiecznie zabiegani, przez co 
zapominamy o tym, że należy 
nam się od życia radość, którą 
może nam dać choćby dobry 
seks, o wiele bardziej satys-
fakcjonujący, niż te wszyst-
kie oferowane przez współ-
czesność sztuczne rozrywki. 
Wisłocka o tym przekonała 
się stosunkowo późno. Skupi-
łam się na dwóch wątkach z jej 
życia. Pierwszy dotyczy jej mał-
żeństwa ze Stachem Wisłoc-
kim, w którego wciela się Piotr 
Adamczyk, a drugi jej kochanka, 
który rozbudził ją seksualnie, 
kiedy miała już prawie 40 lat. 
Dopiero wtedy przeżyła pierw-
szy orgazm i zrozumiała, że seks 
jest ważny. Dotąd traktowała go 
jako przykry obowiązek, bo roz-
dziewiczenie przez męża było 
dla niej bolesne. Natomiast po 
czterdziestce miała wiele związ-
ków i kochanków, ale nigdy nie 
znalazła tej upragnionej miłości. 
Umarła w zasadzie samotna. Ale 
trzeba zaznaczyć, że singielką 
była wyraźnie na własne życze-
nie, bo wielu z tych mężczyzn 
się jej później oświadczało. 
Odmawiała. Zawsze powtarzała, 
że miała tylko jednego męża: 
„Wisłockiego i koniec w tej kwe-
stii”.

Jak wyglądała jej przemiana?
Punktem wyjścia dla opowiada-
nia naszej historii jest to, że ona 
jako młoda dziewczyna w ogóle 
nie lubiła seksu. Tak jak więk-
szość kobiet wtedy była niezbyt 
delikatnie rozdziewiczona przez 
męża. Pożycie z nim traktowała 
jako obowiązek na tyle przykry, 
że podsunęła mężowi do łóżka 
swoją przyjaciółkę. Żyli w nie-
formalnym trójkącie. Uważała 
w tym czasie, że najważniejsze 
jest porozumienie duchowe, 

miłość platoniczna, czysto 
intelektualna. Takie założenie 
wykluczało podtekst płciowy, 
który ujawnił się dopiero, kiedy 
wyjechała na wakacje. Poznała 
na nich marynarza, konesera 
miłości, który jakby po raz drugi 
ją rozdziewiczył. To był punkt 
zwrotny w jej życiu. Nie wie-
rzyła w to, że mogła się tak bar-
dzo pomylić. Odtąd seks uznała 
za podstawową składową miło-
ści. Uważała, że nie można się 
bez niego obejść i chciała o tym 
uświadomić kobiety w kraju, 
w którym żyła.

Jej teoria okazała się 
kontrowersyjna. Myślę, 
że nawet dzisiaj Wisłocka 
uchodziłaby za prowokacyjną 
osobę.
Tak, i to jest w niej piękne, że 
ona nie jest kryształową posta-

cią, o której zrobimy film na 
klęczkach. Ona jest bardzo 
ludzka, pełna rys i pęknięć. Ten 
film jest też o poszukiwaniu 
siebie, ale oczywiście, liczę się 
z tym, że Sztuka kochania może 
wywołać oburzenie, jak każdy 
film, który dotyka tematu ludz-
kiej seksualności. Zwłaszcza, że 
życie bohaterki było dalekie od 
moralnych standardów wyzna-
czonych przez społeczeństwo. 
Ale właśnie ta inność i odwaga, 
które ona miała, wydają mi się 
godne opowiedzenia. Chciała-

bym, żeby mój film stał się przy-
czynkiem do dyskusji o naszej 
seksualności: o naszych niepo-
kojach z tym związanych, o edu-
kacji w tym temacie w naszym 
kraju. Mam wrażenie, że pod 
tym kątem niewiele się zmie-
niło od czasów, w których żyła 
Wisłocka.

Na pewno zmieniło się to, że 
dzisiaj naukowcy akceptują 
i aprobują jej teorie.
Wtedy była jednak zniena-
widzona przez środowiska 
naukowe nie tylko dlatego, że 
jej tezy były rewolucyjne, czy 
z powodu bycia kobietą, ale 
też z zawiści. Ona była uwiel-
biana przez swoich pacjentów, 
bo trafiła do tych ludzi. Głów-
nie dlatego, że pisała w sposób 
nienaukowy. Jej książkę nazy-
wano pornografią dla kucharek. 

Nigdy nie była uznana przez 
naukowców za pełnoprawną 
badaczkę. Cierpiała do końca 
życia z tego powodu. 

Wspomniałaś, że skupiasz 
się na dwóch okresach 
z życia Wisłockiej, kiedy 
ma lat dwadzieścia kilka 
i czterdzieści kilka, ale 
w filmie gra ją jedna aktorka, 
Magdalena Boczarska. 
Dlaczego?
Miałam różne pomysły na ten 
film. Na początku miały grać 

dwie aktorki, starsza i młodsza. 
Magda miała w sobie jednak 
tak ogromną siłę, że uwiodła 
mnie od początku, bo właśnie 
silną kobietę chciałam na ekra-
nie pokazać. Wiązało się to też 
z tym, że Wisłocka miała cho-
robę Aspergera, przez co była 
niezwykle szczera, mówiła to, 
co myśli. Miała przez to wielu 
wrogów, ale i uwielbienie ludzi, 
którzy za prawdomówność ją 
szanowali. W Magdzie dostrze-
głam podobieństwo fizyczne 
do Wisłockiej i jej żywioło-
wość –  obie nie potrafią chwili 
usiedzieć na miejscu. Wisłocka 
pracowała od rana do nocy, 
rzadko robiła sobie przerwę. 
A wiedziałam, że jedną aktorkę 
czekałoby to samo, bo nałoże-
nie charakteryzacji oznaczało 
dla niej przyjeżdżanie na plan 
półtorej godziny, zanim przy-

jedzie reszta ekipy, i schodze-
nie półtorej godziny po resz-
cie. Magda wytrwała w tym 
bez żadnego narzekania. Mało 
tego, sama wykonała dodat-
kowo wielką pracę: rozmawiała 
z córką Wisłockiej, zapoznała 
się ze wszystkimi możliwymi 
wywiadami ze swoją bohaterką, 
odwiedziła też jej grób. Myślę, 
że Wisłocka gdzieś tam z nieba 
bardzo nad Boczarską czuwała 
i miała z nią tajemny kontakt. 
Świetnie się ze sobą porozu-
miały. 

Artur Zaborski: Michalina 
Wisłocka to dla Polski 
Ludowej postać kultowa. Co 
ciebie w niej zainteresowało, 
że postanowiłaś poświęcić jej 
film?
Maria Sadowska: Muszę 
przyznać, że to nie był mój 
pomysł, tylko producentów, któ-
rzy zaproponowali mi wyreży-
serowanie tego obrazu. Kiedy 
zaczęłam zagłębiać się w tę 
postać, nie mogłam uwierzyć, 
że sama wcześniej nie odkry-
łam jej historii. Wisłocka ma 
w sobie wszystko, czego potrze-
buje kinowy bohater: jest nie-
jednoznaczna, działa w słusz-
nej sprawie, walczy o wolność, 
poświęca życie dla innych. Jest 
to też postać tragiczna. Z jednej 
strony stoi za nią ogromny suk-
ces. Sprzedała siedem milionów 
książek, była uwielbiana przez 
pacjentki, a do tego odznaczała 
się miłością do psów i orygi-
nalnym sposobem ubierania 
się. W jej szafie znajdowały się 
stroje zrobione z zasłonek, obru-
sów i obić mebli. Wyglądała 
inaczej niż wszyscy dookoła. 
Z drugiej strony jednak nigdy 
nie znalazła tego, o czym pisała, 
a więc prawdziwej, szczerej 
miłości, i nigdy nie została 
zaakceptowana przez środowi-
ska naukowe jako kobieta. Kino 
kocha takie historie.

zasilanym przez mężczyzn. 
Wszystkie te środowiska 
odrzucały ją w pierwszej kolej-
ności za to, że była kobietą, 
a dopiero w drugiej za jej 
poglądy. Uważam, że pol-
skiemu kinu brakuje historii 
silnych, niezależnych kobiet, 
takich, które nie są ustawione 
w roli ofiary czy histeryczki, 
tylko takich, które potrafią 
poświęcić się walce.  

Chciałaś stworzyć w ten 
sposób komentarz do tego, co 

Jej walka o akceptację i prawo 
do decydowania rymuje się 
z walką współczesnych Polek, 
które wychodzą na ulice. 
Myślałaś o tej analogii, kiedy 
pracowałaś nad filmem?
W historii Wisłockiej jest 
wiele wątków dotyczących 
również naszej współcze-
sności. Ona przez sześć lat 
walczyła o wydanie książki 
z najpotężniejszymi instytu-
cjami Polski Ludowej –  partią 
i Kościołem, a także z całym 
towarzystwem seksuologów, 

dzieje się aktualnie w naszym 
państwie?
Zaczynaliśmy robić ten film 
jeszcze w innej rzeczywistości. 
Nie mam wątpliwości, że gdyby 
Michalina żyła teraz, to stałaby 
w pierwszym rzędzie czarnego 
protestu. Byłaby przerażona, 
że robimy tak potworny krok 
wstecz i wracamy właściwie 
do jej punktu wyjścia w latach 
70. W czasie pracy nad filmem 
świat dookoła zmieniał się na 
naszych oczach. Kiedy krę-
ciliśmy, miałam wrażenie, że 
to, co dzieje się na planie, jest 
właściwie rejestracją wydarzeń 
z rzeczywistości. Już wtedy wie-
dzieliśmy z ekipą, że tworzy się 
nam metafora współczesno-
ści. Sztuka kochania ma szansę 
stać się filmem uniwersalnym, 
chociaż jest to kino historyczne, 
nie tylko ze względu na wątek 
Wisłockiej, podany tu zresztą 
lekko, z humorem i dystansem, 
ale także przez wzgląd na to, że 
opowiada o miłości, czyli o tym, 
czego wszyscy poszukujemy 
bez względu na czasy, w któ-
rych żyjemy.

Uważasz, że Wisłocka była 
usatysfakcjonowana swoim 
życiem? Nazwałabyś ją 
kobietą spełnioną?
Nie, i na tym właśnie polega 
jej tragizm, który jednocześnie 

Wisłocka, 
gdzieś tam z nieba,

bardzo nad Boczarską czuwała
Z Marią Sadowską, reżyserką filmu 

sztuka kochania. historia michaLiny wisłockieJ, 
rozmawia Artur Zaborski

Maria Sadowska
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Magdalena Boczarska w filmie 
Sztuka kochania. Historia 
Michaliny Wisłockiej, 
reż. Maria Sadowska
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Premiery po latach: Pociąg do Hollywood
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W produkcji

Pełnometrażowe 
filmy fabularne 

Wyklęty
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Konrad Łęcki
scenariusz: Konrad Łęcki
zdjęcia: Karol Łakomiec
muzyka: Szymon Szewczyk
scenografia: Joanna Biskup-Brykczyńska
kostiumy: Anna Łęcka, Konrad Łęcki
charakteryzacja: Alicja Posłowska
montaż: Mateusz Kiełbowicz
dźwięk: Krzysztof Owczarek
obsada: Marcin Kwaśny, Janusz Chabior, Robert Wrzosek, Jarosław 
Witaszczyk, Wojciech Niemczyk, Andrzej Plata, Łukasz Pruchniewicz, 
Hanna Świętnicka, Olgierd Łukaszewicz, Marek Siudym, Leszek 
Teleszyński, Ignacy Gogolewski, Piotr Cyrwus 
producenci: Marcin Kwaśny, Konrad Łęcki, Dorota Bogucka 
produkcja: Fundacja Między Słowami
czas projekcji: ok. 100 min
dystrybucja: Kondrat Media
premiera: 3 marca 2017 

Bohaterami filmu są członkowie zbrojnego podziemia 
niepodległościowego, walczący z władzą ludową o powo-
jenny kształt Polski. Ludzie ci mimo olbrzymiej przewagi 
resortu bezpieczeństwa wspieranego przez radzieckie 
NKWD, walczyli do końca o swoją sprawę. Większość zgi-
nęła, a pamięć o nich została przez reżimowych history-
ków zakłamana. Do dzisiaj w wielu kręgach – w tym opi-
niotwórczych – uważani są za bandytów.

Miłość w Mieście Ogrodów
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Ingmar Villqist, Adam Sikora
scenariusz: Ingmar Villqist, Adam Sikora
zdjęcia: Adam Sikora
muzyka: The Dumplings (Justyna Święs i Kuba Karaś)
scenografia: Agata Adamus
kostiumy: Beata Święcicka
montaż: Aleksandra Gowin
obsada: Ireneusz Czop, Urszula Grabowska, Grażyna Szapołowska, 
Andrzej Mastalerz, Aleksandra Popławska, Michalina Olszańska, Michał 
Kościuk, Bernard Krawczyk, Edyta Herbuś, Łukasz Sikora, Justyna Święs
producent: Magdalena Nowacka
produkcja: Magic Production Sp. z o.o.
czas projekcji: 94 min
premiera: wiosna 2017

Głowa i serce chcą wciąż więcej. Mądrość znika zastąpiona 
przez obsesyjną myśl „żyje się tylko raz”. Osoba, z którą, 
pracujący jako architekt Michał, szedł przez życie, przestaje 
mu wystarczać. Szuka on i goni za wyobrażeniem. Zastana-
wia się: czy nie lepiej jest pozostawić marzenia na swoim 
miejscu, przywołując je czasem w potrzebie, niż próbować, 
kosztem innych, dla własnego egoizmu szukać tego, co nie-
uchwytne? Miłość w Mieście Ogrodów to historia o wolności, 
miłości i cenie, jaką trzeba za nie zawsze zapłacić. To obraz 
ludzi, z których każdy ukrywa głęboko jakąś tajemnicę. To 
kino romantyczne, społeczne i obyczajowe. Wielopłaszczy-
znowa i wciągająca historia o ludzkich namiętnościach, 
ambicjach i marzeniach.
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Premiera tego filmu, zreali-
zowanego w 1987 roku, od-
była się 5 grudnia w war-

szawskim kinie Kultura. Przed 
pokazem na scenie pojawili się: 
reżyser Radosław Piwowarski, 
odtwórcy głównych ról – Kata-
rzyna Figura i Piotr Siwkiewicz, 
autor zdjęć Witold Adamek, kie-
rownik produkcji Jerzy Szebe-
sta, kostiumograf Ewa Krauze, 
„młoda Merlin”, czyli Faustyna 

marzył sobie Joannę Pacułę. Nie 
przejmując się tym, postanowi-
łam zawalczyć. Jadąc pociągiem 
na zdjęcia do Komediantki, napi-
sałam do Sławka list, który dopro-
wadził mnie do castingu, a dalej 
przyniósł rolę Marioli Wafelek vel 
Merlin. Łatwo nie było, bo Sławek, 
szukając odtwórczyni roli Mario-
li, obejrzał chyba wszystkie pol-
skie aktorki” – opowiadała Kata-
rzyna Figura.

Szebesta, autor muzyki Jerzy 
Matula, charakteryzatorka Mi-
ra Wojtczak oraz fotosistka Re-
nata Pajchel.

„Ten film to w pewnym sensie 
historia mojego życia. Od Piotra 
Siwkiewicza, z którym studiowa-
łam w PWST, dowiedziałam się, 
że Radosław Piwowarski przygo-
towuje się do realizacji Pociągu 
do Hollywood. Piotrek zdradził 
mi, że reżyser do głównej roli wy-

Było jednak warto. Pociąg do 
Hollywood wywindował Figurę 
na szczyty popularności. „Kiedy 
ten film trafił do kin, z dnia na 
dzień wszyscy mnie znali. Wszy-
scy o mnie wiedzieli. To było nie-
samowite. To było spełnienie ma-
rzenia” - wspominała z nostalgią 
aktorka.

„Realizacja tego obrazu była 
niczym skok na bungee. Szcze-
gólnie scena finałowa była jak 
na ówczesne czasy prawdziwą 
rewolucją obyczajową. I to nie tyl-
ko w Polsce. Pamiętam, że film 
był pokazywany w Japonii. Zo-
stałam zaproszona na premierę 
i nie mogłam uwierzyć w to, co 
zobaczyłam. W końcowej scenie 
nasze miejsca intymne przez ca-
ły czas zasłonięte były chmurka-
mi” – wspominała Figura.

Od dzieciństwa Mariola Wa-
felek (Katarzyna Figura) marzy 
o tym, by stać się gwiazdą filmową 
pokroju Marilyn Monroe. W tym 
celu wysyła listy do sławnego re-
żysera, Billy’ego Wildera. Tym-
czasem jej życie niczym nie przy-
pomina życia gwiazdy. Mariola 
pracuje jako bufetowa w pociągu 
i mieszka w obskurnym wagonie 
na bocznicy kolejowej. Pewnego 
dnia dziewczyna poznaje Piotra 
(Piotr Siwkiewicz), który pragnie 
zostać operatorem filmowym. 
Niestety, z powodu wady wzro-
ku młodzieniec nie dostaje się na 
wymarzone studia. Wówczas Ma-
riola poleca go znajomemu, dzięki 
któremu sama bywa na planie sta-
tystką. Piotrek ma więcej szczęścia 
i wkrótce zostaje asystentem reży-
sera. Nie zapomina jednak o swo-
jej znajomej i gdy nadarza się oka-
zja, umawia ją z kolegą poszukują-
cym odtwórczyni głównej roli... 

„Ten film jest o marzeniach i naiwności. To są dwa skrzydła ptaka, 
który wznosi się nad pospolitość i okrucieństwo rzeczywistości. 
Tego ptaka każdy z was nosi w sobie, to młodość. Teraz, po 30 
latach, oglądając ten film, zobaczycie na ekranie siebie. Zobaczycie 
jacy byliście, jakie w was były piękne skrzydła naiwności i marzeń, 
które pozwalały wam tak pięknie żyć” – mówił Radosław 
Piwowarski przed cyfrową premierą Pociągu do Hollywood.

Ta nasza 
młodość…
Paweł Zwoliński
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Katarzyna Figura, Piotr Siwkiewicz 
i Radosław Piwowarski
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jobraz za plecami, to byłem 
przerażony i szczęśliwy jedno-
cześnie, że wreszcie robię film 
z profesjonalistami i z budże-
tem. Akurat tak się szczęśliwie 
ułożyło dla mnie i dla filmu, że 
debiutowałem w profesjonal-
nym kinie w towarzystwie bar-
dzo doświadczonych i wybit-
nych filmowców, takich jak: 
Tadeusz Drewno, Arek Tomiak, 
Andrzej Haliński. Więc prze-
szedłem suchą stopą. Jak się 
jest bardziej ambitnym niż zdol-
nym, to podnosi się ciśnienie 
i mogą występować frustracje. 
Przy debiucie mnie ominęły, ale 
przy tym projekcie, na pewno 
czasem się wychylają z ukrycia. 

Co chciałby pan poprzez ten 
autorski film powiedzieć 
odbiorcom i udowodnić 
samemu sobie?
Pracuję w rozrywce, ale zawsze 
chciałbym przemycić coś oso-
bistego, jak moje pasje, poglądy, 
refleksje, kontestacje… W Czło-
wieku z magicznym pudełkiem 
postawiłem na miłość. Tylko 
ona może nas ocalić w trud-
nych czasach, które są przed 
nami. Chcę sam sobie udowod-
nić, że w tym szaleństwie jest 
metoda, że nie rezygnuję z pasji 
i idę za wewnętrznym głosem, 
tworząc własne światy, skoro 

jestem niezadowolony z tego, 
w którym się urodziłem.

Pokazywanie plenerów z lat 
50. ubiegłego stulecia, a także 
roku 2030, i to w jednym 
mieście, jest szalenie ciekawe, 
ale i niezwykle trudne. Co 
nastręczyło panu i pana 
współpracownikom najwięcej 
problemów?
Wojciech Żogała: W filmo-
wej rzeczywistości Człowieka 
z magicznym pudełkiem poru-
szamy się pomiędzy rokiem 
1952 a 2030. Mamy więc róż-
nicę 78 lat. Nie mieliśmy zbyt 
wielu scen plenerowych w sce-
nariuszu, zmiana czasu roz-
grywa się głównie we wnę-
trzach. To znacznie ułatwiło 
nam pracę. Główny bohater 
przybywa łodzią z „gorszej” 
części miasta do monumental-
nej części Korpo-City. Wybra-
liśmy plener okolicy warszaw-
skiego Mostu Poniatowskiego. 
Zaaranżowaliśmy nadbrzeże, 
używając sprasowanych bloków 
śmieci i wielkiego transparentu 
z propagandowym hasłem (co 
zabawne, w roku 1952, władza 
również komunikuje się ze 
społeczeństwem przy pomocy 
haseł). W roku 2030 miasto 
jest w chaosie, zawalone śmie-
ciami, konsekwentnie w każ-

dej plenerowej scenie. Reszta 
będzie w rękach kolegów od 
efektów specjalnych. Muszą oni 
dobudować drapacze chmur, 
usunąć nadmiar samochodów, 
ponieważ miasto ma być nieco 
opustoszałe. Most Poniatow-
skiego jest zawalony, prze-
prawa odbywa się transportem 
rzecznym. Punktem stycznym 
dla tych dwóch planów cza-
sowych jest ulica, przy której 
znajduje się kamienica, w której 
w roku 2030, na początku filmu, 
zamieszka nasz filmowy boha-
ter. Okaże się, że jest to ten 
sam budynek, w którym bywał 
w 1952. To był dla nas ważny 
moment. Pokazać upływ czasu. 
Uznaliśmy, że sam budynek 
niewiele się zmieni, w 1952 
roku jest zaniedbany, bo minęło 
niewiele czasu od drugiej wojny 
światowej, a w 2030 jest znisz-
czony, ponieważ przeznaczono 
go do rozbiórki. Poza oczy-
wistymi elementami, takimi 
jak pojazdy z epoki, usuwanie 
współczesnych tablic, ozna-
kowań, anten telewizyjnych, 
najważniejsza była zmiana oto-
czenia kamienicy. Część pracy 
wykonaliśmy fizycznie. Frag-
ment współczesnego wejścia do 
budynku zasłoniliśmy drewnia-
nym rusztowaniem z portretem 
Stalina i drewnianym płotem ze 

stosownym dla epoki hasłem. 
Reszta była znowu pracą dla 
specjalistów od efektów kom-
puterowych. Trzeba było usu-
nąć wybudowane po wojnie 
bloki mieszkalne, sąsiadującą 
z budynkiem budowę z olbrzy-
mim dźwigiem, anteny sate-
litarne, samochody, których 
nie udało się usunąć fizycz-
nie itp. W roku 2030 dodali-
śmy drapacze chmur. Plan był 
taki, żeby dodać także te, które 
będą istnieć w 2030 (dotar-
liśmy do projektów i modeli 
3D) i najważniejsze, żeby 
zobaczyć w perspektywie 
ulicy budynek, który w akcji 
filmu wybucha, zasnuwa mia-
sto dymem, a także zasy-
puje pyłem. To było spore 
wyzwanie i największa róż-
nica w wyglądzie naszej fil-
mowej ulicy. Wzbudziliśmy 
lekkie zaniepokojenie wśród 
mieszkańców. Zresztą takich 
sytuacji było nieco więcej. 
Uznaliśmy za komplement 
komentarz pary przechodniów 
oglądających nasz filmowy 
fast food z roku 2030, zaaran-
żowany w budynku biblioteki 
publicznej przy ulicy Koszy-
kowej: „No patrz, a mówili, że 
będzie modernizacja naszej 
biblioteki, a zrobili kolejny 
fast food!”. 

Do połowy grudnia trwały w Warszawie zdjęcia do Człowieka z magicznym 
pudełkiem według scenariusza i w reżyserii Bodo Koxa. Scenariusz do filmu 

został wyróżniony w konkursie ScriptTeast im. Krzysztofa Kieślowskiego, którego 
rozstrzygnięcie odbywa się co roku w Cannes.

Bodo Kox i Olga Bołądź 
na planie filmu 

Człowiek z magicznym pudełkiem
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Człowiek
z magicznym pudełkiem

Na planie filmu

Film ma być komedią o podróży w cza-
sie i miłości, która jest w stanie poko-
nać czasoprzestrzeń. Akcja opowie-

ści rozgrywa się w Warszawie pomiędzy 
latami 50. ubiegłego wieku, a…  30. XXI 
wieku. Główny bohater, Adam (Piotr 
Polak), podróżuje w czasoprzestrzeni, znaj-
dując się – dzięki teleportacji – w różnych 
miejscach i w różnym czasie. Towarzy-
szy mu poznana w pracy piękna Goria 
(Olga Bołądź), która w pewnym momencie 
zaczyna walczyć o ich miłość i podejmuje 
się niebezpiecznej oraz fascynującej misji 
sprowadzenia Adama do realnego świata.

W Człowieku z magicznym pudełkiem, 
poza odtwórcami głównych ról, będziemy 
mogli zobaczyć również: Helenę Noro-
wicz, Wojciecha Zielińskiego, Arkadiu-
sza Jakubika, Sebastiana Stankiewi-
cza i Bartka Firleta. Autorem zdjęć jest 
Dominik Danilczyk (debiutant w peł-
nym metrażu), scenografię i projekty efek-
tów specjalnych przygotował Wojciech 
Żogała, kostiumy – Katarzyna Adamczyk, 
a muzykę skomponuje włoski artysta – 
Sandro di Stefano. Za produkcję odpo-
wiadają – Izabela Igel i Roman Jarosz 
z Alter Ego Pictures, a koproducentami 
są: TVN, Studio Produkcyjne Orka, Mazo-
wiecki Fundusz Filmowy, Harine Films, 
Vargo Films (Włochy). Film współfinan-
sowany jest przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej. Premierę zaplanowano na drugą 
połowę 2017 roku. 

Z producentką Izabelą 
Igel, reżyserem Bodo 
Koxem i scenografem 
Wojciechem Żogałą 
rozmawia Stanisław 
Neugebauer

Stanisław Neugebauer: 
Przygotowania do  
rozpoczęcia produkcji tego 
filmu trwały około trzech 
lat. Co, poza oczywistym 
przeświadczeniem, 
że film należy zrobić 
i podstawowym problemem 
związanym z zapięciem 
budżetu, sprawiło pani 
najwięcej satysfakcji? 
Izabela Igel: Bodo przy-
szedł do nas ze wspaniałym 
pomysłem, który był zawarty 
na 40 stronach tekstu. Zda-
waliśmy sobie sprawę, że 
zanim skierujemy film do 
produkcji, daleka droga 
przed nami. Od początku 
naszej współpracy posta-
wiliśmy sobie wysoko 
poprzeczkę. I od początku 
postanowiliśmy scenariusz 
dopracować na 200 procent. 
W ramach developmentu 
przeszliśmy przez program 
ScripTeast, który zaowoco-

wał dalszą współpracą ze 
script doctorem Tomem 
Abramsem. Finalnie dostali-
śmy za ten scenariusz wyróż-
nienie, co zmotywowało nas 
do jeszcze intensywniejszej 
pracy.  

Jak układa się współpraca 
z reżyserem filmu, który – 
jak sam o sobie mówi – 
był dziennikarzem, 
aktorem, kreatorem 
happeningów, autorem 
i realizatorem filmów 
offowych, sobowtórem, 
człowiekiem orkiestrą 
sztuk audiowizualnych, 
który po raz drugi znalazł 
się w pełni profesjonalnej 
produkcji?
Współpraca reżyser – produ-
cent jest, zwłaszcza w okre-
sie przedprodukcyjnym, 
najsilniejszą relacją w fil-
mie. Bodo, z racji swoich 
filmów i innych dokonań, 
doskonale nas rozumiał. 
Przy Dziewczynie z szafy, 
która była jego profesjonal-
nym debiutem, pracował 
ze świetną ekipą, jej część 
pracuje też przy Człowieku 
z magicznym pudełkiem. 

Bardzo się cieszymy z tej 
wspólnej przygody. 

A Roman Jarosz, producent, 
dodał w rozmowie z serwisem 
internetowym SFP, pointując 
producenckie spojrzenie na 
powstający film: „Emocje ludz-
kie i potrzeby ludzkie pozostają 
niezmienne, a los bohaterów, 
niezależnie czy są w przyszło-
ści, czy w przeszłości, zawsze 
ich dogania”.

Pańska biografia 
artystyczna jest bogata 
i wszechstronna, 
choć może dla wielu 
kontrowersyjna, ale 
nie można jej odmówić 
niecodzienności 
i nietuzinkowości. Czy 
pożegnanie z offem 
i zaangażowanie się 
w pełni profesjonalną 
realizację filmu 
fabularnego, przyszło 
panu łatwo, czy 
nastręczało dużo 
problemów, a może 
i osobistych frustracji? 
Bodo Kox: Z tego, co pamię-
tam, a należę do ludzi, któ-
rym szybko zaciera się kra-
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Festiwale za granicą: Festiwal Polskich Filmów w Japonii

Tegoroczny festiwal oferował 
japońskim widzom szeroki 
wachlarz polskich filmów, 

począwszy od wybitnych klasy-
ków naszej kinematografii po ty-
tuły z ostatnich kilku lat, takie jak: 
Ostatnia Rodzina Jana P. Matu-
szyńskiego, Róża Wojciecha Sma-
rzowskiego, Body/Ciało Małgorzaty 
Szumowskiej czy Zjednoczone Sta-
ny Miłości Tomasza Wasilewskiego. 
Poza pełnometrażowymi fabułami 
wyświetlono również dwa – nomi-
nowane w 2015 roku do Oscara – 
krótkie dokumenty: Joannę Anety 
Kopacz i Naszą klątwę Tomasza 
Śliwińskiego. Pokazowi Ostatniej 
Rodziny towarzyszył wykład pro-
fesor Akiko Kasuya z Kyoto City 
University of Arts na temat twór-
czości Zdzisława Beksińskiego.

To wyjątkowe, międzykonty-
nentalne święto kina było przede 
wszystkim ukłonem wobec twór-
czości Andrzeja Wajdy. Jesienią 
ubiegłego roku, organizatorom 
udało się spotkać z Mistrzem, co 
zaowocowało nakręceniem unika-
towego materiału, który zaprezen-
towano publiczności pierwszego 
dnia festiwalu. Podczas uroczy-
stego otwarcia pokazano intymi-
styczny obraz Wajdy Niewinni cza-
rodzieje. Przed pokazem, na ekra-
nie pojawił się sam Autor dzieła, 
który zaprosił japońskich widzów 
na projekcję. Była to bardzo pod-
niosła i wzruszająca chwila, szcze-
gólnie w kontekście niedawnego 
odejścia Mistrza. Po seansie, pu-
bliczność mogła również obejrzeć 
wywiad z Andrzejem Wajdą i Kry-
styną Zachwatowicz, w którym ar-
tyści opowiadali o swojej przygo-
dzie ze sztuką japońską.

Na oficjalną część ceremonii 
złożyły się wypowiedzi: dyrekto-
ra Instytutu Polskiego w Tokio – 
Mirosława Błaszczaka, przedsta-
wicielki Centrum Sztuki i Techni-
ki Japońskiej Manggha w Krako-
wie – Wioletty Laskowskiej-Smo-
czyńskiej oraz reprezentantek Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich 
i Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Wypowiedzi przeplatane 
były wspomnianym materiałem 
audiowizualnym, co zapewniło 
uroczystości dynamiczny i atrak-
cyjny z punktu widzenia publicz-
ności charakter.

wania tym krajem było również 
powstanie w koprodukcji polsko- 
-japońskiej Nastazji w 1994 roku.

Filmy Andrzeja Wajdy cieszą 
się wielkim uznaniem wśród ja-
pońskich widzów, czego dowo-
dem była bardzo wysoka frekwen-
cja na tokijskich projekcjach. Naj-
trafniej więź Mistrza z Krajem 
Kwitnącej Wiśni wyraziła Cesa-
rzowa Michiko w swoim prze-
mówieniu wygłoszonym po jego 
odejściu: „Andrzej Wajda, który 
poniósł olbrzymie zasługi w pro-
cesie demokratyzacji Polski po-
przez swój silny wpływ na kulturę, 
odszedł 9 października. Od wie-
lu lat był On wielkim przyjacie-
lem Japonii, a ja we wdzięcznej 
pamięci zatrzymam wspomnie-
nie tej błogosławionej przyjaźni”. 
Warto zauważyć, że wspomnienie 
o Andrzeju Wajdzie było jedyną 
niedotyczącą Japonii częścią dys-
kursu Cesarzowej.

Retrospektywa dzieł Andrzeja 
Wajdy w Japonii to piękna for-
ma hołdu wobec artystycznego 
dorobku Reżysera. Pozwala po-
nownie docenić uniwersalny cha-
rakter Jego filmów, przekraczają-
cych bariery międzykontynental-
ne oraz międzykulturowe. Boga-
ty program festiwalu oferował ja-
pońskiej publiczności przekrojo-
wy ogląd na twórczość Mistrza, 
podkreślając jego bogactwo i róż-
norodność, dając przy tym okazję 
do prześledzenia ewolucji stoso-
wanych przez niego środków eks-
presji artystycznej. Japonia poże-
gnała swojego wielkiego Przyja-
ciela – z nieskrywanym smutkiem 
oraz dumą z tej „błogosławionej 
przyjaźni”.  

Niezwykle ważną częścią piątej edycji 
Festiwalu Polskich Filmów w Japonii 

(26 listopada – 16 grudnia) była 
retrospektywa dzieł niedawno zmarłego 
Mistrza Andrzeja Wajdy. Starsze, a także 
nowe polskie filmy zagościły na ekranach 

dwóch miast – Tokio oraz Kioto.

Katarzyna Ziembicka

Poza inicjującymi wydarzenie 
Niewinnymi czarodziejami, w pro-
gramie festiwalu znalazły się in-
ne filmy Wajdy: Pokolenie, Kanał, 
Popiół i diament, Samson, Krajo-
braz po bitwie, Człowiek z mar-
muru, Korczak, Zemsta oraz Tata-
rak. Retrospektywa dzieł Andrze-
ja Wajdy w Japonii to wspaniała 
okazja, by przypomnieć o wielkiej 
fascynacji Mistrza tamtejszą sztu-
ką i kulturą. W 1994 roku ufundo-
wał on wraz z Krystyną Zachwa-
towicz Muzeum Sztuki i Techni-
ki Japońskiej Manggha w Kra-
kowie. Owocem jego zaintereso-

Pożegnanie

w Kraju Kwitnącej Wiśni
Andrzeja Wajdy

Przedstawicielka Centrum 
Sztuki i Techniki Japońskiej 

Manggha w Krakowie – 
Wioletta Laskowska- 

-Smoczyńska
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Mały Jakub na MFF 
w Kairze
Najnowsza produkcja WFDiF – 
Mały Jakub w reżyserii 
Mariusza Bielińskiego – zakwali-
fikowała się do Konkursu Głów-
nego na 38. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Kairze 
(15-24 listopada). Ten debiu-
tancki film stawia pytania: na ile 
przeżycia dzieciństwa rzutują 
na naszą dorosłość, i czy jeste-
śmy w stanie świadomie stawić 
im czoła. Impreza w Kairze jest 
akredytowana przez Międzyna-
rodową Federację Zrzeszeń Pro-
ducentów Filmowych (FIAPF) 
jako międzynarodowy festiwal 
konkursowy filmów fabularnych 
(tzw. kategoria A). To najstarszy 
festiwal filmowy świata arab-
skiego. Główną nagrodą przy-
znawaną w Konkursie Między-
narodowym jest Złota Piramida. 
Podczas 38. edycji egipskiej im-
prezy pokazano również w Pano-
ramie i sekcjach pozakonkurso-
wych inne polskich produkcje: 
Panie Dulskie Filipa Bajona (re-
żyser zasiadał w międzynarodo-
wym jury festiwalu), Listy do M. 
2 Macieja Dejczera, Intruza Ma-
gnusa von Horna, Na granicy 
Wojciecha Kasperskiego, Tyta-
nową biel Piotra Śmigasiewicza 
czy Hel Katarzyny Priwiezien-
cew i Pawła Tarasiewicza. 

 

Polskie krótkie metraże 
na Sundance 2017
Dokumentalne Więzi Zofii Ko-
walewskiej, animowana Cipka 

Renaty Gąsiorowskiej oraz fa-
bularny Skwar Agaty Trzebu-
chowskiej i Mateusza Pacewi-
cza zostaną pokazane w sekcji 
filmów krótkometrażowych na 
jednym z najważniejszych mię-
dzynarodowych wydarzeń filmo-
wych – słynnym Sundance Film 
Festival – organizowanym przez 
Sundance Film Institute, zało-
żonym przez Roberta Redforda. 
To największa coroczna impre-
za filmów niezależnych w USA, 
odbywająca się od 1978 roku, 
w miejscowości Park City w sta-
nie Utah w USA. Tegoroczna 
edycja odbędzie się w dniach 19-
-29 stycznia. Warto podkreślić, iż 
polskie produkcje od kilku lat są 
obecne i nagradzane w sekcjach 
konkursowych tego amerykań-
skiego festiwalu. Sundance Film 
Institute wspomaga również 
kino niezależne, przyznając sty-
pendia reżyserom, scenarzystom 
i producentom, a także współfi-
nansuje filmy. Więcej informacji 
na stronie: www.sundance.org.

 

Plac zabaw nagrodzony 
w Australii
Bartosz M. Kowalski otrzymał 
kolejny laur za swoją debiutanc-
ką pełnometrażową fabułę Plac 
zabaw. Tym razem to nagroda 
dla najlepszego reżysera na 
festiwalu Monster Fest w Mel- 
bourne (24-27 listopada). Pre-
miera światowa tego tytułu od-
była się na 69. Międzynarodo-
wym Festiwalu Filmowym w San 
Sebastian. Obraz był pokazywa-

ny również podczas 41. Festiwa-
lu Filmowego w Gdyni, gdzie 
zdobył nagrodę dla najlepsze-
go debiutu reżyserskiego oraz 
Nagrodę Polskiej Federacji Dys-
kusyjnych Klubów Filmowych 
Don Kichot. Plac zabaw otrzy-
mał także wyróżnienie specjalne 
w Konkursie 1-2 na 32. War-
szawskim Festiwalu Filmowym 
oraz wyróżnienie specjalne jury 
młodzieżowego na 60. BFI Lon-
don Film Festival. Debiut Barto-
sza M. Kowalskiego wszedł na 
ekrany polskich kin 18 listopa-
da. Dystrybutorem obrazu jest 
Next Film. 

 

Kuba Kosma 
wyróżniony w Tallinie
Polski producent Kuba Kosma 
został uhonorowany podczas 
uroczystości wręczenia nagród 
przyznawanych w ramach 15. 
targów Baltic Event (21-24 listo-
pada). Reprezentował on w Tal-
linie projekt Trust, a otrzymał, 
przyznaną przez Marché du 
Film Cannes, bezpłatną akredy-
tację na wydarzenie branżowe 
Producers Network, które odbę-
dzie się w ramach 70. Międzyna-
rodowego Festiwalu Filmowego 
w Cannes. Jury, przyznając na-
grodę, zwróciło uwagę na zaufa-
nie jakie budzi polski producent 
oraz doceniło jego troskę o de-
tale we wszystkich aspektach 
dotyczących produkcji filmu. 
Baltic Event to największe regio-
nalne targi filmowe w północ-
no-wschodniej części Europy 
oraz miejsce spotkań z osobami 
z europejskiej branży audiowi-
zualnej: doświadczonymi pro-
ducentami, jak i obiecującymi 
młodymi talentami. Podczas 
wydarzenia producenci mają 
szansę zaprezentować swoje 
projekty, scenarzyści podzielić 
się najświeższymi pomysłami 
podczas sesji pitchingowych, 
a koproducenci nawiązać współ-
pracę. Baltic Event to miejsce 
prezentacji poszukujących dofi-
nansowania projektów z Europy 
Środkowowschodniej, krajów 

nadbałtyckich i Skandynawii. Na 
program wydarzenia składają 
się m.in. indywidualne spotka-
nia producentów i twórców z ko-
producentami, dystrybutorami, 
przedstawicielami instytucji i fe-
stiwali filmowych. 

 

Polska animacja 
najlepsza na AFI Fest
17 listopada odbyła się ceremo-
nia wręczenia nagród 30. edycji 
American Film Institute Awards 
(AFI FEST). Jury konkursu krót-
kometrażowego za najlepszą ani-
mację uznało obraz Cipka Renaty 
Gąsiorowskiej ze Szkoły Filmo-
wej w Łodzi, który powstał pod 
opieką Mariusza Wilczyńskiego 
i Joanny Jasińskiej. Każdej jesie-
ni w ramach AFI FEST American 
Film Institute prezentuje najlep-
sze ich zdaniem produkcje z ca-
łego świata. W 30-letniej historii 
imprezy podczas festiwalu AFI 
FEST prezentowano wiele tytu-
łów, które następnie zdobyły no-
minacje i statuetki Oscara. Ame-
rykańska Akademia Filmu uznaje 
AFI FEST za festiwal, który kwali-
fikuje do starania się o nominacje 
oscarowe w kategorii Najlepszy 
Film Krótkometrażowy.

 

Zjednoczone Stany 
Miłości z wygraną 
w Brazylii
Film Tomasza Wasilewskiego 
Zjednoczone Stany Miłości otrzy-
mał Grand Prix na 5. Brasilia 
International Film Festival (4-13 
listopada). To kolejny już między-
narodowy sukces tego obrazu. 
Światowa premiera Zjednoczo-
nych Stanów Miłości odbyła się 
na 66. Berlinale, gdzie Tomasz 
Wasilewski otrzymał Srebrnego 
Niedźwiedzia za Najlepszy Sce-
nariusz. Tytuł ten został również 
nagrodzony na Valletta Film Fe-
stival na Malcie w kategoriach 
Najlepszy Reżyser oraz Najlep-
sza Aktorka (Dorota Kolak). Film 
otrzymał też wyróżnienie specjal-
ne jury na Europejskim Festiwalu 

film pełnometrażowy na świe-
cie, realizowany przez polską 
reżyserkę i malarkę Dorotę Ko-
bielę i przez Hugh Welchma-
na (zdobywcę Oscara za krótką 
animację Piotruś i wilk). Obraz 
jest produkowany przez studia 
filmowe o oscarowym dorobku: 
Breakthru Films oraz Trademark 
Films. Partnerami projektu są 
również m.in. CeTA, Odra Film, 
Silver Reel, Cinema and Manage-
ment Group, Europejska Stolica 
Kultury Wrocław 2016, MEDIA. 
Obraz jest współfinansowany 
przez PISF. Twój Vincent w 56 ty-
siącach namalowanych ręcznie 
klatkach opowie historię życia 
i śmierci jednego z najwybitniej-
szych malarzy – Vincenta van 
Gogha. Fabuła filmu poprowa-
dzona zostanie na wzór śledztwa 
w sprawie śmierci artysty. W fil-
mie ożywionych zostanie ponad 
100 obrazów holenderskiego 
mistrza postimpresjonizmu. Ofi-
cjalna strona produkcji to: www.
lovingvincent.com.

 

Moloch doceniony we 
Francji
Na 34. edycji festiwalu Tous 
Courts w Aix-en-Provence (28 li-
stopada – 3 grudnia) nagro-
dzono krótkometrażową fabułę 
Moloch Szymona Kapeniaka. 

Festiwal Tous Courts jest jedną 
z najstarszych, po Clermont-Fer-
rand, francuskich imprez po-
święconych prezentacji filmów 
krótkometrażowych. Moloch to 
film o grupie młodych mężczyzn 
pracujących nielegalnie na te-
renie podupadającej huty stali 
na Ukrainie. Najstarszy z nich 
przeżywa właśnie płomienny ro-
mans i postanawia odejść z pra-
cy, upatrując w nowym uczuciu 
pretekstu do zmian w życiu. Je-
go koledzy planują odwieść go 
od tego zamiaru, aby ratować 
zgrany dotąd zespół. Po długim 
dniu pracy odwiedzą ukochaną 
swojego kolegi...

 

Ameryka 
z wyróżnieniem 
w Wielkiej Brytanii
Kolejną zagraniczną nagrodę 
zdobyła Ameryka Aleksandry 
Terpińskiej. Tym razem obraz 
wyróżniono na 6. Winchester 
Short Film Festival (3-11 listopa-
da). Ta polska krótkometrażo-
wa fabuła ma na swoim koncie 
już kilkanaście nagród, a teraz 
dołącza do nich Specjalne Wy-
różnienie na festiwalu angiel-
skim. Ameryka to historia dwóch 
przyjaciółek, Anki i Dżastiny, 
które marzą o lepszym życiu. 
Gdy postanawiają przejechać się 

stopem, niewinna przygoda bez-
powrotnie zmienia ich wzajem-
ne relacje.

 

Polacy na Berlinale 2017
Dotarły już pierwsze, wspania-
łe informacje o udziale polskich 
filmowców w programie jednego 
z najważniejszych międzynaro-
dowych festiwali filmowych – 
Berlinale. Na tegorocznej, 67. 
edycji swoją światową premierę 
będzie miało najnowsze dzieło 
Agnieszki Holland – Pokot. Ty-
tuł ten, będący polsko-niemiec-
ko-czesko-słowacko-szwedzką 
koprodukcją powalczy o Złote-
go Niedźwiedzia w Konkursie 
Głównym. Przewodniczącym ju-
ry podczas najbliższej edycji Ber-
linale będzie holenderski reżyser 
i scenarzysta Paul Verhoeven.
Ponadto, w konkursie Genera-
tion, wystartuje produkcja Studia 
Munka-SFP – Królewicz Olch Ku-
by Czekaja.  Z kolei młoda polska 
aktorka Zofia Wichłacz pojawi 
się w Berlinie z tytułem Shooting 
Star 2017. Shooting Stars to spe-
cjalny program stworzony przez 
European Film Promotion (EFP), 
którego celem jest promowanie 
młodych i utalentowanych akto-
rów europejskich. Dziesięcioro 
uczestników Shooting Stars 2017 
wybrano z 26 kandydatów zgło-
szonych przez członków EFP. 
Kandydaturę Polki zgłosił Polski 
Instytut Sztuki Filmowej. Orga-
nizatorzy wydarzenia podkreśla-
ją, że polska aktorka, mimo iż jest 
jedną z dwóch najmłodszych te-
gorocznych uczestników, zagrała 
m.in. w ubiegających się o no-
minację do Oscara Powidokach 
Andrzeja Wajdy. Trzeba dodać, 
że Zofia Wichłacz zagrała rów-
nież w głośnym filmie Miasto 44 
Jana Komasy, natomiast w tym 
roku planowana jest premiera 
kolejnego tytułu z jej udziałem – 
Amoku Kasi Adamik. 67. Mię-
dzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Berlinie odbędzie się w dniach 
9-19 lutego.

Filmowym w Palić oraz nagrodę 
za scenografię na Ostend Film 
Festival. Agentem sprzedaży ob-
razu jest firma New Europe Film 
Sales. W październiku Zjedno-
czone Stany Miłości pojawiły się 
w dystrybucji w Szwecji, 18 listo-
pada weszły do kin w Wielkiej 
Brytanii, a 8 grudnia na srebrne 
ekrany w Danii.

 

Polskie filmy 
z nagrodami na IDFA 
2016
Kiedy ten wiatr ustanie Anieli 
Gabryel otrzymał ARRI IDFA 
Award dla Najlepszego Filmu 
w Konkursie Filmów Studenc-
kich, a Więzi Zofii Kowalewskiej 
Nagrodę Specjalną Jury, w tym 
samym konkursie, na festiwa-
lu IDFA w Amsterdamie (16-27 
listopada). W tym roku na ho-
lenderskiej imprezie o nagrody 
walczyły również polskie pro-
dukcje dokumentalne, takie jak: 
Nawet nie wiesz, jak bardzo cię 
kocham Pawła Łozińskiego (Kon-
kurs Główny), Ikona Wojciecha 
Kasperskiego (Konkurs Filmów 
Średniometrażowych), Daniel 
Anastazji Dąbrowskiej (Konkurs 
Filmów Studenckich). W ramach 
sekcji Best of Fests, pokazującej 
42 filmy, które w minionym roku 
odniosły sukcesy na festiwalach, 
z polskich tytułów zaprezento-
wane zostały: Komunia Anny Za-
meckiej oraz Wszystkie nieprze-
spane noce Michała Marczaka.

Twój Vincent sprzedany 
do ponad 100 krajów
Film Twój Vincent (Loving Vin-
cent) w reżyserii Doroty Kobieli 
i Hugh Welchmana został już 
sprzedany do ponad 100 krajów 
na całym świecie. Obraz zoba-
czą widzowie m.in. we Francji, 
Chinach, Włoszech, Hiszpanii, 
Danii, Finlandii, Norwegii, Szwe-
cji, Grecji, Portugalii, Japonii, 
Tajlandii, Kolumbii, Indiach, Ro-
sji czy Brazylii. Twój Vincent to 
pierwszy w pełni namalowany Fo
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Polscy filmowcy    na świecie

oprac. J.M.

Cipka, reż. Renata 
Gąsiorowska

Kiedy ten wiatr ustanie, 
reż. Aniela Gabryel
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która trafia do wszystkich 
i wszędzie.

Globalna kampania 
skierowana do globalnej 
widowni.
Tymczasem istnieje jeszcze 
inna widownia, starsza, która 
chce oglądać filmy z dobrymi 
aktorami (np. z Meryl Streep), 
a do tego z solidnie opowie-
dzianą historią i poruszające 
istotny temat. Takie obrazy są 
najczęściej realizowane właśnie 
przez producentów niezależ-
nych i nie są dystrybuowane 
przez te duże studia. Jak widać 
po polskim box office’ie z 2016 
roku, jest tych filmów coraz 
mniej. Śmietanka towarzyska 
czy Przełęcz ocalonych trafiły 
dopiero do piątej dziesiątki. 
Moje pokolenie przyzwyczaiło 
się do produkcji z tzw. main- 
streamu, filmów środka, w któ-
rych grał Al Pacino, Dustin 
Hoffman czy Robert De Niro. 
Powstaje ich coraz mniej i odno-
szą coraz mniejsze sukcesy 
finansowe. Wielkie studia ame-
rykańskie nie chcą ryzykować. 
Natomiast niezależni, amery-
kańscy producenci nie są w sta-
nie na nich zarobić. Wracając 
do pytania o pozostałe pola 
eksploatacji, oczywiście, że film 
mógłby startować równocześnie 
w kinie i w internecie. Niestety, 
od rozpoczęcia dystrybucji 
w sieci, natychmiast zostaje on 
spiratowany. Nawet, jeżeli inter-
nauci ponoszą jakieś opłaty, to 
one nie trafiają do twórców czy 
do dystrybutorów.

Tylko do paserów. 
Tak. Jest więc bardzo trudno 
zarobić na online’owych polach 
eksploatacji. Wielkie studia 
z konieczności koncentrują się 
na kinie, broniąc jego wyłączno-
ści. Nikt nie zaryzykuje wypusz-
czenia Gwiezdnych wojen, 
w pierwszych tygodniach, 
gdziekolwiek poza kino.

Czy możemy mówić 
o infantylizacji kina 
amerykańskiego?
Tak to można nazwać. Studia 
nie produkują filmów dla star-
szej publiczności, bo tej publicz-
ności w kinach po prostu nie 

ma. Ona ogląda głównie seriale 
na VOD czy w telewizji. Ale 
nie jest prawdą, że widzowie ci 
z zasady do kina chodzić nie 
chcą. Świadczą o tym filmy pol-
skie. Na Pitbulla czy Planetę 
Singli nie przychodzą rodzice 
z dziećmi

To jest świadomy wybór?
Tak.

Pamiętam, jak w latach 80. 
chodziłam na Konfrontacje. 
W programie znajdowało się 
sporo tytułów komercyjnych, 
ale nie były to filmy wyłącznie 
o superherosach. 
Mam w dystrybucji kilka obra-
zów tego typu – na przykład 
remake starego Ben-Hura 
i Siedmiu wspaniałych. One 
nie odnoszą dziś sukcesu. Tak, 
jak to określiłaś – repertuar kin 
się zinfantylizował. Kino zara-
bia na całych rodzinach, na 
filmach adresowanych do mło-
dych ludzi. Liczą się gatunki 
wybierane przez dzieci: science 
fiction, fantasy, animacja, kome-
die, filmy familijne. Nie bez 
przyczyny największym amery-
kańskim koncernem działają-
cym w tej chwili w branży jest 
Disney. Zakupił studia: Pixar, 
Marvel, następnie Lucas Film; 
jest królem w dziedzinie ani-
macji. 

Jak w tym odnajduje się kino 
polskie? 
Radzimy sobie doskonale. 
Andrzej Wajda mówił, że nikt 
za nas nie zrobi filmów mówio-
nych po polsku. Nasze kino 
musi mówić w tym języku i opo-
wiadać polskie historie. Nie 
będziemy konkurować z Hol-
lywood. Po pierwsze to nie 
jest nasze zadanie, a po drugie 
nie mamy takich budżetów. 
Musimy wyszukiwać tematy, 
które nas interesują tutaj i teraz. 
Nasza widownia oczekuje 
takich produkcji, chce oglądać 
rodzimych aktorów. Obecna 
ekipa rządząca zabiega na przy-
kład o film historyczny.

Nie jest to zły pomysł. 
Jako widzowie, jesteśmy 
nieodrodnymi dziećmi 
Jerzego Hoffmana.

Oczywiście. Wiele ciekawych 
polskich historii nie zostało do 
dzisiaj opowiedzianych. Sam 
bardzo lubię filmy historyczne, 
dystrybuowałem dwa obrazy 
Hoffmana a teraz Wołyń Wojtka 
Smarzowskiego. Na Zachodzie 
kino historyczne nie cieszy się 
powodzeniem. 

I to nas wyróżnia?
Tak. Na Zachodzie dystrybu-
tor czy kiniarz, słysząc o filmie 
historycznym, od razu zakłada, 
że nie jest to tytuł o dużym 
potencjale komercyjnym. 

Ciekawe. Czyli dokładnie 
odwrotnie niż u nas. 
Dzieje się tak dlatego, że rolę 
produkcji historycznych zastą-
piły filmy fantasy i science fic-
tion...

… udające historię. 
Udające filmy historyczne. 
Obrazy historyczne na Zacho-
dzie to te, które grane są 
w kostiumie. Albo takie amery-
kańskie, jak Przełęcz ocalonych 
czy Operacja Argo. Opowiadają 
amerykańskie historie, ale nie 
są produkcjami historycznymi.

To są raczej dramaty 
obyczajowe na historycznym 
tle. 
Z politycznymi problemami. 
Dystrybuowałem film Niewy-
godna prawda o skandalu poli-
tycznym związanym z prezy-
dentem George’em W. Bushem, 
który nie cieszył się w Ameryce 
zainteresowaniem. Teraz na 
ekrany wszedł niezależny obraz 
Lion. Droga do domu o hin-
duskim chłopcu, który został 
adoptowany przez australijską 
rodzinę. Filmy z dobrą histo-
rią, takie jak Lion… gdzieś nam 
uciekły, a ich widownia znalazła 
sobie miejsce przy serialach. 
Ta tendencja była widoczna już 
pięć lat temu. 

Co było pierwsze, jajko czy 
kura? Serial zmienił widownię 
czy ona sama odpłynęła 
przed małe ekrany, znudzona 
repertuarem kina?
Moim zdaniem, zaczęło się 
w Stanach Zjednoczonych od 
strajku scenarzystów, którzy 

nie byli w stanie funkcjono-
wać w branży kinowej, bo nikt 
nie kupował od nich scenariu-
szy. Wtedy zaczęli pisać seriale. 
Szybki rozwój oferty telewizyj-
nej zaowocował wzrostem zapo-
trzebowania na dobre fabuły. 
Odpływ tekstów odczuły studia 
filmowe. A później rozpoczął się 
proces zmian repertuarowych 
skierowany w stronę produk-
cji dla rodzin. Popatrzmy, co się 
dzieje z tytułami, które zdobyły 
Złotą Palmę w Cannes. One 
często w ogóle nie wchodzą do 
kina.

Jaki z tego wniosek dla 
polskiej kinematografii?
Jest pewna niezmienna od 25 
lat prawidłowość. Polscy widzo-
wie oglądają filmy wprost, wie-
rzą w historię, nie lubią zabawy 
z gatunkami, wymagają reali-
zmu, przejmują się losami boha-
terów. Cenimy więc dobrze opo-
wiedziane fabuły. Jeżeli pytasz 
mnie, na czym polscy twórcy 
mają się koncentrować, to może 
to jest jakaś odpowiedź. Jeżeli 
oczywiście chcą osiągać suk-
ces frekwencyjny. Bo nie ukry-
wajmy, że to, na czym zależy 
naszej kinematografii, to jest 
sukces festiwalowy. Filmy, które 
podbijają box office w kinach, 
raczej nie będą zapraszane na 
festiwale. Jest to więc kwestia 
strategii oraz wyboru. Każdy 
z producentów i twórców musi 
odpowiedzieć sobie na pytanie, 
jaką chce opowiedzieć historię. 
Jest jeszcze trend na dużą skalę 
rozwijany od lat przez wytwór-
nię Disneya, która postawiła 
na budowanie brandów spod 
znaku Marvela oraz Gwiezd-
nych wojen. Publiczność lubi 
historie i postacie, które już zna. 
Takie filmy łatwiej reklamować, 
bo istnieje świadomość marki. 
Dzięki temu, osiągnięcie suk-
cesu frekwencyjnego jest znacz-
nie bardziej prawdopodobne. 
Kiedyś sequele traktowane były 
jak kino drugiej kategorii. Dziś 
ta tendencja się odwróciła; może 
ma na to wpływ moda na seriale. 
Wyczuli to również nasi twórcy, 
jak np. Patryk Vega, który pra-
cuje nad trzecią częścią Pitbulla. 
W planach są także kontynuacje 
Planety Singli i Listów do M. 

Anna Wróblewska: Dwa 
lata temu na konferencji 
w Szkole Filmowej w łodzi 
mówiłeś, że kino nadal jest 
i pozostaje najważniejszym 
polem eksploatacji filmu. 
Nie zmieniłeś zdania? Mam 
wrażenie, że wszyscy dookoła 
oglądają filmy w sieci. 
Sławomir Salamon: W inter-
necie wciąż pojawiają są nowe 
usługi i możliwości, co zmie-
nia perspektywę widza. Dzięki 
temu coraz więcej ludzi ogląda 
obrazy fabularne na ekranie 
komputera. Natomiast branża 
kinowa widzi rynek inaczej. 
Zainwestowane pieniądze 
trzeba jakoś odzyskać. Produ-
cenci wiedzą, że w tym zakresie 
kino jest wciąż najpewniejsze. 
Inne pola eksploatacji, jak np. 
VOD czy DVD nie są w stanie 
zwrócić nakładów na produk-
cję filmu. 

Kino utrzymuje więc 
przemysł filmowy w płynności 
finansowej.
W tym sensie kino jest cały 
czas ważne. Jednocześnie wiele 
alternatywnych pól eksploata-
cji rozwija się i poszerza krąg 
swoich odbiorców. Ten proces 
zachodzi wolno, ale jest nieubła-
galny. Jeszcze pięć lat temu 
filmy wyświetlaliśmy w kinie na 
taśmie 35 milimetrów. Dzisiaj 
to już historia. Wszystkie kina 
pracują na kopiach cyfrowych. 
Trudno przewidzieć, co stanie 
się za dziesięć czy dwadzieścia 
lat. Jednak na tę chwilę kino 
pozostaje głównym silnikiem 
finansowym w sektorze pro-

dukcji filmów fabularnych. Do 
tego frekwencja w kinie wzra-
sta. W tym roku w Polsce prze-
kroczymy 50 milionów widzów, 
w zeszłym odnotowaliśmy 44 
miliony.

Raptem dziesięć lat temu 
frekwencja per capita 
w Polsce wynosiła 0,64 
(niewiele ponad „pół” Polaka 
na rok).

Nie jesteśmy w tej tenden-
cji osamotnieni. W większości 
krajów europejskich ta wartość 
wzrasta. Ale należy się zasta-
nowić się, jakie tytuły odno-
szą teraz sukcesy w kinach. 
Spójrzmy na ranking dziesięciu 
filmów, które w 2016 roku odno-
towały najwyższą frekwencję 
(rozmawiamy w połowie grud-
nia – przyp. A.W.). Pięć z nich to 
obrazy polskie: dwie części Pit-

bulla, Planeta Singli, Wołyń i 7 
rzeczy, których nie wiecie o face-
tach. Aż pięć filmów rodzimych 
przyciągnęło powyżej miliona 
widzów. Nasz Top 10 składa się 
więc po pierwsze z tytułów pol-
skich, a oprócz tego z produkcji 
dla dzieci czy familijnych, jak 
Epoka Lodowcowa, Zwierzo-
gród, Gwiezdne wojny, a także 
Bridget Jones.

Jest duża różnica między 
Bridget Jones a pozostałymi 
tytułami. Na filmy dla dzieci 
rodzice chodzą z przymusu, 
prawda?
Tak, ale przyjrzyj się dalszej czę-
ści tej listy. Angry Birds, Legion 
samobójców, Deadpool, Gdzie 
jest Dory?, Fantastyczne zwie-
rzęta i jak je znaleźć, Alwin 
i wiewiórki czy Iluzja 2. Zacho-
dzi tu pewna prawidłowość, nie-
widoczna na pierwszy rzut oka. 
Wśród 20 najbardziej popular-
nych filmów jest tylko jeden 
z tzw. niezależnej dystrybucji, 
czyli Iluzja 2. Wszystkie pozo-
stałe to albo obrazy polskie, 
albo dystrybuowane przez wiel-
kie studia. Oznacza to, że kino 
jest w dużym stopniu zależne 
od amerykańskich tytułów 
wyprodukowanych w dużych 
wytwórniach, czyli w tzw. Wiel-
kiej Szóstce. 

Żaden niezależny dystrybutor 
nie będzie miał w swojej 
ofercie blockbustera.
Ja bym je raczej nazwał dużymi 
produkcjami, które stają się 
blockbusterami poprzez 
ogromną kampanię reklamową, 

Ze Sławomirem Salamonem 
rozmawia Anna Wróblewska

własne historie
Opowiadać
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Dwukrotnie u początków 
swej drogi twórczej An-
drzej Wajda zrealizował 

dokument o sztuce i za każdym 
razem był to film nie o tematy-
ce malarskiej, jak można by się 
spodziewać, lecz o rzeźbie. Naj-
pierw, w roku 1951 powstała jego 
piękna suita Ceramika iłżecka ze 
zdjęciami Jerzego Lipmana. Już 
po ukończeniu debiutanckiego 
Pokolenia sięgnął po okoliczno-
ściowy temat, jakim był filmowy 
portret Xawerego Dunikowskie-
go z okazji 80-lecia urodzin ar-
tysty, noszący tytuł Idę do słoń-
ca (1955).

Film otwiera kunsztowna in-
scenizacja z pracowni rzeźbiarza, 
który właśnie przeprowadził się 
z Krakowa do Warszawy. Na ekra-
nie pojawia się pierwsze ujęcie: 
otwierające się drzwi do atelier, 

kobiet brzemiennych w plener, 
na powietrze, gdy nad brzegiem 
Bałtyku krąży wśród nich mały 
chłopiec.

Nie ma żadnego powodu, 
by ten mocno dziś zapomniany 
obraz sprzed wielu lat pomijać 
i przemilczać. Krótkometrażowy 
dokument Wajdy z roku 1955 sta-
nowi poglądowy przykład filmu 
okresu Odwilży, w którym – po-
dobnie jak u Munka, Morgenster-
na, Brzozowskiego, Hasa i kilku 
innych naszych filmowców – do-
minująca dotąd estetyka socre-
alizmu przechodzi w odmienną 
jakość i własne zaprzeczenie. Ide-
ologicznie „poprawne” zmaga się 
w tych filmach i ściera z „niepo-
prawnym”. Tyle wtedy było moż-
na – tylko tyle i aż tyle.

Właśnie to charakterystycz-
ne przełamanie podnosi dzisiaj 
wartość historyczną Idę do słoń-
ca. Zza „marmurowego” monu-
mentu wyziera co rusz nie socre-
alistyczny „przodownik pracy”, 
lecz postać znakomitego artysty. 
Wzmiankuje się więc co prawda 
właśnie ukończony olsztyński Po-
mnik Wdzięczności Armii Czer-
wonej, ale naprawdę liczy się nie 
on, lecz – kunsztownie oświetlone 
i ukazane na ekranie przez Ste-
fana Matyjaszkiewicza (był asy-
stentem operatora przy Ceramice 
iłżeckiej) – wspaniałe rzeźby Du-
nikowskiego z wczesnego okre-
su twórczości: „Macierzyństwo” 
(1900), „Tchnienie” (1901), „Fatum” 
(1904), „Ewa” (1906) oraz cykl „Ko-
biety brzemienne” (1906). Są rów-
nież kunsztownie wyeksponowa-
ni i skadrowani, wyrzeźbieni w la-
tach dwudziestych: „Ewangeliści”, 
„Głowa z ręką” i kapitalny „Dante”.

Krótkie metraże nakręcone 
w tamtych latach przez Andrze-
ja Wajdę w pełni zasługują na 
to, by widzieć w nich integralną 
część dorobku filmowego i drogi 
twórczej zmarłego w październiku 
ubiegłego roku artysty. 

a w jego wnętrzu figury, które zda-
ją się zapraszać do środka widza 
w roli zaintrygowanego gościa. 
Słychać głos Aleksandra Bar-
diniego: „Wejdźmy… Patrzą na 
nas milczące rzeźby, mówią tyl-
ko swym kształtem i to, co z ich 
mowy wyczytać potrafimy, zosta-
je naszą własnością na zawsze”.

Sędziwy mistrz jest obecny oso-
biście. Obserwujemy jego twarz, 
uważne spojrzenie i pracowite 
dłonie. Możemy z bliska przyjrzeć 
się, jak tworzy, formując i korygu-

jąc na naszych oczach kształt rzeź-
bionej przez siebie głowy.

Mało pisano o tym filmie, za-
pewne mając na uwadze jego so-
crealistyczny kontekst. Dunikow-
ski to przecież sztandarowa po-
stać wczesnego PRL – jak głosi 
komentarz zza kadru – „rzeźbiarz, 
malarz, pedagog… budowniczy 
Polski Ludowej”. Ale uwagę auto-
ra przyciąga wybitny artysta i to 
jego niezliczone dzieła są w filmie 
najważniejsze. Wspaniale wypa-
da efekt wyprowadzenia postaci 

Marek Hendrykowski

Wajda w krótkim metrażu? Ależ tak, 
oczywiście. I to nie tylko w czasach 

studiów reżyserskich w Łodzi, gdy kręcił 
ćwiczeniowe etiudy…

Krótkometrażowcy
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Idę do słońca

Idę do słońca, reż. Andrzej Wajda
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10 września 2016 roku minęła 110. rocznica urodzin Antoniego Bohdziewicza, 
reżysera filmowego, radiowego i telewizyjnego, dziennikarza, publicysty, 
działacza dyskusyjnych klubów filmowych, ale przede wszystkim wieloletniego, 
legendarnego wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej 
w Łodzi. Życie Bohdziewicza było nietuzinkowe, choć zapewne w jego odczuciu 
nie do końca spełnione. Warto przypomnieć ten życiorys obfitujący w, niewolne 
od kontekstów politycznych, perypetie i nieoczekiwane zwroty akcji.

Małgorzata Hendrykowska

Antoni Bohdziewicz urodził 
się 10 września 1906 roku. 
Po zdanej w 1925 roku ma-

turze rozpoczął studia na Wydzia-
le Humanistycznym Uniwersytetu 
Stefana Batorego w Wilnie. Stu-
diował romanistykę i etnografię, 
ale w niewielkim stopniu zadecy-
dowały one o jego dalszych zain-
teresowaniach i pasjach. Młode-
go człowieka z Wilna musiał za 
to zafascynować wynalazek, któ-
ry w połowie lat 20. był w Polsce-
symbolem nowoczesności, zapo-
wiedzią zupełnie nowych form 
komunikacji społecznej. 

W grudniu 1927 roku w Wilnie 
powstała pierwsza w tym mieście 
rozgłośnia radiowa. Student An-
toni Bohdziewicz skończył wła-
śnie 21 lat; do rozgłośni zgłosił się 
niemal natychmiast. W środowi-
sku artystycznym Wilna był już 
znany – pisywał do gazet, wygła-
szał prelekcje przed filmami, od-
czyty, występował jako konferan-
sjer. W tym samym czasie, a więc 

w latach 1927-1931 współpracował 
z pismami codziennymi (głównie 
jako recenzent filmowy) oraz pe-
riodykami artystycznymi „Pion” 
i „Żagary”. Właśnie w „Żagarach” 
opublikował projekt filmu rekla-
mowego Olejarnia oraz scena-
riusz filmowy „Życie jest krótkie”. 

W lipcu 1931 roku, rekomen-
dowany przez profesora Wła-
dysława Tatarkiewicza, Antoni 
Bohdziewicz wyjechał na stypen-
dium Funduszu Kultury Narodo-
wej i Ministerstwa Oświaty do pa-
ryskiej École Technique de la Pho-
tographie et Cinématographie. 
W Paryżu Bohdziewicz zainte-
resował się dokumentem, odbył 
staż w Studio Tobis w Epinay sur 
Seine, obserwował na planie reali-
zację Ostatniego miliardera René 
Claira. Francuskie doświadczenia 
filmowe miały później w sposób 
istotny wpłynąć na jego gust, za-
miłowania do określonej poetyki, 
stylu. W 1932 roku Bohdziewicz 
wspólnie ze Stanisławem Lipiń-

skim, późniejszym wybitnym ope-
ratorem, zrealizował krótkometra-
żowy film niemy Le ciseau et le 
pinceau (Dłuto i pędzel) – portret 
rzeźbiarza i malarza Józefa Klu-
kowskiego utrzymany w klimacie 
paryskich dzielnic artystycznych 
i pracowni malarskich. W czasie 
pobytu w Paryżu Bohdziewicz zre-
alizował także kilka innych krót-
kich obrazów. Efektem dalszej 
współpracy ze Stanisławem Li-
pińskim były tytuły: Buty na moty-
wach wiersza Rudyarda Kiplinga 
oraz Les mondes en boîtes (Światy 
w pudełkach) – o produkcji apara-
tów radiowych. Ten ostatni film, 
najdłuższy (900 metrów) ze zre-
alizowanych w Paryżu, odwołują-
cy się do wielkiej fascynacji Boh-
dziewicza radiem, nie został nie-
stety udźwiękowiony i nigdy nie 
wszedł do eksploatacji. Reżyse-
rowi udało się za to udźwiękowić 
inny swój obraz A 45 kilomètres 
de Paris (45 kilometrów od Pary-
ża) poświęcony francuskiej no-

woczesnej architekturze willowej.
Po powrocie do kraju w 1935 

roku zrealizował dokument Polo-
wanie w Białowieży dla wytwórni 
Panta-Film o polsko-niemieckich 
polowaniach dyplomatycznych. 
Podjął też współpracę z Wydzia-
łem Filmowym Polskiej Agencji 
Telegraficznej, ale przede wszyst-
kim powrócił do radia. Wrócił nie 
tylko jako realizator i scenarzy-
sta radiowy, lecz także jako jeden 
z pionierów refleksji nad tym środ-
kiem przekazu. W 1937 roku zo-
stał zatrudniony w warszawskim 
oddziale Spółki Akcyjnej Polskie 
Radio w Wydziale Literackim na 
stanowisku reżysera. 

Po powrocie z Paryża w 1935 
skrystalizowały się też zaintere-
sowania filmowe Bohdziewicza. 
Coraz wyraźniej było widać, że au-
tor doskonałych słuchowisk radio-
wych ma ochotę na przekroczenie 
ścian studia radiowego nie tylko 
z mikrofonem, ale także z kame-
rą. W 1937 roku (wspólnie ze Sta-

Antoni
Bohdziewicz
– Mistrz w szkole życia 

wem Dygatem) nad scenariuszem 
„Scherzo in minore”. Scenariusz 
spłonął w powstaniu warszawskim. 
W 1943 Bohdziewicz zaangażował 
się w organizację konspiracyjne-
go kursu operatorów filmowych. 

W ostatnich dniach lipca 1944 
roku część operatorów oczeki-
wała godziny „W” w prywatnym 
mieszkaniu Bohdziewicza przy 
ulicy Szpitalnej 8. Tutaj też prze-
chowywano część sprzętu filmo-

wego. 1 sierpnia 1944 roku ekipa 
kierowana przez Bohdziewicza 
zebrała się na ulicy Szpitalnej 
i w Pałacu Staszica. Byli wśród 
nich m.in. uczestnicy konspira-
cyjnego kursu operatorów filmo-
wych. Bardzo szybko do grupy 
Bohdziewicza zgłosili się także 
przedwojenni operatorzy, m.in. 
Stefan Bagiński, Stefan Bałuk, 
Roman Banach, Ryszard Szope, 

Eugeniusz Haneman, Seweryn 
Kruszyński, Jerzy Gabryelski, An-
toni Wawrzyniak, Henryk Vlas-
sak, montażysta Wacław Kaźmier-
czak, którzy z narażeniem życia 
rozpoczęli dokumentację prze-
biegu powstania i życia codzien-
nego mieszkańców stolicy. Zdję-
cia filmowe niemal natychmiast 
pokazano mieszkańcom płoną-
cej Warszawy. 13 sierpnia w ki-
nie Palladium przy ulicy Złotej 

(z widownią dla 1000 widzów) 
odbył się pokaz dla powstańczej 
prasy, a dwa dni później pokaz 
publiczny 300-metrowego mate-
riału dokumentalnego o powsta-
niu Warszawa walczy. Przegląd 
nr 1, nakręconego przez opera-
torów AK oraz Biura Informa-
cji i Propagandy. Według relacji 
ówczesnych widzów niezwykle 
poruszający był komentarz pod-

czas seansu wygłaszany na żywo 
przez Bohdziewicza. 21 sierpnia 
w Palladium pokazano kolejny 
odcinek materiału dokumental-
nego Warszawa walczy. Przegląd 
nr 2, a wkrótce odcinek 3. Czwar-
ta kronika nie została w całości 
zmontowana. Seanse zakończono 
na początku września po zbom-
bardowaniu kina. 

We wrześniu Bohdziewicz wraz 
z innymi mieszkańcami zrujnowa-

nej i spalonej stolicy trafił do obo-
zu w Pruszkowie, a w październiku 
po ucieczce z Pruszkowa i odna-
lezieniu żony oraz córki zamiesz-
kał przez kilka tygodni w Podko-
wie Leśnej. Wyjazd z rodziną do 
Krakowa miał rozpocząć zupeł-
nie nowy rozdział w pracy zawo-
dowej Bohdziewicza jako peda-
goga, reżysera, organizatora ży-
cia filmowego.

nisławem Lipińskim) zrealizował 
fabularyzowaną krótkometrażów-
kę Szczęście Antka propagującą 
Komunalną Kasę Oszczędności. 
Wystąpił w niej popularny aktor 
komediowy międzywojennego 
kina Stanisław Sielański, a po raz 
pierwszy przed kamerą stanęła 
Irena Kwiatkowska. W 1938 roku 
(wspólnie ze Stanisławem Woh-
lem) zrealizował jeszcze krótki re-
portaż filmowy Żeńskie obozy let-

nie. W czasie okupacji Bohdzie-
wicz przez pewien czas pracował 
jako barman w restauracji Adria 
przy ulicy Mazowieckiej, w któ-
rej na fortepianie grali Andrzej 
Panufnik i Witold Lutosławski. 
Według relacji samego Bohdzie-
wicza, od 1940 roku do wybuchu 
powstania, pracował nad książką 
o warsztacie reżysera filmowego 
oraz (we współpracy ze Stanisła-

Antoni Bohdziewicz
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rej Bohdziewicz rozpoczął zajęcia 
z reżyserii. To właśnie ze Szkołą 
związał się na długie lata nie tyl-
ko zawodowo, ale i emocjonalnie.

Jeszcze na przełomie lat 1947 
i 1948 Bohdziewicz (wspólnie 
z Ariadną Demkowską) napisał 
scenariusz do filmu Za wami pój-
dą inni („Drukarnia na Grzybow-
skiej”) i podjął się jego reżyserii. 
Okupacyjna historia grupy mło-
dych ludzi z różnych środowisk 
zorganizowanych wokół działal-
ności tajnej drukarni Gwardii Lu-
dowej była debiutem fabularnym 
reżysera (premiera 12 maja 1949) 
i przyniosła mu Nagrodę na Fe-
stiwalu Filmowym w Gottvaldo-
wie (Czechosłowacja) oraz wy-
różnienie i Dyplom Honorowy za 
reżyserię na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Mariań-
skich Łaźniach.

Momentem przełomowym 
w życiu Bohdziewicza stał się 
Zjazd Filmowców w Wiśle (19-22 
listopada 1949) proklamujący re-
alizm socjalistyczny w sztuce fil-
mowej. W trakcie obrad, w bar-
dzo osobistej wypowiedzi, jako je-
dyny z mówców, zakwestionował 
mający odtąd obowiązywać mo-
del bohatera pozytywnego i wy-
stąpił z gorącą obroną wolności 
twórczej artystów. Konsekwen-
cje tego wystąpienia nie dały na 
siebie długo czekać. Bohdziewicz 
praktycznie do roku 1955 pozosta-

Mistrzowie: Antoni Bohdziewicz

 3 maja 1945 roku w krakowskim 
„Dzienniku Polskim” ukazało się 
ogłoszenie o utworzeniu w Krako-
wie Warsztatu Filmowego Mło-
dych. Trzy dni później przy uli-
cy Józefitów 16 odbyły się pierw-
sze zajęcia w zorganizowanym 
przez Antoniego Bohdziewicza 
WFM. W ten sposób powstał za-
lążek powojennego szkolnictwa 
filmowego. Inicjatorem naucza-
nia był Bohdziewicz, który stał się 
jednocześnie gorącym orędowni-
kiem Krakowa jako przyszłej sto-
licy polskiego przemysłu kinema-
tograficznego. Wśród wykładow-
ców znaleźli się m.in. prof. Roman 
Ingarden, prof. Władysław Tatar-
kiewicz, prof. Stefan Szuman i in-
ni. WFM działał pięć miesięcy.

W tym samym czasie Bohdzie-
wicz napisał scenariusz i zrealizo-
wał 33-minutowy, składający się 
z kilkunastu inscenizowanych sce-
nek, polityczny „plakat filmowy”. 
Obraz potępiający spekulantów, 
plotkarzy, bumelantów, dekow-
ników zatytułowany 2+2=4 poszu-
kiwał nowoczesnych form spo-
łecznej agitacji. Przy realizacji tej 
pierwszej polskiej fabuły zreali-
zowanej po wojnie współpraco-
wali młodzi ludzie skupieni wo-
kół Warsztatu Formy Filmowej. 
W grupie aktorów, obok Ireny 
Kwiatkowskiej, Jana Ciecierskie-
go, Jerzego Passendorfera, wystą-
pił również Antoni Bohdziewicz. 

On także czytał komentarz zza ka-
dru. Centralny Urząd Kontroli Wi-
dowisk nie zezwolił jednak na wy-
świetlanie filmu. Wśród zarzutów 
pojawiły się nieznane dotąd „ar-
gumenty” – „akowska orientacja”, 
obecność „londyńskich wpływów” 
oraz „minimalizm i połowiczność”. 

Kiedy w grudniu 1945 roku 
w Krakowie rozpoczął działalność 
Kurs Przeszkolenia Filmowego 
(KPF), powstały z przekształcenia 
Warsztatu Filmowego Młodych, 
program oparto na pomyśle Boh-
dziewicza łączenia w szkoleniu fil-
mowców ogólnego wykształcenia 
humanistycznego z praktycznymi 
i technicznymi zagadnieniami 
warsztatu filmowego. Bohdzie-
wicz prowadził w ramach Kursu 
zajęcia praktyczne do marca 1946. 
Świadectwo jego ukończenia osta-
tecznie otrzymało 35 osób. Ucznia-
mi tej krakowskiej „prafilmówki” 
byli m.in. Wojciech Jerzy Has, Je-
rzy Kawalerowicz, Jerzy Passen-
dorfer, Zbigniew Bochenek, Mie-
czysław Jahoda.

Pierwszy powojenny sukces 
Bohdziewicza przyszedł wraz z re-
alizacją (wspólnie z Wacławem 
Kaźmierczakiem) filmu dokumen-
talnego Ostatni Parteitag w No-
rymberdze (ukończony w stycz-
niu 1946) – reportażu z procesu 
zbrodniarzy hitlerowskich. 

W 1948 roku powstała Wyższa 
Szkoła Filmowa w Łodzi, w któ-

wał poza nurtem kina profesjonal-
nego, pracując jako wykładowca 
w łódzkiej Szkole Filmowej oraz 
Państwowej Wyższej Szkole Te-
atralnej w Warszawie. 

Główną formą samorealizacji 
zawodowej Bohdziewicza stała się 
więc praca dydaktyczna i realizacje 
radiowe w Polskim Radiu. Pozba-
wiony możliwości pracy filmowca 
podjął się nietypowych zajęć, m.in. 
napisał i wygłosił komentarz do 
etiudy studenckiej Andrzeja Waj-
dy Ceramika iłżecka (1951). Formą 
połowicznej satysfakcji była za-
pewne opieka nad zespołem stu-
dentów PWSF w Łodzi, który zre-
alizował film Trzy opowieści (reż. 
Czesław Petelski, Konrad Nałęcki, 
Ewa Poleska; premiera 24 kwiet-
nia 1953), a także publicystyka. 

W połowie lat 50. powstały tak-
że dwie ważne realizacje studenc-
kie, w których udział Bohdziewi-
cza był bardzo istotny. Na podsta-
wie pomysłu Leopolda Tyrman-
da, Stanisława Dygata i Mariana 
Promińskiego, Antoni Bohdzie-
wicz wspólnie z Leopoldem Tyr-
mandem, Stanisławem Lenartowi-
czem, Ewą Petelską i Czesławem 
Petelskim napisał scenariusz do 
(składającego się z trzech nowel) 
filmu Trzy starty (premiera 25 paź-
dziernika 1955).

Wcześniej jeszcze, wspólnie 
z Bohdanem Drozdowskim, Ju-
lianem Dziedziną, Markiem Hła-
ską, Pawłem Komorowskim i Je-
rzym Wójcikiem napisał scena-
riusz do dyplomu absolwentów 
łódzkiej Szkoły Koniec nocy. Zdję-
cia do filmu podejmującego dra-
styczny temat egzystencji mło-
dzieży z marginesu społecznego 
realizowano jesienią 1955 roku, ale 
premiera odbyła się dopiero po 
Październiku '56 – 21 grudnia 1957.

Przemiany 1956 roku otworzyły 
przed Bohdziewiczem możliwości 
realizacji filmowej. Po sześciolet-
niej przerwie w pracy reżyserskiej 
napisał scenariusz oraz zrealizo-
wał (wspólnie z Bohdanem Korze-
niewskim) filmową adaptację Ze-
msty według Aleksandra Fredry. 
Wspaniałe kreacje Jana Kurnako-
wicza (Cześnik), Jacka Woszcze-
rowicza (Rejent), Tadeusza Kon-
drata (Papkin), debiut Beaty Tysz-
kiewicz (Klara), zdjęcia Stanisława 
Wohla, muzyka Stefana Kisielew-
skiego, a przede wszystkim trafna 
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Bohdziewicz zrealizował Wilczy bi-
let. Dramat społeczny zderzający 
racje uczciwego robotnika z fasa-
dowością sukcesów zakładu pro-
dukcyjnego na polskiej prowincji. 
Był to ostatni obraz zrealizowany 
przez Antoniego Bohdziewicza. 

Zupełnie nowy rozdział w ży-
ciu Bohdziewicza otworzyło za-
proszenie w 1964 roku do Insti-
tut National Superieur des Arts 
du Spectacle (INSAS) w Brukse-
li, gdzie w październiku i listopa-
dzie wygłosił pierwsze wykłady. 
Do Brukseli wrócił ponownie na 
trzymiesięczny cykl wykładów 
w 1965 roku, by rok później ob-
jąć tu katedrę reżyserii. W swojej 
działalności publicystycznej i po-
pularyzatorskiej Bohdziewicz po-
dejmował (zwłaszcza na zjazdach 
Polskiej Federacji DKF) wszystkie 
najbardziej aktualne problemy. 
W jego dorobku rozważania teo-
retyczne sąsiadują z popularnymi 
pogadankami o filmie. Napisał 
broszurę „Jak założyć Dyskusyjny 
Klub Filmowy”. Lubił środowisko 
działaczy DKF-ów, entuzjastów ki-
na, zwłaszcza tych w mniejszych 
miastach. Oni też lubili jego przy-
jazdy, wykłady, spotkania; mówi-
li o nim tak, jak studenci Szkoły 
Filmowej w Łodzi na początku lat 
50., że uczył ich dobrego smaku, 
gustu, ogłady, wrażliwości w ob-
cowaniu ze sztuką, dociekliwości 
w jej interpretacji, odkrywał przed 
nimi światy, których nie znali…

Czasami Bohdziewicz pojawiał 

się na ekranie jako aktor, jak np. 
u Kazimierza Kutza w Ktokolwiek 
wie… (1966), gdzie wystąpił w epi-
zodycznej roli redaktora naczelne-
go, czy w niewielkiej roli reżyse-
ra teatralnego w filmie Janusza 
Majewskiego Zbrodniarz, który 
ukradł zbrodnię (1969).

Był także kierownikiem arty-
stycznym najpierw Zespołu Fil-
mowego „Droga” (pierwotna na-
zwa „Po Prostu” 1956-1963), a od 
stycznia 1969 roku Zespołu „Tor”. 
Właśnie w „Torze” Marek Piwow-
ski rozpoczął realizację swojego 
pełnometrażowego debiutu fabu-
larnego Rejs. Trzy tygodnie po roz-
poczęciu zdjęć Bohdziewicz zrzekł 
się opieki artystycznej nad tym fil-
mem. Jednocześnie w oficjalnym 
piśmie do władz kinematografii 
bronił prawa debiutującego reży-
sera do swobody działania i wła-
snej wizji artystycznej. Na temat 
tej decyzji i samego Rejsu przepro-
wadził wywiad – sam ze sobą. Nie 
mógł tylko przewidzieć, że ukaże 
się on na łamach „Kina” kilka mie-
sięcy po jego śmierci. 

Czy był spełniony? „Pan Antoni 
był prawym człowiekiem, ale chy-
ba tragicznym” – napisał po latach 
jeden z jego uczniów – Kazimierz 
Kutz. – „Najlepsze lata zabrała mu 
wojna, a potem socjalistyczne re-
strykcje. Dlatego nie miał możli-
wości rozwoju w zawodzie. Wszyst-
ko, co wiedział, a także szacunek 
do sztuki, prawdy – przekazywał 
nam, byśmy – przez zwielokrotnie-

nie niejako – pomścili jego los”.
W ostatnich latach dużo podró-

żował. Na wykłady do Belgii, na 
międzynarodowe festiwale jako 
juror, reprezentując polską kine-
matografię w oficjalnych delega-
cjach filmowych, na zjazdy Mię-
dzynarodowej Federacji Klubów 
Filmowych (FICC). W październi-
ku 1970 roku właśnie wybierał się 
na zjazd Federacji do Casablanki. 
Narzekał na serce. 7 październi-
ka 1970 przywieziono go na po-
gotowie z podejrzeniem zawału. 
Żałował tej Casablanki. Nie wia-
domo, czy zdążyła dotrzeć do nie-
go wiadomość, że mimo choroby 
i nieobecności na Zjeździe, Mię-
dzynarodowa Federacja Klubów 
Filmowych powierzyła mu dal-
sze kierownictwo tej organizacji.

20 października 1970 roku 
w Warszawie Antoni Bohdziewicz 
zmarł na zawał serca. Został po-
chowany na Cmentarzu Wojsko-
wym na Powązkach w Warszawie. 

23 lata po jego śmierci, w 1993 
ukazała się książka jego autorstwa 
„W warsztacie filmowca”, której 
część powstała jeszcze w latach 
okupacji, „Autor niniejszej pracy 
nie miał szczęścia w umiłowanym 
zawodzie” – napisał Bohdziewicz 
w pierwszym zdaniu wstępu, ma-
jąc na uwadze wszystkie niezreali-
zowane i mniej udane projekty 
filmowe. W pamięci tych, którzy 
go znali pozostał przede wszyst-
kim wykładowcą łódzkiej Szkoły 
i świetnym pedagogiem. „(…) wy-
warł na mnie ogromny wpływ (…) 
w zakresie kultury, ogłady, smaku, 
stylu (…) mój Mistrz w szkole ży-
cia” – pisał o nim Janusz Majew-
ski w książce „Retrospektywka” 
zadedykowanej „Pamięci Anto-
niego Bohdziewicza – mojego na-
uczyciela”. „(…) był fantastycznym 
człowiekiem – wspominał po la-
tach Andrzej Wajda – znał świat, 
do którego my nie mieliśmy żad-
nego klucza”. 

Skróty pochodzą od redakcji.

Korzystałam z prywatnego archiwum 
Antoniego Bohdziewicza w posiadaniu 

córki reżysera Anny Beaty Bohdziewicz, 
z publikacji Stanisława Ozimka, Tade-

usza Byrskiego, „Zeszytów Literackich” 
2006 nr 3 oraz z książek: „70 lat Polskiego 

Radia 1925-1995” red. B. Górak-Czerska, 
S. Jędrzejewski; „Prafilmówka krakow-

ska” red. J. Albrecht; „Filmówka. Powieść 
o łódzkiej szkole filmowej” 
K. Krubskiego, M. Millera, 

Z. Turowskiej, W. Wiśniewskiego.

decyzja o zachowaniu wierszowa-
nego tekstu oryginału, w 1957 ro-
ku przyniosły filmowi zasłużoną 
popularność.

W drugiej połowie lat 50. Boh-
dziewicz rozwinął także działal-
ność publicystyczną, pisując m.in. 
na łamach „Przeglądu Kulturalne-
go”, „Życia Literackiego”, „Filmu”, 
„Dialogu”, „Teatru”, „Kwartalnika 
Filmowego”, a gdy powstała Pol-
ska Federacja Dyskusyjnych Klu-
bów Filmowych, od początku zaan-
gażował się w jej działalność. Pod 
koniec 1959 roku został przewod-
niczącym Prezydium Rady DKF, 
piastując tę funkcję do 1970 roku. 

Druga połowa lat 50. w życio-
rysie Bohdziewicza, który pod ko-
niec 1956 roku otrzymał nomina-
cję profesorską, to przede wszyst-
kim szansa samodzielnych reali-
zacji filmowych. Zainteresowania 
Bohdziewicza oscylowały wokół 
możliwości przełożenia literatury 
już nie tylko na język słuchowiska 
radiowego, ale także na język fil-
mu. Po Fredrowskiej Zemście zre-
alizował więc dramat obyczajo-
wy z życia XIX-wiecznej polskiej 
wsi – Szkice węglem na podsta-
wie noweli Henryka Sienkiewi-
cza (premiera 25 listopada 1957). 
Wkrótce powrócił też do dawne-
go pomysłu, jeszcze z lat 30., po-
wstałego zapewne pod wpływem 
doświadczeń z kinem francuskim, 
realizując swobodną adaptację ba-
śni Andersena Kalosze szczęścia 
(1958) – lekką, fantastyczną opo-
wieść o dwóch wróżkach, które 
chcą uszczęśliwić świat. 

Na przełomie 1960 i 1961 roku 
Bohdziewicz, pozostając w kręgu 
zainteresowań adaptacją literatu-
ry, zrealizował film Rzeczywistość 
(premiera 28 kwietnia 1961) na 
podstawie, głośnej w swoim cza-
sie, autobiograficznej powieści 
„z kluczem” Jerzego Putramen-
ta. Niemal natychmiast po pre-
mierze Rzeczywistości powrócił 
na plan, decydując się tym razem 
na temat współczesny. Komedia 
obyczajowa Dziewczyna z dobrego 
domu (premiera 28 grudnia 1962) 
miała być w zamierzeniu charak-
terystyką środowiska młodzieży 
lat 60. wywodzącej się z zamoż-
nych, w ówczesnych warunkach, 
środowisk mieszczańskich. Pozo-
stając w kręgu współczesnej te-
matyki obyczajowej, w 1964 roku Fo
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Adam Hanuszkiewicz 
i Ewa Krasnodębska 

w filmie Za wami pójdą inni, 
reż. Antoni Bohdziewicz 

Czesław Roszkowski 
w filmie Kalosze szczęścia, 

reż. Antoni Bohdziewicz
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Arkadiusz Pragłowski, dyrektor generalny Warner Bros. 
Poland, dowodził wyższości tego, co daje nam Ameryka – 
przekonywał, że to widzowie mają ostateczne prawo wyboru 
tego, co chcą oglądać. Proponowana regulacja w formie 
ustawy – pisał – sprzyja nieudacznikom, których filmy nie 
mogą się obronić skutecznie przed wyrokami publiczno-
ści. Popierał go w liście skierowanym do Sejmu – cytuję za 
monografią przemysłu filmowego w okresie transformacji 
pióra Ewy Gębickiej – ambasador USA, broniący dobrego 
imienia amerykańskiej oferty programowej. Autorka pisze, 
że ta interwencja zdecydowała, iż projekt reformy upadł. 
Byliśmy więc sami. Cóż czynić dalej w świecie pokonanego 
kina... Samobój na własne życzenie.

Do listy ofert „upoważnienia” wielu wpisywało lekkomyśl-
nie... szkolnictwo filmowe. Planowali założenie popularnych 
przed wojną szkół filmowania. Prywatnych, jako że prestiż 
łódzkiej Szkoły... był zagrożony.

A więc tak. Teren WFD opuszczonej przez jej użytkowni-
ków pustoszał? Skądże. Wkrótce znaleźli się ludzie poszu-
kujący magazynowych powierzchni, zwłaszcza, że każda 
wytwórnia chciała zarobić na cmentarzysku kultury. Tajem-
nicą poliszynela było wynajęcie powierzchni w WFF we 
Wrocławiu na zakład produkcji… trumien. Były tam niegdyś 
świetne pomieszczenia stolarskie, wykonujące z drewna 
cuda filmowe. Przy Chełmskiej zagnieździli się dystrybuto-
rzy… win importowanych oraz producenci i magazynierzy 
klepki oraz innych elementów budowlanych. To prawda, że 
teren Chełmskiej był i jest terenem zakusów doskonałych 
działek deweloperskich. Już były plany alei przestronnej, 
obudowanej szklanymi domami (nie takimi, o jakich marzył 
Żeromski i Bossak), ale dom jest domem, nawet szklany, ze 
strzeżoną portiernią. Może dać wiele radości.

Ostatecznie, na zgliszczach Polskiej Kroniki Filmowej 
uznanej za siedlisko dawnej reżimowej propagandy, zainsta-
lowano Studio Filmowe „Kronika” i Studio Filmowe „Wir”, 
skupiając tam resztki zapłakanych reżyserów. 

Sam znalazłem się w tym gronie. Mieliśmy robić na 
taśmie filmowej ważne wydarzenia z dziejów kraju i składo-
wać je na półkach archiwum (do tego byliśmy nieźle przy-
gotowani) w nadziei, że to będzie materialna historia kraju, 
być może przydatna dla późniejszych realizacji, gdyby takie 
okazały się realne.

W „Wirze” zrealizowano kilka filmów. „Kronika” dla Tele-
wizji Polskiej wykonywała przede wszystkim materiały bie-
żące, pośród których mieliśmy w lipcu 1991 roku wyjechać 
na dwa dni do Katynia, aby tam sfilmować uroczystość 
wmurowania nowego pomnika –  płyty pamiątkowej. Padło 
na mnie, dostałem operatora i pojechałem z 16 ekspertami 
do Charkowa. Tymczasem uroczystość przekształciła się 
w nowe wykopaliska i zostałem tam 44 dni. Z nakręconego 
materiału zmontowałem pełnometrażowy film Nie zabijaj.

Ale my martwiliśmy się szczególnie o to, że coraz czę-
ściej zaczynano nas opisywać i szkalować, jakoby byli-
śmy w WFD… jaskinią starego reżimu, który już teraz 
nijak nie może się bronić i wykazywać swojej dziejowej 
misji. Wtedy Roman Wionczek wpadł na dziwny pomysł. 
Chciał zebrać kilku filmowców kochających film doku-
mentalny, którzy oddali temu gatunkowi znaczną cześć 
swojego życia, aby przekazali wiedzę o tym, czym była 
WFD, i co z tego warto ocalić w młodych talentach. 
Zaproponował mi zajęcia z reżyserii filmu dokumental-
nego (od lat bezrobocia filmowego pracowałem w tym 
dodatkowym zawodzie w pierwszym warszawskim pry-

watnym liceum o programie filmowym – to była taka 
eksperymentalna średnia szkoła filmowa – wyszedł 
stamtąd m.in. operator Jan Holoubek). Sztuki opera-
torskiej nauczał Staszek Szabłowski, wszechstronnie 
w kilku gatunkach filmowych przygotowany operator. 
Dźwięk objaśniał prof. Krzysztof Grabowski – mistrz 
mikrofonu i nauczyciel w warszawskim konserwato-
rium. Sztuki aktorskiej uczył prof. Ignacy Gogolewski. 
Montażu – Barbara Kosidowska, mająca w jednym palcu 
film dokumentalny, kronikę i fabułę. Z historią filmu 
zapoznawał słuchaczy dziennikarz – Jerzy Peltz, jeden 
z ostatnich uczestników pierwszego dnia powstania war-
szawskiego, a organizacji produkcji uczył nestor tego 
zawodu prof. Zygmunt Król.

Zakupiliśmy na razie jedną kamerę, potem nabywaliśmy 
bez trudu resztę sprzętu, zwłaszcza że tchórzliwe wytwór-
nie filmowe wręcz za bezcen handlowały sprawnymi 
kamerami, stołami montażowymi i resztą. Wynajęliśmy 
pomieszczenie w WFD, i tam przybyło trzydziestu pierw-
szych chętnych desperatów, których po skończonym kursie 
lokowaliśmy w prywatnych telewizjach oraz w TVP. Byli 
potrzebni, toteż przybywali następni, spośród których chęt-
nie się do nas przyznaje Łukasz Palkowski i kilku innych, 
których nazwiska spotykamy w czołówkach.

Nasza ideą było coś innego niż uporczywe nauczanie 
dawnych reguł filmowania, z uporem godnym nowych 
spraw, jakie dostaje się w tradycyjnych szkołach. Kino – 
niestety – zmieniało się. Na naszych oczach. Nowe tech-
nologie nie tyle potrzebowały inżynierów pracujących 
z suwakiem logarytmicznym i ekierką, ale tych, którzy 
kamerę elektroniczną zastosują do odkrycia i opisania 
nowych wymiarów życia w nowych uwarunkowaniach 
globalizmu. Takiego nowego świata nie opowie się sta-
rymi formatami narracji, starym sprzętem i starymi meto-
dami rejestracji. Nowy globalizujący się świat, bardzo 
nieludzki, domaga się nowych wyrafinowanych technik, 
które są na bieżąco odkrywane, chociażby za sprawą już 
przeze mnie analizowanego „Języka nowych mediów” 
Lwa Manowicza.

Nowa szkoła filmowa (byłem tam dyrektorem artystycz-
nym) nie powinna tracić czasu na swoistą archeologię tra-
dycji filmowania, aktorzy nowoczesnego świata (politycy, 
generałowie, biskupi i bankowcy) rzadko sięgają po sta-
rożytność, ale mierzą swoją nową zachłanność zupełnie 
nowymi narzędziami, których istnienia nie ujawniają. Kino 
nowej generacji jest nowym detektywem. Współczesna 
młodzież filmowa zostawia poszukiwanie przeszłości sta-
ruszkom z Koła Seniora. Oni chcą i muszą żyć… tu i teraz. 
Dlatego obraz kina podczas Krakowskiego Festiwalu Fil-
mowego jest takim rozdwajającym się portretem, a stare 
filmy pokazane w programie Przeglądu 100/100 świeciły 
pustymi salami. Dzisiaj Millennium Docs Against Gravity 
Film Festival, programy TV Planete+ pokazują coś zupełnie 
nowego i z łatwością przypisaną młodości oceniają anoma-
lie współczesności.

Jeżeli propedeutyka nauczania narracji audiowizualnej 
nie nadąży za światem, a kamera, która w rękach nowocze-
snego człowieka jest już tylko piórem, a film wręcz notat-
nikiem, to dawni filmowcy, formowani za pomocą amery-
kańskiego formatu, zostaną antykami na poziomie serialu 
bzdurnego placebo aplikowanego w domu starców. Nowy 
wymiar świata potrzebuje nowego edukowanego portreci-
sty, a tym jest nowy filmowiec. 

Refleksje: Audiowizualna historia kina

audio-
wizualna

historia kina

45część

Józef Gębski

Jak sobie dawała radę Telewizja Polska? Przecież ona 
również przechodziła comiesięczne rewolucje i wy-
miany kadr. Pozbywszy się – z grubsza mówiąc – bala-

stu filmów dotychczas dostarczanych przez dawną kinema-
tografię, prezentowała nastroje pacyfistyczne, ale przygoto-
wała się również do rewolucji... globalistycznej. 

Grupa młodych, dotychczas rzadko publikowanych 
znawców kina, edukowanych na rozmaitych uniwersy-
teckich filmoznawstwach, zachłysnęła się nowym obra-
zem kina serialowego. Głosiła odtąd pragnienie powoła-
nia rodzimej produkcji tasiemcowej, co w rzeczywistości 
nastąpiło. Szczęśliwi posiadacze „upoważnień” pomyśleli 
o powołaniu własnych tasiemców, co niektórym z nich się 
powiodło.

Filmy dokumentalne, zdezorientowanej grupy produ-
centów (także i tych z bożej łaski), pokazywano w telewizyj-
nych pasmach niszowych. Wielu moich kolegów cieszyło 
się z tej zdrowej szansy. Mój producent, zleceniodawca, pan 
i… kierowca, mówił do mnie, że nareszcie można poczuć 
siłę, mamy zlecenie i pieniądze... mamy wolności i nigdy 
tego nie oddamy. Wkrótce oddał, bowiem redakcji zabrakło 
pieniędzy i zaczął się rozglądać za drobiazgiem... reklamą, 
której również nikt nie zamawiał. Producenci-nabywcy, 
towary przywozili do nas, ale i towar, i nawet jego reklamę 
mieli opracowaną w naszym języku. Poza tym płacili tele-
wizji za kolejne emisje, utrzymując przy życiu pracowników 
ciężko spłoszonej struktury. Nic dziwnego, wiedzieli, że być 
może za niedługo czeka ich los podobny do losu tych, któ-
rzy spacerowali po ulicach i wystawali przed kawiarniami, 
opowiadając, że kiedyś byli filmowcami...

Wysyp kin prywatnych, wkrótce pokazał, czym jest żela-
zna dramaturgia rynku. Nikt się nad porzuconą kinema-
tografią nie litował. Wręcz wzrastało grono lustratorów 
winiących ją samą za swój dosyć komiczny los. To już była 
przednia komedia. Machulski w swojej Superprodukcji 
dotknął jej in statu nascendi.

W tym czasie zdarzył się fakt wyśmienicie opisany 
przez Kazimierza Kutza w książce „Klapsy i ścinki. Mój 
alfabet filmowy i nie tylko”. Autor opisuje losy swojego 
kolegi z roku w łódzkiej Szkole Filmowej – Romualda 
Hajnberga (Romana Heinberga), który po emigracji do 
USA, został w Hollywood ważnym specjalistą od krajów, 
już teraz zwanych postkomunistycznymi. Nazywał się 
wtedy Hart – i jak opisuje Kutz – to on wręczył Lechowi 
Wałęsie... czek na milion dolarów. Przybył do Warszawy 

na fali odnowy z zamiarem zainstalowania Warner Bro-
thers na naszym rynku. Zaoferował prezydentowi czek 
w zamian za opcję jego życiorysu jako kanwy do filmu. 
W miesiąc po ofercie przybył ponownie z zamiarem 
instalacji Warnerów i to mu się udało. Kupił kilkaset kin 
i zapełnił je filmami swoich mocodawców, ale o obietnicy 
jakby zapomniał.

Któregoś dnia, na zjeździe naszego Stowarzyszenia, 
śp. Jerzy Płażewski nieopatrznie, jako resume dyskursu 
członków Koła Piśmiennictwa, stwierdził, że przyczyną 
smutnego obrazu naszego kina jest inwazja rynku amery-
kańskiego... Za kilka dni, po tej enuncjacji, za karę został 
usunięty z sali Warnerowego kina Grunwald i pozba-
wiony możliwości uczestniczenia w gratisowym poka-
zie prasowym – uznany został zatem wrogiem Warnerów. 
Wielcy Nowi Dystrybutorzy reprezentujący interesy ame-
rykańskie: Syrena, ITI, Vision, Warner nie włączali filmów 
polskich do swojego repertuaru. Gromko protestowali 
przeciwko udziałowi choćby dziesięciu procent. Czemuż 
w Polsce mamy preferować kino europejskie, skoro w Euro-
pie... nikt tego nie robi. Nikt w Europie nie preferuje filmów 
polskich – oznajmiali na łamach bulwarowej prasy.
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Refleksje: Nie ma stolika Moja (filmowa) muzyka

Dobre zachowanie
Czytam stare felietony przyjaciela sprzed lat. Świetne. Co i raz wybucham 
śmiechem. Dowiaduję się z jakiegoś pisma, że autor miał pseudonim i do-
nosił... To, co drukował za pozwoleniem cenzury to dopiero były donosy… 
na ustrój. Daj Boże zdrowie!

Jak się dzisiaj zachować, nie śmiać się, nie czytać, nie podawać rę-
ki autorowi? Chociaż tu sytuacja jest prostsza, autor od dziesięciu lat nie 
żyje.

Badania, badania, analizy, prześwietlenia…
Pani pielęgniarka kseruje moje wyniki. Pani doktor w przejściu rzuca 

na nie okiem. 
– Nie ma się czego bać… Nie jest źle.
Ulga. 
Andrzej Łapicki po badaniu u znanego lekarza, który oświadczył, że 

wszystko jest OK – umarł następnego dnia. 
Strach.

Celebryci
Liszt – czyli szkoła biegłości w pościgu za kobietami.
Victor Hugo – latarnia na morzu bredni.
Seneka – toreador cnoty.
Dante – hiena tworząca na trupach.
Zola – czyli „co za rozkosz śmierdzieć”.
George Sand – dojna krowa o „pięknym stylu”. 
To kilka określeń Fryderyka Nietzschego o dawnych celebrytach.

Dzierganie
Znany aktor serialowy ogłasza 
w prasie, że wytatuował sobie Mat-
kę Boską na ramieniu. Ma już po-
dobno całą serię scen religijnych 
uznawanych przez Kościół katolicki 
na swym ciele.

Ma pomóc w oglądalności.

Lektura
Mam takie wydanie „Myśli” Se-
neki – po jednej stronie po łacinie, 
a po drugiej w polskim tłumacze-
niu. Jakie to mądre. Nigdy nie byłem 
dobry w gimnazjum z tego języka. 
Klasyczne teksty, w swojej głupocie 
i niefrasobliwości, zamieniałem na 
kretyństwa. Teraz z przyjemnością 
przypominam sobie słowa odle-
głe, swojsko brzmiące, precyzyjne. 
„Iram amicitia mutare…”. „Cóż bardziej chwalebnego niż gniew zamienić 
w przyjaźń...”.

Przydałoby się nam. 

Takie dziwne poczucie,
że znikam, jak mnie nie widzą. Tak jak z drzewem, gdy na nie patrzysz – 
jest, odwrócisz się, nie wiadomo, czy tam jeszcze stoi.

Mają szczęście wielcy mistrzowie filmu i telewizji, też by zniknęli 
w zalewie nowości, gdyby ich stale nie eksponowali w różnych przekładań-
cach: w postaci wywiadu, wypowiedzi z okazji, dzieł, które kiedyś zrobili.

Przed chwilą widziałem całą plejadę takich postaci historycznych. 
Jak telewizja ułatwia przetrwanie ich w świadomości ludzi! Miron Biało-
szewski pięknie mówił o pewnej tancerce, co umarła. Tego wieczoru był 
komunikat w „Wiadomościach”, że nie żyje i jednocześnie pokazywano 
fragment jej sztuki tanecznej na ekranie.

„Nie żyje a tańczy” – ktoś słusznie się dziwił.
Prawie nie żyją, a mówią.

Powtarzać sobie co dzień:
nigdy już nie będę tak młody jak dziś.

Hylas
W dyskusji z przyjacielem: „Istnieć – to jedna rzecz, a być postrzeganym – 
inna”.
 George Berkeley, „Trzy dialogi” 

Wolter
zanim wciągnął spodnie, już dyktował jeden ze swoich szesnastu tysięcy 
listów, które dochowały się do naszych czasów.

Dzisiaj by emailował w równie łatwy sposób. Wszystko by przeczy-
tali w Agencji Bezpieczeństwa w Stanach, zanim by dotarło do adresatów. 
A na pewno listy do Katarzyny Wielkiej i króla Prus. 

Konwersacja
Wyjątkowa pozycja dawno zapomniana – „Złoty wiek konwersacji” – do 
dostania tylko w księgarni taniej książki przy ulicy Koszykowej. W obronie 
XVII i XVIII wieku, modnych salonów Paryża i znaczenia błyskotliwej roz-
mowy. Arystokracja, uczeni, literaci, dyplomaci, piękne i mądre kobiety, 
które później szły pod gilotynę, ubierając się jak na galowy wieczór z ele-
gancją i pogodą. I uśmiechały się na wozie wiozącym ich na śmierć. 

My niedouki z PRL- u nie mieliśmy pojęcia o znaczeniu tych ludzi i ich 
wartości. Wchodzili na szafot, nie przestając być w konwencji i stylu, w któ-
rym żyli przez dwa wieki…

Salony. Zastanawiam się, kto mógłby w Polsce dzisiaj z taką szybko-
ścią i zdolnością kojarzenia, rzucania bon motów i parowania złośliwości, 
w jakiejś mierze, dorównywać tamtym?

Gdzie są dyskursy, po-
lemiki, szermierka słow-
na, prezentacja poglądów 
czy nawet zwykła wymiana 
zdań w sposób inteligent-
ny, jasny, dowcipny?

Nawet kawiarnie 
zniknęły. Gdzie dawniej 
spotykała się, okropne sło-
wo – elita.

Kluby.
Literaci na Krakow-

skim Przedmieściu.
Stolik w „Czytelniku”. 

Pustka. 
Na szczęście nie grozi 

jeszcze gilotyna.
Chociaż…

Grandes entrées
Ważny przywilej upoważniający w XVIII wieku do asystowaniu królowi 
w najbardziej intymnych momentach ceremonii lever i coucher. Porannego 
wstawania i kładzenia się spać.

Kto by otrzymał dzisiaj taki przywilej od najważniejszego przywódcy 
Francuzów albo Polaków…

Byłoby śmieszno i straszno… Ubiera się albo zdejmuje kalesony pre-
zydent Holland, albo… rano i wieczorem asystuje minister Błaszczak na 
zmianę z Ziobro Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Komentuje Monika Olejnik.

To jeszcze trudniejsze!
Niż życie autentyczne bez względu na opinie innych. Baudelaire postanowił 
i s t n i e ć tylko takim, jakim j e s t dla innych! (Kolorowa prasa dziś! Wy-
obraźmy sobie, jakby to wyglądało!).

„Dokonywany przez człowieka tzw. w o l n y   w y b ó r   samego siebie 
jest absolutnie identyczny z tym, co nazywa się jego l o s e m ”.

Podobno zakładał rękawiczki, by uprawiać miłość.
„Baudelaire zmuszany przez rodzinę, szedł w   p r z y s z ł o ś ć 
t y ł e m”.
Ile razy nas zmuszają do tego samego. Nawet tych, co nie mają ro-

dziny. 
 Jean-Paul Sartre, „Baudelaire wobec czasu i bytu”

Jerzy Gruza
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pod Wawelem zaraził się „szko-
dliwym produktem zgniłego 
imperializmu” – jak muzykę jaz-
zową określała oficjalna propa-
ganda. Już w 1954 roku związał 
się z krakowskim oddziałem Pol-
skiego Radia, gdzie założył wła-
sny Sekstet Organowy. Grywał 
w Piwnicy Pod Baranami, a po 
przeprowadzce do Warszawy 
prowadził – od 1967 roku z żoną 
Wandą Warską, a od końca lat 80. 
ubiegłego wieku także z córką 

guje muzyka do Lekcji martwego 
języka Majewskiego (1979), nagro-
dzona na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdańsku 
(1979), do krótkiego dokumentu 
Andrzeja Trzosa-Rastawieckiego 
Egzamin (1969), uhonorowana 
laurem Polskiego Stowarzyszenia 
Jazzowego ma Ogólnopolskim 
Festiwalu Filmów Krótkometrażo-
wych w Krakowie (1970), no i oczy-
wiście – kompozycje z Polskich 
dróg (1976-1977), znakomitego 
serialu Janusza Morgensterna, 
które doceniono na Festiwalu 
Polskiej Twórczości Telewizyj-
nej w Olsztynie, uznając je za naj-
lepsze (1978). Jest autorem także 
muzyki do innych popularnych 
seriali: Lalki (1977) Ryszarda Bera, 
Nad Niemnem (1986) Zbigniewa 
Kuźmińskiego, Panien i wdów 
(1991) Janusza Zaorskiego. 

Niezwykle interesującą pozy-
cją w filmowym dorobku Kuryle-
wicza jest półgodzinna impresja 
filmowa Filipa Zylbera (notabene 
syna Jana Zylbera, z którym Kury-
lewicz grywał pod koniec lat 50. 
w Jazz Believers) – Sześć pie-
śni z Wyspiańskim (1996), gdzie 
z twórczością poety zmierzył się 
kompozytorsko w doborowym 
towarzystwie Wojciecha Kilara, 
Zygmunta Koniecznego, Krzysz-
tofa Pendereckiego, Zbigniewa 
Preisnera i Henryka Mikołaja 
Góreckiego.

Dzieło Andrzeja Kurylewicza 
kontynuuje jego córka Gabriela – 
filozofka, poetka, tłumaczka, która 
od 2007 roku prowadzi Piw-
nicę Artystyczną Kurylewiczów 
(Rynek Starego Miasta 19). Jest 
także pomysłodawczynią i orga-
nizatorką Dni Muzyki Andrzeja 
Kurylewicza, pracuje również nad 
edycją krytyczną dzieł wszystkich 
kompozytora. 

Andrzej Kurylewicz (1932-
-2007) był nie tylko zna-
komitym kompozytorem, 

ale także uznanym dyrygentem 
oraz niezwykle cenionym muzy-
kiem – pianistą, trębaczem i pu-
zonistą. Z równym powodzeniem 
uprawiał – równolegle – muzykę 
klasyczną i jazzową, co więcej, 
był jednym z pionierów polskie-
go jazzu. Przed dwoma miesiąca-
mi, w warszawskim kinie Kultura, 
z okazji premiery cyfrowo odno-
wionego Sublokatora (1966), eks-
centrycznego pełnometrażowego 
debiutu fabularnego Janusza Ma-
jewskiego (z muzyką Kurylewi-
cza), przypomniano też jego fan-
tastyczny krótki dokument Opus 
jazz (1963), zrealizowany podczas 
próby i nagrania w Studiu Polskie-
go Radia Kwintetu Andrzeja Ku-
rylewicza. Notabene kompozytor 
był także bohaterem – obok swej 
żony Wandy Warskiej – nie mniej 
interesującego krótkiego doku-
mentu, zrealizowanego czterdzie-
ści lat później przez Grzegorza 
Lasotę – Czy pamiętasz? (2003), 
gdzie również gra ze swoim kwin-
tetem. Z prowadzoną przez siebie 
Formacją Muzyki Współczesnej 
towarzyszył żonie w Piwnicy Wan-
dy Warskiej (1979), dokumental-
nej impresji Kazimierza Konrada. 

Kurylewicz był muzykiem 
wszechstronnie wykształconym. 
Grę na fortepianie rozpoczął już 
w wieku sześciu lat w Szkole 
Muzycznej we Lwowie, swoim 
rodzinnym mieście. Po wojnie 
edukację kontynuował w Insty-
tucie Muzycznym w Gliwicach 
(1946-1950) oraz w klasie forte-
pianu, a także kompozycji w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Muzycz-
nej w Krakowie. To w Krakowie 
właśnie poznał i zaprzyjaźnił 
się z Januszem Majewskim, to 

Napisał partytury do blisko pół setki 
tytułów fabularnych, dokumentalnych, 

animowanych oraz seriali, ale 
jego kompozytorskim znakiem 

rozpoznawczym jest kilka taktów 
rozpoczynających Polskie drogi 

(1976-1977) Janusza Morgensterna, 
jeden z najpiękniejszych motywów 

w dziejach polskiej muzyki filmowej.

Filmowe drogi 
Andrzeja Kurylewicza

Jerzy Armata

Gabrielą Kurylewicz – Piwnicę 
Artystyczną Kurylewiczów.

Jako kompozytor muzyki fil-
mowej zadebiutował partyturą do 
turystyczno-krajoznawczej krót-
kometrażówki Stanisława Barei 
Trochę słońca… (1958). W tym 
samym czasie zilustrował muzycz-
nie pełny metraż Jana Rybkow-
skiego Ostatni strzał (1958). 
Spośród blisko pięćdziesięciu 
kompozycji filmowych Kuryle-
wicza na szczególną uwagę zasłu-
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Swoich nie znacie: Eleonora OwsiankaSwoich nie znacie: Eleonora Owsianka

został papieżem Giacoma Battiato, Jutro 
idziemy do kina Michała Kwiecińskiego, Straż 
nocna Petera Greenawaya, Katyń Andrzeja 
Wajdy, Wichry Kołymy Marleen Gorris, Dom 
zły, Drogówka i Wołyń Wojciecha Smarzow-
skiego, W ciemności i Pokot Agnieszki Hol-
land, 1920. Bitwa Warszawska Jerzego Hof-
fmana, Hiszpanka Łukasza Barczyka, Obce 
ciało Krzysztofa Zanussiego, Niewinne Anne 
Fontaine, seriale telewizyjne – Wojna i pokój 
Roberta Dornhelma oraz Szpiedzy w Warsza-
wie Coky’ego Giedroycia.

„Katyń… Umundurowanie czterystu staty-
stów do sceny Wigilii, to była robota! Ale po 
pierwsze, pan Andrzej Wajda wiedział dosko-
nale, jak miał wyglądać na ekranie rezultat 
naszej pracy, co bardzo ją ułatwiało, a po dru-
gie, ja już w sobie mam coś takiego, że nie 
poddaję się żadnym przeszkodom i trudno-
ściom” – wyznaje Owsianka.

Przytacza zdarzenie z realizacji westernu 
Summer Love. Jeden z aktorów grał w nowych 
butach, które miały sprawiać wrażenie sta-
rych, znoszonych. W tym celu naszyto na nie 
dodatkowe, nierównomierne skrawki zuży-

tej skóry. Po iluś dniach zdjęciowych trzeba 
było tę czynność powtórzyć. W miejscowości, 
w której kręcono film, pani Eleonora znalazła 
jedynego szewca. Obiecał do następnego dnia 
uwinąć się z robotą, ale wyjechał i nikt nie wie-
dział, ani gdzie jest, ani kiedy wróci. Pracownię 
miał na drugim piętrze. „Początkowo chcia-
łam wezwać straż pożarną z wysoką drabiną 
i wejść przez okno. Znalazłam jednak wnuczka 
szewca, który przyniósł klucze. Komisyjnie 
weszłam z chłopcem do pracowni i zamar-
łam: buty aktora stały nietknięte. Chwyciłam 

ścinki skórzane i butapren. Sama przerobiłam 
buty na zniszczone buciory. Zdążyłam przed 
zdjęciami!” – mówi z satysfakcją Owsianka.

Zagranica widzi i chwali
W trakcie zdjęć do Wojny i pokoju pani Ele-
onora wzbudziła podziw włoskich koproducen-
tów serialu, uporawszy się szybko z uszyciem 
trzydziestu stójek – specyficznych kołnierzy 
w umundurowaniu żołnierzy austriackich 
z czasów napoleońskich. 

„Andrzej Szenajch powiedział mi, że muszę 
też zrobić czapkę wojskową dla aktora grają-

cego Kutuzowa. Swego czasu szyłam czapki, 
ale ta, sądząc z ilustracji, była wyjątkowo 
trudna do zrobienia. No i co, miałam okazać 
Włochom strach przed wykonaniem tego 
zadania? Czapka, którą uszyłam, tak im się 
spodobała, że po zdjęciach jej nam nie oddali, 
pojechała z nimi do Włoch! A kiedy dowie-
dzieli się, że muszę wracać do Polski, na plan 
Straży nocnej Greenawaya, nie chcieli mnie 
puścić” – nie kryje dumy pani Eleonora.

Przy Straży nocnej Owsianka znów bły-
snęła twórczą inwencją: tak zszywała tasiem-

kami szatę Rembrandta, którego grał Martin 
Freeman, by można ją było wielokrotnie roz-
rywać przed kamerą, bez konieczności szy-
cia za każdym razem nowej. Greenaway był 
zachwycony. 

„No bo ja mam zmysł praktyczny. Na pla-
nie ciągle słyszę: »Elka, ty jak nie przy akto-
rze, to przy monitorze, ciągle coś kombinu-
jesz z kostiumami«. Istotnie tak jest, bo mi 
się robota pali w rękach. Praca w filmie jest 
spełnieniem moich marzeń. Tylko trzeba ją 
kochać tak mocno jak ja, to wtedy zawsze wyj-
dzie dobrze” – zapewnia Eleonora Owsianka. 

W filmie rezultat działań reżysera, autora zdjęć, scenografa, kostiumografa itd. 
zależy w niemałym stopniu od tego, jakich ma współpracowników, czyli tzw. 
drugich (scenografów, kostiumografów etc.) i asystentów. Gdyby ktoś sporządził 
listę osób zatrudnianych – w zależności od filmu – jako II kostiumograf, asystent 
kostiumografa lub garderobiany, cenionych za efekty pracy, nie mogłoby 
zabraknąć na niej nazwiska Eleonory Owsianki.

Andrzej Bukowiecki

O tym, że bohaterka niniejszego ar-
tykułu zwiąże się z projektowaniem 
i szyciem strojów, zdecydowało ży-

cie. Bowiem w dzieciństwie, pochodząca 
z wioski Trzcianka pod Wyszkowem, Eleono-
ra Owsianka przejawiała dwie pasje – kra-
wiecką i muzyczną. „Uwielbiałam śpiewać, 
śpiewałam w chórach, miałam ponoć czte-
rooktawowy głos, uczyłam się też grać na 
fortepianie. Mój nauczyciel śpiewu uważał, 
że wybierając, jako uzupełnienie wykształce-
nia w wyszkowskim Liceum Ogólnokształ-
cącym, prywatny cech krawiecki, popełni-
łam błąd i zmarnuję swój talent wokalny. 
Ale cóż, ojciec zmarł, kiedy miałam 13 lat, 
pozostało nas z mamą troje i musieliśmy 
z czegoś się utrzymywać. Mama, przedwo-
jenna katechetka z niezamożnej rodziny, ha-
ftowała ornaty, też zresztą pięknie śpiewała. 
Ja zaś, po ukończeniu liceum, wyszłam za 
mąż i poszłam do pracy w Zakładach Prze-
mysłu Odzieżowego CORA w Warszawie. 
Nabrałam w nich wprawy w krojeniu i szy-
ciu. Później pracowałam w różnych pracow-
niach krawieckich, starałam się także o po-
sadę w Teatrze Wielkim” – opowiada pani 
Eleonora, do której przyjaciele z planów fil-
mowych wolą mówić Ela, Elka.

Elka
Na kłopoty
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dni, na próbę. Tak się zaczęła nasza wielo-
letnia współpraca” – wspomina Eleonora 
Owsianka. „Jestem mu bardzo wdzięczna 
za to, że potrafił mną pokierować i obdarzył 
zaufaniem. Kiedy został zaangażowany do 
Tajemnicy Westerplatte Pawła Chochlewa, 
uzależnił przystąpienie do pracy przy tym 
filmie od tego, czy będę mu w niej towarzy-
szyć. Na ten sam czas miałam już uzgod-
nioną inną produkcję, ale jakoś udało mi 
się z niej wycofać – »Szeniowi« przecież nie 
potrafiłabym odmówić! Razem z nim i Tom-
kiem Rakowskim, który podobnie jak ja jest 
II kostiumografem, tworzymy zgraną dru-
żynę” – uważa pani Eleonora. Dodaje, że wiele 
zawdzięcza również innym kostiumografkom: 
Magdalenie Biedrzyckiej, Jagnie Janickiej czy 
Katarzynie Lewińskiej. Zawsze też gotowa 
jest pospieszyć na wezwanie producentów: 
Andrzeja Besztaka i Michała Szczerbica, gdyż 
i oni dużo dla niej zrobili.

Nie poddać się trudnościom
W filmie fabularnym Eleonora Owsianka 
pracuje od połowy pierwszej dekady naszego 
wieku. Na jej dorobek składa się około trzy-
dziestu tytułów, wśród nich: Summer Love 
Piotra Uklańskiego, Karol. Człowiek, który 

Start w reklamie
Uzdolnienia kostiumograficzne Owsianki 
dostrzegła sympatia jej syna. Miała, podob-
nie jak on, kontakty w środowisku filmowym. 
„Pod koniec lat 90. skierowała mnie do sce-
nografki filmów reklamowych. Pracowałam 
przy dwóch, trzech filmach w miesiącu. Jed-
nocześnie byłam kierownikiem produkcji 
w zakładzie krawieckim na Targówku” – mówi 
Owsianka.

Przy okazji jednej z reklam spotkała swego 
filmowego mistrza. „Do roli Napoleona Bona-
parte w reklamie przyjechał aktor niezbyt 
podobny do niskiego i raczej szczupłego cesa-
rza Francuzów – tęgi i wysoki. Nazajutrz miały 
odbyć się zdjęcia z jego udziałem, a on nie 
mógł wcisnąć się w żaden z gotowych napole-
ońskich mundurów. Wtedy już wiedziałam, że 
w kinematografii pracuje specjalista od ubio-
rów wojskowych, Andrzej Szenajch. Wybra-
łam się do niego z prośbą o wypożyczenie 
munduru, ale odpowiedniego nie posiadał. 
Miał za to materiał, który mi odstąpił wraz 
ze wzorami mundurów napoleońskich na ilu-
stracjach. Jak zobaczył, że z tego materiału 
w jedną noc uszyłam obszerny i poprawny 
historycznie mundur, od razu wziął moje 
namiary, a wkrótce – mnie samą na cztery 

Eleonora Owsianka
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu

nocą rządzą niezwykli policjanci, 
złodzieje, karawaniarze i prosty-
tutki, Chmielewski zapożyczył z… 
życia: „To wydarzyło się naprawdę. 
Pewien nastolatek z prowincji zja-
wił się w Łodzi trzy dni przed roz-
poczęciem roku szkolnego w swo-
jej szkole. Zastał ją zamkniętą 
i błąkał się po mieście. Pierwszą 
noc spędził w areszcie, na drugą 
musiał wrócić na ulicę… Ja chło-
paka zamieniłem na dziewczynę. 
Wymyśliłem też wyimaginowane 
miasto, które wybudowaliśmy 
w łódzkiej wytwórni filmowej…”.

Ewa chce spać ujmowała nastro-
jem, humorem oraz grą odtwór-

ców głównych ról – 17-letniej Bar-
bary Kwiatkowskiej i 28-letniego 
Stanisława Mikulskiego, którego 
talent Chmielewski dostrzegł 
w Kanale Wajdy, gdzie grał „Smu-
kłego”. Kwiatkowska otrzymała 
rolę w wyniku konkursu, do któ-
rego zgłosiły się tysiące dziew-
cząt z całej Polski. Ewa chce spać 
uczyniła z niej niemalże gwiazdę – 
propozycje kolejnych ról sypały 
się jak z rękawa. Gdy skończyła 21 
lat, Basia – tak ją nazywali nawet 
widzowie – miała za sobą udział 
w dwunastu popularnych filmach.

Debiut Chmielewskiego spodo-
bał się widzom i krytyce. Galeria 

Już ta pierwsza, debiutanc-
ka (a dzisiaj legendarna) 
komedia Chmielewskiego 

Ewa chce spać z 1957 roku, mo-
gła w ogóle nie powstać. Niewiele 
brakowało, albowiem prawie wszy-
scy członkowie Komisji Scenariu-
szowej, która opiniowała projekty 
i kierowała je do produkcji, skry-
tykowali scenariusz. Uważali, że 
jest „bzdurny, a nawet wielce szko-
dliwy dla widza”. Wtedy, w okre-
sie odwilży po Październiku 1956 
roku, rodziła się polska szkoła fil-
mowa. Jej czołowi reprezentanci 
(Andrzej Munk, Andrzej Wajda, 
Kazimierz Kutz, Stanisław Róże-
wicz) zajmowali się poważnymi 
rozrachunkami z niedawną histo-
rią i polskim losem. Tymczasem 
Chmielewski, mający notabene 
przeszłość AK-owską, propono-
wał coś odmiennego – zabawną 
podroż do świata poetycko-baj-
kowego. Dlatego scenariusz nie 
wzbudził entuzjazmu u jego rówie-
śników i nieco starszych kolegów 
z branży. Przypadł natomiast do 
gustu ówczesnemu szefowi kine-
matografii, wiceministrowi kultu-
ry Tadeuszowi Zaorskiemu, który 
nie bacząc na opinie Komisji Sce-
nariuszowej, zlecił realizację filmu. 
Na jego uroczystej premierze wrę-
czył reżyserowi notatki z wypowie-
dziami tych, którzy jego scenariusz 
chcieli upupić. A potem miał satys-
fakcję, gdy film niespodziewanie 
otrzymał Złotą Muszlę i nagrodę 
za scenariusz na festiwalu w San 
Sebastian. Był to jeden z najwięk-
szych sukcesów polskiego kina 
popaździernikowego. 

Historię prostodusznej dziew-
czyny bezskutecznie poszukują-
cej noclegu w nierealnym mie-
ście głupoty i występku, w którym 

Stanisław Zawiśliński

Dziwne scenariusze
Tadeusza

Chmielewskiego
Zmarły niedawno reżyser Tadeusz 

Chmielewski zapisał się w kinematografii 
przede wszystkim jako twórca lubianych 

i cenionych komedii. Dzieje realizacji 
niektórych z nich mogłyby posłużyć do 

napisania niezłej farsy.
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typów ludzkich, które pojawiły się 
na ekranie budziła ogólną sympa-
tię. Znalazła się jednak grupa mili-
cjantów z Torunia, która domagała 
się… aresztowania reżysera. Niby 
za obrazę władzy. Wystosowali 
w tej sprawie protest, na szczęście 
nieskuteczny. Ewa chce spać poka-
zywała przecież i policjantów, któ-
rzy stawali się aniołami.

Dzisiaj film Chmielewskiego 
uznawany jest za komedię kultową 
i wiedzie nowe, zdigitalizowane 
życie. Jeden z młodych recenzen-
tów napisał niedawno na interne-
towym forum: „W filmie Ewa chce 
spać jest tak wiele gry z kinem 
samym w sobie, tak wiele śmiałej 
i celowej deziluzji (z pokazaniem 
ekipy filmowej, która robi ten film, 
włącznie!), że aż dech zapiera…”.

Czternaście lat po komediowym 
debiucie Chmielewski usiłował 
powtórzyć sukces – zrealizował 
komedię Nie lubię poniedziałku. 
Tym razem scenariusz nie wzbu-
dził sprzeciwów, ponieważ go nie 
było, a decyzja o realizacji filmu 
zapadła. „Był rok 1971, Jerzy Kawa-
lerowicz zaprosił mnie na spotka-
nie z nowym szefem kinemato-
grafii, Czesławem Wiśniewskim. 
Zbaraniałem, gdy zapytał mnie, 
nad czym obecnie pracuję. W gło-
wie miałem pustkę, ale powiedzia-
łem, że myślę o zrobieniu jakby 
książki telefonicznej. W filmie 
występowałoby tyle postaci, ile 
zmieści się w pełnym metrażu. »To 
ma być komedia?«, spytał minister. 
»Raczej tak, ale takiego scenariu-
sza nikt mi nie zatwierdzi. Zbyt 
wiele polega tu na improwizacji«. 
Następnego dnia dowiedziałem 
się, że minister zatwierdził sce-
nariusz, którego nie było, do pro-
dukcji”. 

Barbara Kwiatkowska, 
Stanisław Mikulski i Bogdan 
Baer w filmie Ewa chce spać, 

reż. Tadeusz Chmielewski
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Miejsca: kino Fenix Miejsca: kino Fenix

Awszystko zaczęło się od wielkiego za-
interesowania, jakie ponad wiek temu 
budziła nowa rozrywka, od budowy kil-

ku pierwszych przybytków sztuki ruchomych 
obrazów, przez okres ich popularności w PRL-u, 
potem kryzys na rynku i przerwę w działalno-
ści, aż po odrodzenie w postaci nagradzanego 
w Polsce i popularnego w regionie kina Fenix. 
Od września aż do listopada kino świętowało 
swoje 10. urodziny. W programie obchodów 
znalazły się projekcje premierowe i pokazy 
specjalne, m.in. Gabinet doktora Caligari Ro-
berta Wiene z muzyką The Washing Mas- 
chine na żywo, cykl wydarzeń upamiętniają-
cy występującego w realizowanym w Łowiczu 
filmu Paweł i Gaweł Mieczysława Krawicza – 
Eugeniusza Bodo, a także koncerty formacji 
Grażyna Auguścik Group oraz zespołu Paula 
i Karol, a także seanse z cyklu edukacyjnego 
„X Muza – świat naszej wyobraźni”.

Kino założono w 2006 roku dokładnie tam, 
gdzie od 1912 roku istniał pierwszy kinemato-
graf Eos, prowadzony przez Edmunda Alek-
sandra Schmidta i Aleksego Kobielskiego. Eos 
działał w budynku teatru o tej samej nazwie, 
wzniesionym u schyłku XIX wieku. Działal-
ność kina przerwała pierwsza wojna świato-
wa, ale po kilku latach projekcje wznowiono. 
Kino pracowało nieprzerwanie do 1939 roku. 
W okresie międzywojennym w Łowiczu filmy 
można było oglądać jeszcze w kilku innych 
salach: w kinie Wojskowym i w Spójni, w któ-
rej miejscu pojawiła się później Zorza. Miesz-
kańcy mogli odwiedzać też kino Corso, które 
znacjonalizowane po wojnie działało pod na-
zwą Polonia. W 1953 roku na miejscu Polonii 
pojawiła się Bzura, która działała przez połowę 
stulecia. Lata 90. XX wieku przyniosły zagła-
dę tradycyjnych kin. Bzurę przez dziesięć lat 
prowadził Łowicki Ośrodek Kultury, choć i to 
nie pomogło w utrzymaniu nierentownego, 
przestarzałego obiektu. Ostatni seans odbył 
się w 2003 roku.

W międzyczasie Łowicki Ośrodek Kultury 
powrócił do swej dawnej siedziby przy ulicy 
Podrzecznej 20 z salą widowiskową, w której 
przed wojną działało kino Eos. Już w 2004 
roku w obiekcie zainstalowano mały aparat 
projekcyjny, 56 używanych foteli, przeniesiono 
stary ekran z Bzury i od 1 lutego 2004 orga-
nizowano cykliczne imprezy filmowe. Dyrek-
tor ŁOK, Maciej Malangiewicz, pisał wtedy: 
„Łowicki Ośrodek Kultury i Dyskusyjny Klub 
Filmowy Bez Nazwy, po przejęciu dotychcza-

sowego kina Bzura przy ul. Pijarskiej przez 
Towarzystwo Dom Ludowy, za punkt honoru 
postawiły sobie zadanie zorganizowania sali 
kinowej w budynku ŁOK przy ulicy Podrzecz-
nej. Historia zatoczyła koło. Duch dawnego 
przedwojennego kina Eos, istniejącego przy 
Podrzecznej 20, zagościł po kilkudziesięciu 
latach przerwy w budynku ŁOK na nowo…”. 
Kino nie posiadało nazwy. Było prowizorycz-
ne. Projektor nie miał odpowiedniej mocy, 
w związku z czym obraz na ekranie był nie-
doświetlony. Ale dzięki entuzjazmowi i pracy 
garstki zapaleńców udało się pozyskać środki 
z samorządu oraz Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej na modernizację i stworzenie kina 
studyjnego. Pierwszy film w świetnie wypo-
sażonym, nowoczesnym kinie na 138 miejsc 
został wyświetlony 5 listopada 2006 roku. 20 
listopada tego samego roku Fenix został przy-
jęty do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Ki-
no szybko zaczęło odgrywać istotną rolę na 
kulturalnej mapie Łowicza. Na jego repertuar, 
oprócz codziennych seansów komercyjnych, 
złożyły się comiesięczne przeglądy filmowe 
DKF-u „Bez Nazwy”, lutowy festiwal filmowy, 
konkurs wiedzy o filmie „Nienazwany Kadr” 
oraz przeglądy tematyczne. Od 2008 roku od-
bywa się tu edukacja filmowa dla młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych, prowadzona przez 
Grzegorza Pieńkowskiego. Projekt nosi nazwę 
„X Muza – instrukcja obsługi, czyli wprowa-
dzenie do historii filmu”.

W styczniu 2012 została wydana monogra-
fia „100 lat kina w Łowiczu”, której autorami 
są Jacek Rutkowski i Maciej Malangiewicz. 
Książka została nominowana do Nagrody Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii 
Najlepsza Książka Filmowa. Prezentacja publi-
kacji rozpoczęła obchody 100-lecia łowickich 
kinematografów, w ramach których odbyły się 
także specjalne koncerty Łowickiej Orkiestry 
Kameralnej, festiwal dla dzieci „Mały Och!”, 
Filmowa Noc Muzeów (konkursy, warsztaty, 
wystawy, pokazy filmowe, koncerty muzyki 
filmowej, prezentacje archiwalnych Polskich 
Kronik Filmowych z lat 1930-1996 dotyczą-
cych Łowicza i Ziemi Łowickiej) czy koncert 
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej. 
W tym samym roku w kinie, znowu dzięki do-
finansowaniu PISF i samorządu, został zain-
stalowany projektor cyfrowy.

W 2013 Fenix został wyróżniony prestiżową 
Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmo-
wej w kategorii Kino. Rok później Kapituła 

Instytutu nominowała Dyskusyjny Klub Fil-
mowy Bez Nazwy. Kino zostało też zaproszo-
ne przez Urząd Marszałkowski w Łodzi do 
projektu „Tu jest kino” promującego doro-
bek filmowy województwa. W jego ramach 
został nakręcony dokument pod tą samą 
nazwą. Łowicz ze swoim kinem był jednym 
z bohaterów filmu.

Mówi Maciej Malangiewicz: „Pierwsza 
dekada za nami. Okrzepł »Mały OCH!«, nie 
słabnie powodzenie »Och! Film Festiwal«. 
Ostatnia, 17. edycja, to też symboliczne, 20. 
urodziny DKF „Bez Nazwy”, który powstał 
w 1996 roku, stworzony przez wielbicieli ki-
na. Jesteśmy rozpoznawalni w kraju. Mamy 
też swego przedstawiciela w Radzie Sieci Kin 
Studyjnych i Lokalnych. Pozyskujemy środki 
na infrastrukturę i działania programowe. My, 
ekipa kina, jesteśmy pasjonatami filmu. Faj-
nie się uzupełniamy, znamy dobrze naszych 
widzów, prowadzimy z nimi dialog, kumplu-
jemy się. W małym mieście jest to łatwiejsze. 
Istotne jest też, że pamiętamy o naszych ko-
rzeniach, tej 100-letniej tradycji. Mieszkańcy 
są dumni, że ktoś to upublicznił, i że oni są 
częścią tej historii”.

Kino w ciągu roku sprzedaje ok. 30 tys. bi-
letów. Kolejnych kilka tysięcy widzów uczest-
niczy w imprezach i pokazach bezpłatnych. 
Dlatego każdy mieszkaniec 28-tysięcznego Ło-
wicza odwiedza kino przynajmniej raz w roku. 
Fenix buduje więzi społeczne w – co ważne – 
mieście bez środowiska akademickiego. Wo-
kół kina zgromadziła się wierna publiczność, 
która animuje działalność kulturalną w mieście 
i aktywizuje odbiorców kultury. Kino nie stało 
się tutaj jedynie nośnikiem kultury masowej, 
ale spoiwem lokalnej i regionalnej tożsamości. 
Nieprzypadkowo Maciej Malangiewicz otrzy-
mał tytuł Łowiczanina Roku 2014 od redakcji 
„Nowego Łowiczanina”. 

Książka „100 lat kina w Łowiczu” kończy 
się słowami: „Zaczęło się od czarno-białych 
obrazów i kina niemego. Następnie ekrany 
zdominowały filmy dźwiękowe i kolorowe ob-
razy. Nadeszła era globalnej cyfryzacji i tech-
niki 3D. Jak potoczą się dalej losy kina w Ło-
wiczu? Czas pokaże...”.

Tymczasem w planie na 2017 rok dalszy 
rozwój i kolejne inwestycje: klimatyzacja sali 
kinowej i stworzenie drugiej sali arthouso-
wej na 30 miejsc. My zaś mamy nadzieję, że 
w kinie Fenix nigdy nie odbędzie się ostatni 
seans filmowy. 

Anna Michalska

5 listopada 2016 roku kino Fenix w Łowiczu, spadkobierca ponad 100-letniej 
tradycji łowickich kinematografów, obchodziło 10. urodziny. 

Ten kameralny, bez reklam i popcornu, dobrze prowadzony przez pasjonatów 
X Muzy, obiekt jest kochany przez mieszkańców miasta. 

Statystycznie każdy Łowiczanin jest w nim przynajmniej raz w roku.

Fo
t.

 Ja
ku

b 
Pi

er
za

nk
ow

sk
i

Kino Fenix 
w Łowiczu 

– szlachectwo
zobowiązuje

Kino Fenix
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Anna Kot

2016 to kolejny pomyślny i intensywny 
rok dla Studia Munka. Obchodziliśmy 
10 lat programu „30 Minut”, 
skierowaliśmy kilkanaście filmów 
do produkcji oraz otrzymaliśmy 
nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Wyprodukowane w ramach 
naszych programów tytułu wzięły 
udział w ponad pięćdziesięciu 
festiwalach, zdobyły wiele nagród oraz 
pokazywane były na kilkudziesięciu 
ważnych imprezach filmowych.

To był dobry rok
dla Studia Munka!

W 2016 roku minęło dziesięć 
lat od powstania pierwszej 
fabuły w ramach progra-

mu „30 Minut”. W związku z tym 
w kwietniu odbyło się spotkanie 
w Narodowym Instytucie Audiowi-
zualnym, podczas którego założyciele 
programu – Jacek Bromski, Wojciech 
Marczewski, Jerzy Kapuściński oraz 
dyrektor artystyczny Studia Munka 
w latach 2008-2016 – Dariusz Gajew-
ski i dyrektor ds. produkcji Ewa Ja-
strzębska rozmawiali o zmianach, ja-
kie nastąpiły w programie w trakcie 
dekady. W spotkaniu wzięli udział 
młodzi filmowcy oraz gość specjalny 
Mat Kirbky – laureat Oscara w 2015 
za film The Phone Call. Z racji przy-
padającego w 2017 roku 10-lecia pro-
gramu „Pierwszy Dokument”, wydali-

śmy DVD „10/10”, na którym znalazło 
się po dziesięć fabuł i dokumentów 
mających na koncie najwięcej nagród 
i selekcji festiwalowych. 

W czerwcu podczas 56. Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego zorga-
nizowaliśmy spotkanie z irlandzkim 
dystrybutorem Derrym O’Brienem, 
które cieszyło się dużym zaintere-
sowaniem wśród uczestników im-
prezy. Studio było również gospo-
darzem bankietu w ramach Industry. 
Byliśmy obecni także w Koszalinie, 
gdzie w trakcie festiwalu „Młodzi 
i Film”, z naszej inicjatywy, odbyły 
się trzydniowe warsztaty oraz master-
calss Kathleen McInnis – wykładow-
cy UCLA, właścicielki agencji See- 
-Through Films oraz selekcjonerki 
festiwalu w Toronto. W zamkniętych 

Królewicz Olch
w konkursie w Berlinie!

Więzi na Sundance Film Festival!

W ięzi Zofii Kowalewskiej 
to jedyny krótki doku-
ment z Polski pokazywa-

ny podczas Sundance Film Festi-
val. Łącznie do konkursu zgłoszo-
no 9000 tytułów, spośród których 
wybrano 68 krótkich metraży. Do-
kument Kowalewskiej ma za sobą 
udane pół roku, podczas którego 

Krótkometrażowy dokument Więzi Zofii 
Kowalewskiej zakwalifikował się do konkursu 
Sundance Film Festival, który rozpocznie się 
już 19 stycznia w Park City. 

miał swoją światową premierę na 
Krakowskim Festiwalu Filmowym, 
gdzie otrzymał Srebrnego Smo-
ka. Ten laur zaprowadził obraz na 
shortlistę oscarową w kategorii 
Documentary Short Subject. Po 
drodze film otrzymał także nagro-
dę główną Golden Dove podczas 
festiwalu w Lipsku oraz nagrodę 

K rólewicz Olch swoją pre-
mierę miał podczas tego-
rocznego Festiwalu Fil-

mowego w Gdyni, gdzie otrzy-
mał Nagrodę Jury Młodych dla 
najlepszego obrazu z Konkursu 
Głównego. Podczas styczniowego 
festiwalu Slamdance pokazywany 
będzie w sekcji Beyond. 

Film Czekaja opowiada o wybit-
nie utalentowanym czternastolat-
ku, który rozpoczyna naukę fizyki 
na uniwersytecie. W tej roli debiu-
tujący w polskim pełnometrażo-
wym filmie fabularnym Stanisław 
Cywka. Pracuje nad teorią świa-
tów równoległych, których łączni-
kiem – jak z początku sądzi – jest 
światło. Chłopiec ma niezwykły 
umysł i pokaleczoną duszę, któ-
rej nie jest w stanie uleczyć mat-
ka, autorytarnie kierująca jego ży-
ciem. Pojawienie się w ich życiu 
mężczyzny ustanawia nowy porzą-
dek, chłopiec z rąk matki przecho-

Królewicz Olch Kuby Czekaja zakwalifikował się do konkursu Generation 
67. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Będzie to drugi 
zagraniczny pokaz tego pełnometrażowego filmu, wyprodukowanego 
w Studiu Munka. Wcześniej, w styczniu, Królewicz Olch zostanie 
zaprezentowany podczas Slamdance Film Festival w USA. 

dzi pod jego opiekę. Między trój-
ką bohaterów, krętą drogą, tworzy 
się więź, ale ich wspólne szczęście 
nie trwa długo. Chłopiec znajdu-
je rozwiązanie zagadki przejścia 
między światami... 

W filmie zagrali także m.in. 
Agnieszka Podsiadlik i Seba-
stian Łach. Za zdjęcia do Króle-

wicza Olch odpowiedzialny jest 
Adam Palenta, za kostiumy – Alek-
sandra Staszko, a za charaktery-
zację – Aleksandra Dutkiewicz. 
Kierowniczkami produkcji były: 
Agata Szymańska i Magdalena 
Kamińska. 

Film do polskich kin wejdzie 
wiosną 2017 roku.    A.K.
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specjalną jury na IDFA w Amster-
damie. 24 stycznia dowiemy się, 
czy Więzi uzyskają nominację do 
Oscara. 

W 2013 roku dokument Grze-
gorza Zaricznego Gwizdek zdobył 
na Sundance Grand Prix, a dwa 
lata później Obiekt Pauliny Ski-
bińskiej – nagrodę specjalną ju-
ry. Na tym jednym z najważniej-
szych na świecie festiwali kina nie-
zależnego pokazywany był także 
inny dokument ze Studia Mun-
ka-SFP – Punkt wyjścia Michała 
Szcześniaka.    A.K.

warsztatach wzięły udział grupy 
reżysersko-producenckie, które 
przygotowują się do pełnometra-
żowych debiutów fabularnych. 
Studio Munka zorganizowało 
także panel „Pokaż swój film 
światu!” traktujący o promocji 
i dystrybucji filmowej. W spo-
tkaniu udział wzięły: Marzena 
Cieślik (Polski Instytut Sztuki 
Filmowej), Michalina Fabijań-
ska (Studio Munka – Stowarzy-
szenie Filmowców Polskich), 
Zofia Horszczaruk (New Euro-
pe Film Sales) i Marta Świątek 
(Krakowska Fundacja Filmowa). 
Rozmowę poprowadziła Joan-
na Szymańska. Ponadto Studio 
Munka zorganizowało przyję-
cie promocyjne dla gości festi-
walu. Rok 2016 był intensywny 
także produkcyjnie. Mieliśmy 
premiery festiwalowe dwóch 
pełnometrażowych debiutów 
fabularnych: Fal Grzegorza Za-
ricznego i Królewicza Olch Kuby 
Czekaja. W lipcu zrealizowano 
zdjęcia do 53 wojen Ewy Bukow-
skiej, a od listopada intensyw-
nie pracujemy nad dwoma ko-
lejnymi obrazami pełnometrażo-
wymi. W programie „30 Minut” 
odbyły się zdjęcia do dwunastu 
filmów, skolaudowaliśmy sześć 
tytułów. W „Pierwszym Doku-
mencie” rozpoczęły się zdjęcia 
do sześciu produkcji oraz tyle sa-
mo projektów zostało do progra-
mu przyjętych. W „Młodej Ani-
macji” zakończyły się prace nad 
dwoma filmami.

Od lipca nowym dyrektorem 
artystycznym Studia jest Jerzy 
Kapuściński, który tak podsu-
mowuje mijający rok: „Studio 
Munka otrzymało nagrodę Pol-
skiego Instytutu Sztuki Filmowej 
za promocję polskich filmów za 
granicą. Nie ma tygodnia, że-
byśmy nie otrzymali informacji 
o nagrodzie bądź kwalifikacji na-
szego filmu na festiwal. Ten rok 
zamykamy, przygotowując się do 
festiwali Sundance, Slamdance 
i Berlinale. Już pod koniec stycz-
nia dowiemy się, czy debiutują-
cej 21-latce – Zofii Kowalewskiej, 
reżyserce filmu Więzi – uda się 
być najmłodszą Polką nomino-
waną do Oscara. Mam nadzie-
ję, że 2017 rok będzie równie in-
tensywny i owocny. Tego życzę 
naszym obecnym i przyszłym 
twórcom”.  

Agnieszka Ptaszyńska, Liwia Mądzik, 
Anna Kot, Ewa Jastrzębska, Michalina 
Fabijańska i Sylwia Rajdaszka 

Sebastian Łach w filmie Królewicz 
Olch, reż. Kuba Czekaj
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Wsparcie dla koprodukcji mniejszo-
ściowych to jedno z najistotniej-
szych narzędzi kreowania polityki 

Instytutu w zakresie współpracy międzyna-
rodowej. Przy wybieraniu projektów wartych 
dofinansowania decydowała przede wszyst-
kim ich jakość, międzynarodowy potencjał 
festiwalowy i frekwencyjny. Te 15 projektów 
to aż 22 kraje koprodukcyjne. Po tym, ile 
projektów wpłynęło do komisji pracującej 
pod przewodnictwem Andrzeja Jakimow-
skiego widzimy, jak polskim producentom 
udaje się swoją działalnością zainteresować 
filmowców z całego świata. Dziś polscy pro-
ducenci współpracują z twórcami od Islandii 
po Gruzję, od Francji po Argentynę” – mówi 
Magdalena Sroka, dyrektor PISF.

„Dofinansowaliśmy ponad jedną trzecią 
złożonych projektów. W większości wspie-
ramy młode europejskie kino, przykładając 
dużą wagę do współpracy w naszym regionie 
z innymi funduszami filmowymi, tj. z Cze-
chami, Litwą, Łotwą, Bułgarią, Gruzją, Ukrainą. 
Nie zapominamy naturalnie o dużych rynkach 
w Europie, ale ścisła współpraca w regionie 
może okazać się znacznie bardziej skuteczna 
pod kątem tzw. wzajemności, czyli dofinanso-
wań polskich projektów w przyszłości przez 
zagranicę” – podkreśla Robert Baliński, opie-

kun komisji mniejszościowej. „Stawiamy na 
projekty prestiżowe, nierzadko podpisane 
przez znane nazwiska: Claire Denis, Alek-
siej German jr, Sharunas Bartas, Jan Hřebejk 
czy Diego Lerman to twórcy znani bywalcom 
takich festiwali jak Berlinale, Locarno, Sun-
dance, Karlowe Wary czy Cannes. Równie 
istotna jest dla nas stała współpraca podejmo-
wana przez polskich producentów z solidnymi 
partnerami biznesowymi i budowanie długo-
trwałych relacji pomiędzy koproducentami, 
co przekłada się na zaufanie i jakość filmów. 
Istotne jest, że powstają tytuły z wyraźnym 
wkładem polskim, nierzadko w postaci dwóch 
szefów pionów – autora zdjęć, montażysty lub 
kompozytora – ale też realizowania części scen 
w naszym kraju. Dzięki temu w świat idzie bar-
dzo ważna informacja: mamy zdolnych twór-
ców, rozumiejących artystów na całym świecie 
i potrafiących ich wspierać swoim talentem” 
- konkluduje przedstawiciel Instytutu.

Należy podkreślić, że dofinansowanie 
koprodukcji mniejszościowych się opłaca. 
Wiele funduszy filmowych w Europie warun-
kuje decyzje o przyznaniu środków na pro-
jekty zagraniczne realną możliwością odwza-
jemnienia dotacji przez kraj producenta 
wiodącego. Dzięki priorytetowi producenci 
polskich filmów mogą śmiało wnioskować 

do innych funduszy narodowych w Euro-
pie i zostaną potraktowani bardzo poważ-
nie, bo te fundusze wiedzą, że mogą liczyć 
na wsparcie również od Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej.

Ważne jest też, że koszty związane z fundu-
szem mniejszościowym częściowo zwracają się 
dzięki środkom Eurimages. W ostatnich czte-
rech sesjach aż dziewięć projektów z polskim 
udziałem zostało dofinansowanych na łączną 
kwotę 1,5 mln euro, w tym aż sześć projektów 
wspartych przez komisję mniejszościową. Dla 
wielu producentów polskich budowanie wła-
snej marki w Eurimages może zacząć się wła-
śnie od dobrego projektu mniejszościowego.

O wsparciu dla koprodukcji mniejszościo-
wych międzynarodowych w 2016 roku decy-
dowała komisja ekspertów w składzie: Andrzej 
Jakimowski, Jakub Duszyński i Jan Naszewski.

„Obie koprodukowane przez nas fabuły 
poruszają trudne ludzkie historie. Radiogram 
opowiada o bułgarskiej rodzinie w ciężkich 
czasach komunizmu lat 70., natomiast Scaf-
folding jest filmem o przeżyciach młodego 
Izraelczyka poszukującego swojego miejsca 
na ziemi. Oba tytuły to debiuty reżyserskie. 
Zależało nam, żeby trafić do komisji, która 
doceni wrażliwość i potencjał tych produk-
cji. Andrzej Jakimowski jako reżyser z nie-

Berlinale 2015 Srebrnego Niedźwiedzia 
za »wybitne osiągniecia artystyczne«. To 
również kontynuacja współpracy z zaprzy-
jaźnionym producentem, Artemem Vasi-
lievem, z którym realizujemy już trzecią 
koprodukcję: Artem był naszym partnerem 
przy Pokłosiu, koprodukcji polsko-holender-
sko-rosyjsko-słowackiej” – mówi producent 
Dowłatowa.

„Współpracowaliśmy już przy wcześniej-
szym filmie Diego Lermana – Refugiado (Pod 
ochroną). Współpraca na poziomie artystycz-
nym i produkcyjnym układała się bardzo 
dobrze, więc zdecydowaliśmy się powtórzyć 
to doświadczenie. Teraz Campo Cine – argen-
tyński producent wiodący, chciałby złożyć 
wniosek na dofinansowanie przez Argentynę 
obrazu produkowanego przez Staron-Film” – 
mówi Małgorzata Staroń. Koprodukowany 
przez nią nowy projekt Diego Lermana jest 
właśnie na etapie kończenia zdjęć.

Agnieszka Kurzydło z firmy MD4 tak 
mówi o powodach podjęcia współpracy przy 
nowym filmie Jana Hřebejka: „Zaprosił nas 

do tej produkcji Viktor Tauš, producent try-
logii Garden Store (wcześniej m.in. kopro-
ducent filmów Czerwony Pająk i Czerwony 
kapitan). Jesteśmy koproducentem całej 
trylogii, także tytułów Garden Store. Deser-
ter i Garden Store. Suitor. Zdecydowaliśmy 
się na tę współpracę ponieważ scenariusz 
wydał nam się bardzo dobry i uniwersalny, 
a czeskie kino w takiej postaci jak w Gar-
den Store jest lubiane przez polską publicz-
ność. Dodatkowo film jest fabularnym debiu-
tem operatorskim Bartosza Cierlicy”. Jak 
dodaje producentka, Garden Store. Family 

Friend aktualnie jest w montażu. Wspólnie 
z koproducentem Chimney Polska twórcy 
pracują także nad efektami specjalnymi 
i dosyć skomplikowaną – w wypadku tego 
obrazu – korekcją barwną. Na początku roku 
producenci planują przeprowadzić nagrania 
ścieżki dźwiękowej.

Nowy tytuł Grega Zglińskiego jest nato-
miast na etapie postprodukcji: „Zamykamy 
ostatnią część realizacji filmu, a premierę pla-
nujemy w pierwszej połowie 2017 roku. Nasz 
szwajcarski producent wiodący TeliFilm pla-
nuje obecność Zwierząt na międzynarodo-
wych festiwalach” – zaznacza.

„Jeszcze przed podjęciem decyzji PISF zre-
alizowaliśmy zdjęcia w Petersburgu, z udzia-
łem operatora Łukasza Żala, operatora kamery 
Ernesta Wilczyńskiego i gaffera Przemysława 
Sosnowskiego, oraz aktorów, m.in. Heleny 
Sujeckiej, Michaliny Olszańskiej, Hanny Śle-
szyńskiej i Piotra Gąsowskiego. Teraz koń-
czymy montaż filmu, wszystko zgodnie z pla-
nem” – mówi Dariusz Jabłoński, producent 
Dowłatowa.

„Jeśli chodzi o Radiogram, to prace są już 
praktycznie zakończone. Jesteśmy na etapie 
finałowego zgrania filmu. Co bardzo ważne, 
dzięki bułgarskiej producentce, udało nam się 
pozyskać niedawno nowego inwestora, kopro-
ducenta – bułgarską telewizję. Na początku 
listopada skończyliśmy w Tel Awiwie zdjęcia 
do filmu Scaffolding i rozpoczęliśmy mon-
taż. Przez najbliższe miesiące będziemy sku-
piać się na postprodukcji obrazu i dźwięku, 
a mamy nadzieję, że już w maju będziemy 
mogli podzielić się z widzami gotowym fil-
mem” – mówi Stanisław Dziedzic. 

Marta Sikorska

samowitą wrażliwością i wyczuciem podcho-
dzi do swoich bohaterów, w bardzo poetycki 
sposób maluje rzeczywistość swoich filmów. 
Te właśnie elementy były niezwykle istotne 
w naszych projektach. Poza tym w komisji 
zasiadali również prawdziwi specjaliści zajmu-
jący się światowym kinem. Jakub Duszyński, 
dyrektor artystyczny Gutek Film, dzięki któ-
remu do Polski trafiają najlepsze niezależne 
produkcje z całego świata oraz Jan Naszew-
ski, który na co dzień zajmuje się międzyna-
rodową sprzedażą filmów artystycznych. Nie 
mieliśmy wątpliwości, że będzie to komisja 
najlepsza dla nas” – podkreśla producent Sta-
nisław Dziedzic z Film Produkcji.

„Niezwykle ważny był dla nas skład komisji, 
w której znalazły się osoby znające i ceniące 
kino europejskie oraz produkcje festiwalowe” – 
mówi producent Łukasz Dzięcioł z Opus Film, 
który starał się o dofinansowanie dla filmu 
Zwierzęta Grega Zglińskiego. Podobnego 
zdania są Maria Blicharska i Monika Sajko- 
-Gradowska, producentki z firmy Donten & 
Lacroix Films, które pracują nad nowym fil-
mem litewskiego reżysera Sharunasa Bartasa: 
„Członkowie komisji cenią europejskie kino 
autorskie, my cenimy członków komisji i ich 
prace”. „Była to jedyna komisja zajmująca się 
koprodukcjami mniejszościowymi. Nie musisz 
konkurować ze swoim projektem z polskimi 
produkcjami, które, co zrozumiałe, zawsze były 
chętniej dofinansowywane, gdy nie było osob-
nej komisji dedykowanej dla produkcji mniej-
szościowych. Z radością przyjęliśmy decyzję, 
że komisja doceniła wysoką wartość naszego 
projektu” – mówi natomiast Małgorzata Sta-
roń ze Staron-Film, koprodukującej (już po raz 
kolejny) film argentyńskiego reżysera Diego 
Lermana. „Do wszystkich członków komisji 
mam zaufanie, a ich uwagi są merytoryczne 
i pozwalają także producentowi spojrzeć na 
potencjał projektu niejako z zewnątrz” – pod-
kreśla Agnieszka Kurzydło z firmy MD4.

Zarówno polscy, jak i zagraniczni produ-
cenci doceniają stałą współpracę z partnerami 
z tej samej branży. „Nasz najnowszy film, który 
uzyskał wsparcie właśnie z komisji Andrzeja 
Jakimowskiego to kolejna produkcja realizo-
wana przez Opus Film z reżyserem Gregiem 
Zglińskim. Mimo, iż Zwierzęta od początku 
były planowane jako realizacja w języku nie-
mieckim, to zdecydowaliśmy się na współ-
pracę, bo dobrze znaliśmy reżysera i cenili-
śmy wcześniejszą owocną współpracę. Nie 
bez znaczenia był także znakomity scena-
riusz” – podkreśla Łukasz Dzięcioł.

„Film Dowłatow Aleksieja Germana jr. to 
kontynuacja naszej współpracy z tym jed-
nym z najwybitniejszych rosyjskich reżyse-
rów” – zauważa Dariusz Jabłoński. „W ubie-
głym roku nasz wspólny obraz, z udziałem 
po naszej stronie także TVP i SF „Tor”, 
Pod elektrycznymi chmurami, otrzymał na 

Wsparcie PISF
dla koprodukcji
mniejszościowych
W mijającym roku Polski Instytut Sztuki Filmowej zdecydował o stworzeniu 
specjalnego rodzaju wsparcia dla międzynarodowych koprodukcji 
mniejszościowych. Wydzielono alokację oraz stworzono oddzielną komisję, 
której liderem został uznany reżyser filmowy Andrzej Jakimowski. W roku 
2016 PISF dofinansował 15 takich produkcji (na 44 złożone projekty).
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Recenzje i omówienia na stronie: www.sfp.org.pl/ksiazki_i_film

Marek Kosma Cieśliński

Polska Kronika Filmowa. 
Podglądanie PRL-u
Wydawnictwo BOSZ
Olszanica 2016

Dorota Karaś

Cybulski. Podwójne salto
Wydawnictwo Znak
Kraków 2016

„Zawsze byłam ciekawa Zbigniewa Cybulskie-
go jako aktora. Teraz jestem ciekawa Cybul-
skiego jako człowieka” – powiedziała po lektu-
rze tej książki moja znajoma, młoda aktorka. Jej 
słowa dobrze oddają charakter biografii sku-
piającej kilka perspektyw w spojrzeniu na jed-
ną z najbardziej znanych osobowości polskie-
go aktorstwa, symbol epoki, stylu, niepokorno-
ści, wreszcie na postać nieszczęśliwą, naznaczo-
ną tragedią. Dziś taka książka jest nam szcze-
gólnie potrzebna. W 2017 przypada 50. roczni-
ca śmierci Cybulskiego. Z tej okazji będą za-
pewne będą pojawiać się kolejne programy tele-
wizyjne i radiowe, galerie w serwisach interne-
towych i inne błahe publikacje, niewiele do je-
go obrazu wnoszące. Dorota Karaś bardzo po-
starała się, by jej książka nie powielała tego, co 
wiemy, co już wielokrotnie zostało powiedziane. 
Ale czy to w ogóle możliwe, kiedy mówimy o le-
gendzie? Czy zostało coś więcej niż stawiać po-
mniki bądź je odbrązawiać? Jak się okazuje, zo-
stało: dociekać. I to w tej książce najcenniejsze, 
bo Karaś stara się zajrzeć tam, gdzie nie patrzy-
li inni. Odsłania przed czytelnikami kotary te-
atrzyku Bim-Bom, zagląda za kulisy planów naj-
większych filmów PRL-u, wreszcie – egzaminuje 
swojego bohatera z ról ojca, syna i męża, które 
odegrał w życiu. To nie jest przyjemny egzamin. 
To raczej bolesna kronika zbiegów okoliczno-
ści, które Cybulskiemu wszystko dały i wszyst-
ko odebrały, a jego bliskim na zmianę fundowa-
ły szczęście, trwogę i rozpacz. Jak dowodzi ba-
daczka, życie aktora było jak sinusoida: raz na 
wozie, raz pod, nigdy constans, wieczna karuze-
la emocji, ze skrajności w skrajność. Karaś zde-
rza wizerunki: wariata z furiatem, bywalca salo-
nów z człowiekiem naznaczonym depresją, kró-
la życia z wiecznym samotnikiem, bon vivanta 
z frustratem. W efekcie powstaje bogata i wia-
rygodna psychologicznie analiza człowieka, wy-
zierającego spod swojego popkulturowego wi-
zerunku, na który chyba wszyscy daliśmy się 
nabrać. 

Artur Zaborski

Bartosz Michalak

Wajda. Kronika wypadków 
filmowych
Wydawnictwo MG
Warszawa 2016

Pamiętacie, jakie okoliczności sprawiły, że An-
drzej Wajda mógł tak wcześnie nakręcić debiu-
tanckie Pokolenie? Albo ile determinacji, nie tyl-
ko filmowców, złożyło się na to, że Człowiek z że-
laza pojechał do Cannes, mimo iż od jego ukoń-
czenia do konkursowego pokazu minęło ledwie 
kilkanaście dni? I dlaczego Olgierd Łukaszewicz 
w Brzezinie na początku sceny ma krawat, a na 
końcu kamizelkę? O takich i innych „wypadkach 
filmowych” Andrzeja Wajdy można przeczytać 
w książce o największym artyście polskiego ki-
na. Skonstruowana została dość tradycyjnie jako 
obszerny reportaż o prawie całej filmowej (z nie-
wielkim teatralnym dodatkiem) twórczości reży-
sera. Powstała rzecz ważna, potrzebna, wyjątko-
wa – i bez wątpienia zostanie bestsellerem. Czy-
ta się ją doskonale, bo wiele zawartych w niej 
opowieści, relacji, wspomnień, cytowanych do-
kumentów wciąga i fascynuje jak filmowe fabu-
ły. Autor nadał książce porządek chronologicz-
ny, od debiutu do Powidoków, którym poświęco-
ny został niewielki passus. A ostatnia cytowa-
na wypowiedź należy do samego Andrzeja Waj-
dy i pochodzi z marca tego roku, kiedy wszyscy 
świętowaliśmy jego dziewięćdziesiąte urodziny. 
W lekturze tej znalazły się prawie wszystkie fa-
bularne obrazy mistrza, w większych lub mniej-
szych relacjach. Czasami ledwie kilkoma zda-
niami zasygnalizowano realizacje niektórych ty-
tułów, inne – i to jest wybór autora książki – zo-
stały bardzo obszernie opisane, opowiedzia-
no okoliczności ich powstawania, zrelacjonowa-
no i przypomniano późniejsze zdarzenia zwią-
zane m.in. z pokazami festiwalowymi, krajowy-
mi i zagranicznymi. Zawsze np. były problemy 
w Gdańsku, gdzie żadne dzieło Andrzeja Wajdy 
nie otrzymało samodzielnie Złotych Lwów – Zie-
mię obiecaną nagrodzono ex aequo z Nocami 
i dniami Jerzego Antczaka, Bez znieczulenia – 
z Pasją Stanisława Różewicza! Budujące narra-
cję cytaty i wypowiedzi pochodzą w pewnej mie-
rze z wcześniej publikowanych źródeł, ale znacz-
na ich część to efekt rozmów przeprowadzo-
nych, na potrzeby tej książki, przez autora. 

Mieczysław Kuźmicki 

Doskonała tuba propagandy czy znakomita for-
ma dziennikarska? To pytanie o Polską Kroni-
kę Filmową, które stawia przed czytelnikiem fil-
moznawca Marek Kosma Cieśliński. Jego książ-
ka jest efektem tytanicznej pracy. Badacz spraw-
dził, po jaki – jak byśmy dziś powiedzieli – kon-
tent reporterzy PKF sięgali najczęściej, w ja-
ki sposób go przedstawiali oraz jakimi figurami 
stylistycznymi i retorycznymi posługiwali się. 
W efekcie powstała analiza historyczna, ideolo-
giczna i lingwistyczna. Z kolejnych rozdziałów 
dowiadujemy się, które tematy były w danym 
czasie na topie. O czym z punktu widzenia wła-
dzy należało mówić, a czego unikać. Którą waż-
ną rocznicę odnotować, które otwarcia fabryk 
i szkół zrelacjonować, czy na których z wiej-
skich dożynek i festynów pojawić się z kame-
rą. Ale to tylko jedna kwestia, bo przecież waż-
ne było nie tylko, o czym powiedzieć, ale i jak 
to zrobić. I tu zaczyna się najlepsze. Nieprzy-
padkowo tom otwierają słowa Michała Głowiń-
skiego, wybitnego badacza nowomowy. Kosma 
Cieśliński wskazuje jednak nie tylko na to, w ja-
ki sposób Kronikę zaprzęgnięto w jej użycie, ale 
przede wszystkim, jakie wytrychy redaktorzy 
i reporterzy stosowali, by ideologię, której by-
li podporządkowani, obśmiać. Daje to wszyst-
ko intrygujący obraz skomplikowanej sytuacji 
dziennikarstwa w tamtym okresie. Z jednej stro-
ny niewygodnego i uciskającego podporząd-
kowania reprezentowanemu systemowi, z dru-
giej – inteligencji, przebiegłości i sprawności 
w wykonywanym fachu. Nie bez powodu prze-
cież widzowie pokochali Kronikę, choć nie mie-
li wątpliwości, co za nią stoi. Jednak dzięki te-
mu, że robili ją profesjonaliści, dla których mi-
łość do dokumentalistyki stała najwyżej, udało 
się stworzyć program łączący, wydawałoby się, 
niemożliwe. Książka trafia na półki we właści-
wym czasie, przypominając, że świat PRL-u nie 
był wyłącznie czarno-biały, jak niektórzy dziś 
przekonują. Ciekawe, czy w przyszłości docze-
kamy się takiej pozycji o którymś ze współcze-
snych programów informacyjnych? 

Artur Zaborski

Recenzje: Książki
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Reżyserami poszczególnych filmów są tu-
zy naszej kinematografii – Janusz Kon-
dratiuk, Janusz Morgenstern, Ryszard 

Bugajski, Andrzej Barański, Maciej Pieprzy-
ca, Robert Gliński i wielu innych. Niektórych 
już dziś między nami nie ma, pozostały pięk-
ne dzieła. Na trzynastu reżyserów, tylko dwa 
filmy podpisały kobiety – Izabella Cywińska 
i Natalia Koryncka-Gruz. Gdyby cykl konty-
nuowano – a były takie plany, namawiał do 
tego sam Łoszewski – dzisiaj proporcje na 
pewno wyglądałyby inaczej. Ale nie zmieniłby 
się zakres tematyczny, bo problemy, których 
reżyserzy dotknęli, nie zdezaktualizowały się 
przez te kilkanaście lat (pierwsze filmy ukoń-
czono w roku milenijnym).

Spektrum jest szerokie: stosunki polsko-ży-
dowskie (Cud purymowy) i rodzinne (W ko-
go ja się wrodziłem, Wszyscy święci), konse-
kwencje transformacji ustrojowej (Przybyli 
ułani), uzależnienia (Żółty szalik) czy spo-
tkania damsko-męskie (Długi weekend, Kró-
lowa chmur). Fabuły są na tyle uniwersalne, że 
mogłyby wydarzyć się pod każdą szerokością 

geograficzną. Wzbogacone zostały o wątki 
typowo polskie, do czego odnosi się już sa-
ma nazwa cyklu. Każda z opowieści rozgrywa 
się podczas jednego z naszych świąt. Daje to 
twórcom pretekst do stworzenia społecznej 
panoramy. Oglądamy różnice w podejściu 
młodych i starszych do świąt religijnych, do-
stajemy etnograficzny niemal wgląd w święta 
celebrowane w danym regionie bądź grupie, 
a także śledzimy przemiany kapitalistycznej 
Polski, w której coraz chętniej obchodzimy 
święta i obrzędy na modłę Zachodu, odci-
nając się od nadwiślańskiej tradycji, choćby 
w przypadku walentynek.

Na tej tylko podstawie tworzy się zarys 
charakteru postaci, a także konflikty między 
nimi. Zdolnym twórcom nie potrzeba wie-
le, by zaognić sytuację w świecie przedsta-
wionym. Cmentarz, na który we Wszystkich 
świętych udaje się rodzina Marii i jej syna, 
staje się scenerią zadumy nad przemijaniem 
i pamięcią o zmarłych – czy rzeczywiście 
nie należy mówić o nich źle nawet wnukom, 
które zadają coraz bardziej niewygodne py-

tania o dziadka? Albo obrońca moralności 
z Miss mokrego podkoszulka jest w stanie 
przeciwstawić się miłości, tylko dlatego, że 
nie mieści się ona w granicach przyzwole-
nia społeczności, do której bohater należy? 
Czy Jan Kochanowski z Cudu purymowego 
wyrzeknie się nienawiści do Żydów w imię 
otrzymania spadku, czy odwrotnie – zrezy-
gnuje z pieniędzy?

Pytania mnożą się z każdym filmem, 
a o tym, że zostały dobrze postawione, za-
świadcza fakt, że wciąż są aktualne. Twórcy, 
często z humorem, dotykają bolesnych sfer, 
zastanawiają się, dlaczego podziały między 
nami, obowiązujące czy może raczej: nasila-
jące się dziś, uniemożliwiają zjednoczenie się 
nawet w czasie świąt, które przecież temu wła-
śnie mają służyć. Trzynaście różnych spojrzeń 
na naszą rzeczywistość przynosi trzynaście 
różnych perspektyw i diagnoz, dzięki czemu 
cykl spełnia swoją rolę: zgłębia temat, któremu 
jest poświęcony, i przypomina, że film telewi-
zyjny w niczym nie ustępuje w Polsce filmowi 
kinowemu. Warto byłoby go kontynuować. 

Lustro, w którym 
możemy się przejrzeć i dojrzeć

Święta polskie zainicjował scenarzysta Grzegorz 
Łoszewski (Komornik) pod koniec lat 90. Nie 
mógł wtedy przypuszczać, że wespół z Januszem 
Morgensternem, ówczesnym kierownikiem Studia 
Perspektywa, w którym filmy powstały, staną się 
ojcami sukcesu jednego z najbardziej udanych cykli 
filmowych w historii Telewizji Polskiej. Pięknie zresztą 
wywiązującego TVP z obowiązku tzw. misyjności. 
Wchodzące w skład zestawu filmy (jest ich trzynaście) 
wyróżnia artystyczna jakość, a przy tym są jak 
społeczny rentgen. Mówił Łoszewski: „Święta to 
bardzo pojemny pomysł na lustro, w którym możemy 
się dojrzeć i przejrzeć”. I rzeczywiście, twórcy wnikliwie 
zbadali w nich kondycję Polaków na przełomie XX i XXI 
wieku. Z tym wydawnictwem trzeba się zapoznać.

Artur Zaborski

ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł
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Poczucie braku towarzyszy nam zwłasz-
cza wtedy, gdy odchodzą ci, którzy two-
rzyli fundamenty naszego środowiska. 

I właśnie Tadeusz Chmielewski do takich 
ludzi należał. Od lat żyjąc w cieniu, skromnie 
obserwując i z rzadka komentując rzeczywi-
stość, dla młodego pokolenia był symbolem 
polskiego kina gatunkowego. Ale dla wielu 
z nas, to przede wszystkim jeden z filarów 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wielo-
letni wiceprezes, człowiek z gruntu przyzwo-
ity i oddany środowisku. 

Długie, bogate, dobre życie Tadeusza 
Chmielewskiego naznaczone było sukcesa-
mi. Był znakomitym reżyserem, a jego kome-
die należą do ukochanego filmowego kanonu 
Polaków. Był jednym z najlepszych polskich 
scenarzystów, wykładowców sztuki scenario-
pisarstwa; przez ponad ćwierć wieku prowa-
dził jako producent Studio (d. Zespół) Filmo-
we „Oko”. Nie sposób w krótkim pożegnaniu 
zmieścić tych wszystkich wątków. 

Bogaty dorobek reżysera i scenarzysty zo-
stał ostatnio przypomniany – a to dzięki Pla-
tynowym Lwom, które otrzymał raptem rok 
temu, na 40. Festiwalu Filmowym w Gdyni. 
W światła reflektorów wyszedł człowiek nie-
słychanie skromny, o twarzy nieznanej milio-
nom widzów, którzy doskonale znają większość 
jego świetnych filmów. 

Po śmierci reżysera przeglądałam komen-
tarze na forach internetowych. Ludzie kocha-
ją, znają obrazy Chmielewskiego „od zawsze”, 
wracają do nich przy każdej okazji. Rzadko 
dzisiaj zdarza się czytać tak zgodne wypowie-
dzi rodaków. 

Co ciekawe, w dorobku reżysera nie ma fil-
mu, który można by jednoznacznie uznać za 
najlepszy. Każdy ma swojego „ulubionego” 
Chmielewskiego. Do najczęściej wymienia-
nych należy słynny, nagrodzony Złotą Muszlą 
w San Sebastian debiut Ewa chce spać (1957), 
o którym sam reżyser mówił w wywiadzie z An-

drzejem Bukowieckim dla „Magazynu...”: „(…) 
chciałem wykreować świat śmieszny, a przy 
tym ciepły, ukazać z odcieniem sympatii na-
wet raczej negatywne postacie, i z nikogo nie 
szydzić – co zresztą stało się moją dewizą we 
wszystkich komediach – wierzyłem, że mi się 
uda”. Jak rozpętałem II wojnę światową (1969) 
to jeden z najpopularniejszych i najchętniej 
oglądanych polskich filmów wszech czasów. 
Czarno-biały obraz został na początku XXI 
wieku, jako jeden z dwóch tytułów (obok Sa-
mych swoich Sylwestra Chęcińskiego), poko-
lorowany – wedle wskazówek reżysera i ope-
ratora Jerzego Stawickiego oraz na podsta-
wie ich koncepcji barwnej. Uważny widz zo-
rientuje się, że kolor w Jak rozpętałem... ma 
funkcję dramaturgiczną, co było zresztą za-
mysłem reżysera. 

Również inne komedie Chmielewskiego 
mają swoich wiernych wyznawców: Gdzie jest 
generał… (1963), Pieczone gołąbki (1966), Wio-
sna panie sierżancie (1974) a przede wszystkim 
znakomita, wielowątkowa opowieść o zjawi-
skowej, wyidealizowanej Warszawie przełomu 

lat 60. i 70., czyli Nie lubię poniedziałku (1971). 
„Wydaje mi się, że ten film odzwierciedla mo-
je marzenia o powrocie do spontanicznego 
i surrealistycznego humoru” – mówił reżyser. 

 Bardzo cenione są także kryminały Chmie-
lewskiego, w tym zwłaszcza Dwaj panowie „N” 
(1961) i Wśród nocnej ciszy (1978). W latach 
80. Chmielewski zaskoczył wszystkich pierw-
szorzędną, dramatyczną adaptacją Wiernej 
rzeki Stefana Żeromskiego. Obraz zrealizo-
wany w 1983, wyrokiem cenzury zatrzyma-
ny na kilka lat, pokazany został na Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych dopiero w 1987 
roku, zasłużenie zdobywając nagrodę za reży-
serię. Jak zwierzył się reżyser Piotrowi Śmia-
łowskiemu, tytułem tym chciał pokazać ko-
legom, z góry patrzącym na autora komedii, 
że „także potrafi”. 

Tadeusz Chmielewski był również scena-
rzystą pierwszej części słynnej białostockiej 
trylogii Jacka Bromskiego U Pana Boga za 
piecem i rzecz jasna, producentem filmu. Ja-
ko kierownik artystyczny Studia „Oko”, pro-
dukował również obrazy Andrzeja Barańskie-
go, Doroty Kędzierzawskiej, Marka Piestraka, 
Macieja Ślesickiego, Romana Załuskiego, Sta-
nisława Jędryki.

Zachował w sobie wrażliwość na nowe ta-
lenty, młodych twórców. „Dziś, kiedy jestem 
outsiderem, który od lat nie stoi przy kamerze 
i już aktywnie nie działa w SFP, radością na-
pawają mnie sukcesy kina polskiego w ostat-
nich latach” – wyznawał kilkanaście miesięcy 
temu. „Młodych, utalentowanych filmowców 
przybywa nam lawinowo. Przychodzą – nie tak 
jak my – wyłącznie z łódzkiej Szkoły Filmo-
wej, zresztą bardzo przeze mnie cenionej, lecz 
z różnych uczelni, w których zgłębiają tajniki 
kina. A czasem i bez wykształcenia specjali-
stycznego wykazują się nie lada zdolnościami”. 

Tadeusz Chmielewski zmarł 4 grudnia 2016 
roku. Pochowany został na Powązkach Woj-
skowych. 

Wiadomość o śmierci Tadeusza Chmielewskiego spadła niespodziewanie, w grudniową 
niedzielę. Nie pamiętam roku, w którym tylu wspaniałych twórców filmowych odeszłoby tak 
nieoczekiwanie, pozostawiając uczucie pustki i braku. I z tym przykrym uczuciem kończymy 

ten rok – o czym mówił na Wigilii SFP i PISF prezes Jacek Bromski. 

Anna Wróblewska

z nikogo nie szydzić
Tadeusz Chmielewski:

In memoriam VARIAIn memoriam

Paszporty „Polityki” 2016
6 grudnia ogłoszono nominacje do 24. 
edycji nagród Paszporty Polityki, jed-
nych z najbardziej prestiżowych laurów 
kulturalnych w Polsce. W kategorii filmu 
nominowani zostali: Bartosz M. Kowal-
ski, Jan P. Matuszyński i Tomasz Wasi-
lewski. Bartosz M. Kowalski jest reżyse-
rem szeroko komentowanego, inspiro-
wanego stylem Gusa Van Santa debiutu 
fabularnego Plac zabaw, który miał pre-
mierę na międzynarodowym festiwalu 
w San Sebastian. „Kowalski to materiał 
na polskiego Kena Loacha, filmowiec 
obdarzony temperamentem dokumen-
talisty wyczulonego na losy wykluczo-
nych” – uzasadnił nominację prof. Tade-
usz Lubelski. „To znakomita diagnoza 
kondycji współczesnych społeczeństw, 
gdzie agresja wisi w powietrzu; po pro-
stu jest, odkłada się w ludziach od naj-
młodszych lat” – zwróciła uwagę Barba-
ra Hollender. Jan P. Matuszyński wyróż-
niony został w Locarno i obsypany lau-
rami w Gdyni za fabułę Ostatnia Rodzi-
na. To najdojrzalszy, ale i najbardziej ry-
zykowny polski debiut ostatnich lat. 
W ocenie Tadeusza Sobolewskiego z hi-
storii, która mogła być pożywką dla hor-
roru, powstał film o rodzinie jako szkole 
przetrwania, film o miłości, która pozor-
nie na miłość wcale nie wygląda. Zda-
niem innych nominujących, w tym Jaku-
ba Majmurka, to również traktat o cza-
sie, śmierci, latach 90., niebezpieczeń-
stwach zbytniego uwiedzenia popkultu-
rą i prehistorii narcystycznego porząd-
ku widzialności, w jakim obecnie żyje-
my. Tomasz Wasilewski to reżyser filmu 
Zjednoczone Stany Miłości, doceniony 
m.in. na Berlinale, gdzie zdobył Srebr-
nego Niedźwiedzia za najlepszy scena-
riusz. Zdaniem nominującej Anity Pio-
trowskiej Zjednoczonymi Stanami Miło-
ści, swoim trzecim filmem fabularnym, 
Wasilewski udowodnił, że jest twórcą 
oryginalnym, ciągle poszukującym, a do 
tego świetnym reżyserem kobiet. „Żeby 
naprawdę docenić rangę tego, co w za-
ledwie kilka lat udało się osiągnąć Wasi-
lewskiemu, wystarczy wybrać się na ja-
kikolwiek duży międzynarodowy festi-
wal” – podsumowuje nominujący Łu-
kasz Maciejewski. Nagrody w poszcze-
gólnych kategoriach przyznawane są na 
podstawie wskazań krytyków w dziedzi-
nach: film, teatr, sztuki wizualne, litera-
tura, muzyka poważna, muzyka popu-
larna i nowej od tej edycji – kultura cy-
frowa. Wyróżniają one utalentowanych, 
młodych twórców, którzy swoją działal-

nością w danym roku wywarli niekwe-
stionowany wpływ na polską kulturę, 
wychodząc przed szereg i tworząc no-
we trendy, będąc najlepszymi ambasa-
dorami Polski w świecie. Laureatów wy-
branych przez Kapitułę poznamy pod-
czas uroczystej gali, która odbędzie się 
10 stycznia w Teatrze Wielkim – Operze 
Narodowej w Warszawie.

KFF Sales & Promotion – 
nowa działalność Krakowskiej 
Fundacji Filmowej
KFF Sales & Promotion to jedyna agen-
cja sprzedaży filmów dokumentalnych 
w Polsce oraz pierwsza zajmująca się 
promocją polskiego kina dokumental-
nego na tak szeroką skalę. Krakowska 
Fundacja Filmowa Sales & Promotion 
do tej pory zajmowała się promocją fe-
stiwalową polskich produkcji pod mar-
ką Polish Docs, Polish Shorts oraz Polish 
Animations. Rokrocznie, w bazie filmów 
reprezentowanych przez KFF za granicą, 
znajduje się ponad 70 tytułów, a dzięki 
działalności Fundacji w ostatnich latach 
takie dokumenty jak: Bracia Wojciecha 
Staronia, Deep Love Jana P. Matuszyń-
skiego, Nasza klątwa Tomasza Śliwiń-
skiego, Obiekt Pauliny Skibińskiej, Oj-
ciec i syn Pawła Łozińskiego, Casa Blan-
ca Aleksandry Maciuszek czy Punkt wyj-
ścia Michała Szcześniaka były pokazy-
wane i nagradzane na najważniejszych 
festiwalach na świecie. W 2016 roku 
promocja filmów dokumentalnych roz-
szerzona została o sprzedaż, co wydaje 
się naturalnym rozwinięciem dotychcza-
sowych działań Fundacji. Polskie obra-
zy dokumentalne odnoszą liczne sukce-
sy i zdobywają nagrody na festiwalach 
na całym świecie. Tradycja polskiej szko-
ły dokumentu wciąż jest obecna, co nie 
znaczy, że nowe polskie filmy realizowa-
ne są w starym stylu. Twórcy podąża-
ją za światowymi trendami, poszukując 
jednocześnie własnych i niepowtarzal-
nych sposobów przedstawienia rzeczy-
wistości. Celem KFF Sales & Promotion 
jest odkryć te walory przed publiczno-
ścią, nie tylko festiwalową. W katalogu 
tytułów przeznaczonych do sprzedaży 
na zagraniczne terytoria KKF posiada: 
21 x Nowy Jork Piotra Stasika; Dar Prze-
mysława Kamińskiego; Ikonę Wojciecha 
Kasperskiego; Naukę chodzenia Marci-
na Kopcia; Ucho wewnętrzne Szymona 
Uliasza i Magdaleny Gubały. Dodatkowo 
opieką festiwalową KFF Sales & Promo-

13 grudnia zmarł w Stanach Zjednoczo-
nych Andrzej Wasilewicz (65 l.), aktor 
filmowy i teatralny, popularny w la-
tach 70. Był absolwentem warszawskiej 
PWST. Na ekranie zadebiutował jeszcze 
w czasie studiów. W roku 1974 zagrał ro-
lę narzeczonego Ani, granej przez Annę 
Dymną, w Nie ma mocnych oraz Kochaj 
albo rzuć – drugiej i trzeciej części słyn-
nej sagi o Kargulach i Pawlakach w reży-
serii Sylwestra Chęcińskiego. Ogromną 
popularność, jaką przyniosła mu ta ro-
la, przypieczętował w następnym roku, 
postacią głównego bohatera w serialu 
Trzecia granica Wojciecha Solarza i Le-
cha Lorentowicza. W kolejnych latach 
zagrał jeszcze około dwudziestu ról, 
m.in. w Bilecie powrotnym Ewy i Cze-
sława Petelskich, Arii dla atlety i Wizji 
lokalnej 1901 Filipa Bajona czy w Misiu 
Stanisława Barei. W latach 1975-1980 był 
aktorem Teatru Powszechnego w War-
szawie. Na początku lat 80. wyjechał do 
USA, gdzie zajmował się m.in. produk-
cją i reżyserią programów telewizyjnych 
dla Polonii oraz komponowaniem i wy-
konywaniem ballad (w repertuarze miał 
ponad 200 tytułów swojego autorstwa). 
W 1997 roku pojawił się gościnnie w fil-
mie Szczęśliwego Nowego Jorku Janu-
sza Zaorskiego. 

15 grudnia w Poznaniu zmarł Bohdan 
Smoleń (69 l.), niezwykle ceniony i lu-
biany artysta kabaretowy. Był absolwen-
tem zootechniki na Akademii Rolniczej 
w Krakowie. Największą popularność 
zdobył dzięki występom z Zenonen 
Laskowikiem w poznańskim kabare-
cie Tey. Na fali tej popularności zagrał 
w kilku filmach, m.in. w Filipie z konopi 
Józefa Gębskiego, Kochankach mojej 
mamy Radosława Piwowarskiego, Ce-
sarskim cięciu Stanisława Moszuka oraz 
Panu Kleksie w kosmosie Krzysztofa 
Gradowskiego. W ostatnich latach wy-
stępował w serialu Świat według Kiep-
skich w reżyserii Okiła Khamidowa i Pa-
tricka Yoki. Epizodycznie zagrał rów-
nież w 13 posterunku Macieja Ślesickie-
go i Niani Jerzego Bogajewicza. W 2016 
roku otrzymał Nagrodę Specjalną Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„w uznaniu nieocenionych zasług dla 
kultury polskiej, zwłaszcza sztuki kaba-
retowej”. Prezydent RP Andrzej Duda 
pośmiertnie przyznał Bohdanowi Smo-
leniowi Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski. 

oprac. J.M.
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tion objęła najgłośniejsze pre-
miery ostatnich miesięcy, m.in: 
Nawet nie wiesz, jak bardzo cię 
kocham Pawła Łozińskiego oraz 
Komunię Anny Zameckiej. 

Ruszyły warsztaty 
rozwoju produkcji 
filmowej dla młodej 
widowni
Kino Dzieci.Pro, program stwo-
rzony z myślą o wsparciu pro-
dukcji dla dzieci i młodzieży, jest 
odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie na filmy tworzone przez pol-
skich twórców, których brak wi-
doczny jest w programach filmo-
wych przeglądów i festiwali. Jako 
wzorzec stawiane są kraje skan-
dynawskie oraz Holandia i Niem-
cy, gdzie co roku powstaje kil-
ka lub nawet kilkanaście produk-
cji wysokiej jakości, przeznaczo-
nych dla najmłodszych widzów. 
W 2014 roku Stowarzyszenie No-
we Horyzonty (we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Film 1, 2) za-
inicjowało FILMS FOR KIDS.Pro – 
program wspierający rozwój pro-
dukcji filmowej dla dzieci w wie-
ku 5-12 lat. W warsztatach wzię-
ło udział 12 zespołów złożo-
nych ze scenarzystów i produ-
centów z Polski i Norwegii. Jed-

nym z efektów pierwszej edy-
cji FFK.Pro było przejście wio-
sną tego roku do produkcji fil-
mu Tarapaty (reż. Marta Kar-
wowska, prod. Koi Studio), które-
go scenariusz rozwijany był pod-
czas warsztatów. Pod koniec li-
stopada 2016 roku, pod nazwą 
Kino Dzieci.Pro, ruszyła 2. edy-
cja programu. Spośród kilkudzie-
sięciu zgłoszeń grono między-
narodowych ekspertów wybra-
ło 8 projektów, które będą opra-
cowywane – od kilkustronico-
wych pomysłów, do pełnej wer-
sji scenariusza – w trakcie warsz-
tatów w gronie międzynarodo-
wych script doctorów i produ-
centów. Równolegle, producen-
ci opracowywać będą strate-
gię finansowania, promocji i dys-
trybucji filmu. Warsztaty skła-
dają się z 4 sesji oraz konsulta-
cji on-line. Pierwsza sesja odby-
ła się w podczas Międzynarodo-
wego Festiwalu Filmów Młode-
go Widza Ale Kino! w Poznaniu 
(27 listopada – 4 grudnia). W lu-
tym, podczas Berlinale, odbędzie 
się drugi zjazd, gdzie uczestnicy 
warsztatów wezmą udział w wy-
darzeniach branżowych festiwa-
lu. Na połowę czerwca zaplano-
wano 3. sesję podczas festiwalu 
Kino w Trampkach w Warszawie. 
Ostatni zjazd, wraz z pitch- 

ingami, odbędzie się we wrze-
śniu podczas 4. Festiwalu Fil-
mowego Kino Dzieci. Warszta-
ty powstają dzięki finansowe-
mu wsparciu Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej. Organizatorem 
Kina Dzieci.Pro jest Stowarzysze-
nie Nowe Horyzonty. Więcej in-
formacji na: www.kdpro.pl.

Znamy datę 42. Festiwalu 
Filmowego w Gdyni
Tegoroczna edycja festiwalu 
w Gdyni odbędzie się w dniach 
18-23 września. To najważniejsza 
polska impreza filmowa, posia-
dająca status festiwalu narodo-
wego, która w wyrazisty sposób 
przyczynia się do upowszech-
niania kultury filmowej, promo-
cji polskiego dorobku kinowe-
go i ugruntowania pozycji oraz 
odbioru rodzimej kinematogra-
fii. Festiwal Polskich Filmów Fa-
bularnych powstał w latach 70. 
z inicjatywy gdańskiego środowi-
ska Dyskusyjnego Klubu Filmo-
wego „Żak” oraz Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. Obecnie je-
go producentem jest Pomorska 
Fundacja Filmowa w Gdyni, a or-
ganizatorami Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, 
Polski Instytut Sztuki Filmowej, 

Miasto Gdynia, Samorząd Woje-
wództwa Pomorskiego, Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich, 
TVP SA, HBO Polska. Szczególne 
znaczenie ma związek festiwalu 
z Gdynią – FFG jest jednym z naj-
ważniejszych wydarzeń w życiu 
miasta, w sposób istotny wpły-
wającym na jego rozwój i wize-
runek. 

Termin 36. Koszalińskiego 
Festiwalu Debiutów 
Filmowych „Młodzi 
i Film” 
Tegoroczna edycja festiwalu 
„Młodzi i Film” w Koszalinie od-
będzie się w dniach 19-24 czerw-
ca. Impreza, która od lat, z wiel-
kim powodzeniem, buduje mło-
dą polską kinematografię i zwra-
ca uwagę na to, co nowe, świe-
że i oryginalne w rodzimym kinie, 
organizowana jest przez: Stowa-
rzyszenie Filmowców Polskich, 
Miasto Koszalin i Centrum Kultu-
ry 105 w Koszalinie. Festiwal jest 
współfinansowany przez Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej, Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego i Zachodniopomor-
ski Urząd Marszałkowski. Więcej 
informacji na stronie: www.mlo-
dziifilm.pl oraz na profilu Młodzi 
i Film na Facebooku. 

Pomorskie Warsztaty 
Filmowe 
Gdyńska Szkoła Filmowa, w po-
łowie grudnia, gościła 15. już 
edycję Pomorskich Warsztatów 
Filmowych. Zdjęcia do scen dia-
logowych, realizowanych przez 
dwunastu warsztatowiczów, od-
były się pod czujnym okiem mi-
strza reżyserii – Wojciecha Mar-
czewskiego. Pomorskie Warszta-
ty Filmowe to oparty na innowa-
cyjnym procesie twórczym, wy-
jątkowy projekt edukacyjno-arty-
styczny. Stymuluje on kreatyw-
ność uczestników, którzy w gru-
pie dwunastu osób realizują 
cztery sceny fabularne. Uczest-
nicy mają kontakt z wybitnymi 
twórcami kina, czynnie uczest-
niczą we wszystkich etapach po-Fo
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Jakub Janota-Bzowski i Hanna 
Hryniewicka w filmie Tarapaty, 
reż. Marta Karwowska
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wstawania sceny filmowej, zdo-
bywając wiedzę i praktyczne 
umiejętności. Za kamerą, pod-
czas 15. PWF, stanął Sławomir 
Pultyn, a wśród aktorów znaleź-
li się: Paulina Komenda, Filip Pła-
wiak, Aleksandra Pisula i Marcel 
Sabat. Pomysłodawcą Warsz-
tatów jest Jerzy Rados. Projekt 
otrzymał dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Samorządu Woje-
wództwa Pomorskiego oraz Mia-
sta Gdyni. 

Andrzej Wajda 
uhonorowany w Gdyni
Trakt im. Andrzeja Wajdy – tak 
brzmi teraz oficjalna nazwa dro-
gi prowadzącej z Teatru Muzycz-
nego do Centrum Filmowego 
w Gdyni. Decyzję podjął prezy-
dent Wojciech Szczurek – jak po-
informował portal Trójmiasto.
pl. Andrzej Wajda który zmarł 9 
października 2016, był wielokrot-
nym gościem Festiwalu Filmo-
wego w Gdyni. Podczas ostat-
niej edycji imprezy odbył się spe-
cjalny, przedpremierowy pokaz 
ostatniego dzieła Mistrza – Po-
widoków, podczas którego świę-
towano również 90. urodziny Re-
żysera (podczas gali zakończe-
nia festiwalu Wajda otrzymał też 
nagrodę specjalną za Powidoki). 
Andrzej Wajda był także bohate-
rem wystawy „40/90” prezentu-
jącej, w chronologicznym porząd-
ku, wszystkie jego filmy fabular-
ne, od Pokolenia do Powidoków. 
Plenerową prezentację można 
było oglądać podczas całego fe-
stiwalowego tygodnia pomiędzy 
Teatrem Muzycznym a Gdyńskim 
Centrum Filmowym.

Krakow Film Commission 
partnerem projektu „Less 
Is More”
Krakowskie Biuro Festiwalowe 
i Krakow Film Commission ja-
ko jedyni polscy partnerzy stra-
tegiczni dołączyli do prestiżo-
wego międzynarodowego part-
nerstwa, którego zadaniem jest 
stworzenie profesjonalnej plat-

Na początku roku wielkim przebojem 
okazał się Pitbull. Nowe porządki. 
Sensacyjną produkcję z Piotrem 

Stramowskim obejrzało aż 1,433 mln widzów. 
W ekspresowym tempie Patryk Vega przygo-
tował kolejną odsłonę swojego hitu. Niebez-
pieczne kobiety wystartowały z jeszcze wyż-
szego pułapu, notując rewelacyjne otwarcie na 
poziomie 767 tys. sprzedanych biletów. To naj-
lepszy rezultat odnotowany przez polski film 
po 1989 roku, a zarazem jeden z najlepszych 
w historii notowań box office’u, ustępujący 
jedynie Pięćdziesięciu twarzom Greya, Shre-
kowi Trzeciemu i Gwiezdnym wojnom: Przebu-
dzeniu mocy. Pitbulla. Niebezpieczne kobiety 
przez cały listopad obejrzało 2,253 mln widzów! 
To wystarczyło, aby produkcja Vegi stała się 
najpopularniejszym tytułem sezonu – detro-
nizując Planetę Singli Mitji Okorna.

Tłumy na seansach omawianego filmu 
sprawiły, że listopad okazał się fantastycznym 
miesiącem dla kin. Frekwencja wyniosła 5,509 
mln widzów, a zatem minimalnie mniej niż 
w rekordowym listopadzie 2015 roku, kiedy 
na ekranach królowały Listy do M. 2 Macieja 
Dejczera oraz Spectre Sama Mendesa (wów-
czas przyszło do kin 5,593 mln osób). 

Na drugim miejscu znalazła się animacja 
Trolle. Produkcja Dreamworks została w Polsce 
bardzo ciepło przyjęta, przez miesiąc przycią-
gając blisko 503 tys. widzów. Podobnie wypa-
dła produkcja Fantastyczne zwierzęta i jak je 

znaleźć Davida Yatesa – widowisko rozgrywa-
jące się w ramach uniwersum Harry’ego Pot-
tera, skierowane raczej do młodszej widowni – 
które w ciągu dwóch tygodni zainteresowało 
465 tys. widzów. Trzeba jednak przyznać, że 
tytuł ten sprzedaje się gorzej niż filmowe hi-
storie bazujące na książkach o młodym uczniu 
Hogwartu. Spośród kina familijnego, znaczą-
cy wynik zanotowała również produkcja Di-
sneya, Vaiana: Skarb Oceanu. Film w ciągu 
pierwszego tygodnia wyświetlania obejrzało 
ponad 103 tys. osób. 

Nieźle poradziła sobie też wojenna produk-
cja Mela Gibsona. Nagradzana Przełęcz ocalo-
nych przyciągnęła przed srebrne ekrany 240 
tys. kinomanów. Podobnie spisała się Marve-
lowska superprodukcja Doctor Strange Scotta 
Derricksona. Produkcję z Benedictem Cum-
berbatchem obejrzało w listopadzie jeszcze 

blisko 227 tys. widzów. W sumie od premiery 
widowisko zainteresowało 439 tys. osób. W ki-
nach pojawił się także dramat science fiction 
Nowy początek Denisa Villeneuve’a. Obraz 
z Amy Adams obejrzało 160 tys. kinomanów. 

Jeśli chodzi o polskie kino, poza filmem 
Pittbull. Niebezpieczne kobiety, najlepiej ra-
dził sobie Wołyń Wojciecha Smarzowskiego. 
Dramat wojenny  przyciągnął ponad 192 tys. 
widzów. Od premiery w październiku, obraz 
uzbierał na swym koncie 1,410 mln sprzeda-
nych biletów i znajduje się w gronie najchętniej 
oglądanych produkcji sezonu. W listopadzie 
premierowo pojawił się także kryminał Macieja 
Pieprzycy Jestem mordercą, który obejrzało 
prawie 148 tys. widzów. Mimo słabego star-
tu, nieźle poradziła sobie familijna produkcja 
Za niebieskimi drzwiami Mariusza Paleja. Na 
tytuł ten do kin wybrało się 123 tys. osób. 

Za sprawą premiery filmu Patryka Vegi Pitbull. Niebezpieczne kobiety mieliśmy do 
czynienia ze znakomitym frekwencyjnie listopadem. 

Paweł Zwoliński podbija kina
Pitbull 
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Alicja Bachleda-Curuś w filmie 
Pitbull. Niebezpieczne kobiety, 

reż. Patryk Vega

formy oraz dzielenie się wie-
dzą i doświadczeniami dotyczą-
cymi niskobudżetowej produk-
cji filmowej. „Less Is More” (Li-
mited Budget Feature Film De-
velopment Training) to projekt 
profesjonalizacji przedstawicie-
li branży filmowej w zakresie re-
dukcji kosztów produkcji już na 
etapie developmentu/pisania 
scenariusza. Inicjatywa wspiera 
młode talenty i skierowana jest 
do osób z całej Europy. Krakow 
Film Commission po raz pierw-
szy weźmie udział w tym pro-
jekcie i wesprze międzynarodo-
we działania branży filmowej 
w ramach programu Kreatyw-
na Europa. Partnerstwo two-
rzą przedstawiciele czterech 
państw: Francji, Belgii, Rumu-
nii oraz Polski. Wiodącym part-
nerem projektu jest francuskie 
„Le Groupe Ouest”, które jest re-
alizatorem ponad 50 projektów 
szkoleniowych i badawczych 
oraz będzie wspierać grupę swo-
im 10-letnim doświadczeniem 
w zakresie działania na rzecz 
rozwoju audiowizualnego. Po-
zostałymi, istotnymi partnera-
mi są: Stowarzyszenie „Control 
N” z Rumunii, zajmujące się pro-
fesjonalizacją branży filmowej 
i promocją młodych talentów, 
ściśle współpracujące z Transyl-
wańskim Festiwalem Filmowym 
oraz flamandzki fundusz filmo-
wy „Flanders Audiovisual Fund” 
od ponad 13 lat aktywny w ob-
szarze finansowania produkcji 
filmowej, profesjonalizacji bran-
ży i monitoringu sektora audio-
wizualnego. Projekt obejmuje 
całoroczny cykl szkoleniowy do-

tyczący developmentu niskobu-
dżetowych produkcji filmowych. 
20 uczestników, w ramach 3 
jednotygodniowych zjazdów 
weźmie udział w 6 sesjach kon-
sultacyjnych on-line, pomię-
dzy zjazdami. Dodatkowo, w fi-
nale wybrane osoby oraz szko-
leniowcy wezmą udział w spo-
tkaniu finałowym z wykorzy-
staniem internetowej platfor-
my Virtual Reality. Uczestnikami 
sesji szkoleniowej mogą zostać: 
reżyserzy/scenarzyści (z niewiel-
kim dorobkiem, którzy ukończy-
li filmy krótkometrażowe lub są 
po debiucie fabularnym), artyści 
zainteresowani produkcją filmo-
wą związani z teatrem lub sztu-
kami wizualnymi oraz producen-
ci zainteresowani developmen-
tem skoncentrowanym na ogra-
niczaniu budżetu. Istotnym za-
łożeniem projektu jest maksy-
malne wykorzystanie elektro-
nicznych narzędzi komunika-
cji, co w znaczący sposób zredu-
kuje koszt przemieszczania się 
w celu odbycia spotkań. W ra-
mach projektu zostanie wyge-
nerowane nowe, paneuropejskie 
narzędzie szkoleniowo-networ-
kingowo-pitchingowe w for-
mie platformy Virtual Reality, 
umożliwiające wielokierunkową, 
skuteczną komunikację ponad 
ograniczeniami geograficznymi. 
W każdej edycji w szkoleniach 
weźmie udział 16 projektów fil-
mowych zgłoszonych przez ich 
reżyserów/scenarzystów. Gru-
pę uczestników uzupełni 4 pro-
ducentów audiowizualnych. Jako 
eksperci zaangażowani zostaną 
przedstawiciele branży audiowi-

zualnej z całego świata: przede 
wszystkim scenarzyści i konsul-
tanci (script consultants), pro-
ducenci i reżyserzy. Więcej infor-
macji na: www.legroupeouest.
com/call-lim-2017.

Polskie komisje filmowe 
na targach FOCUS 
w Londynie
Na początku grudnia w Lon-
dynie odbyły się targi lokacji 
i usług filmowych FOCUS (6- 
-7 grudnia). Polskę reprezento-
wały wszystkie polskie komisje 
filmowe, które już po raz drugi 
zorganizowały wspólne stoisko 
promujące polskie lokacje oraz 
branżę filmową. W targach FO-
CUS – The Meeting Place for In-
ternational Production wzięły 
udział komisje filmowe, produ-
cenci oraz dostawcy usług z po-
nad 55 krajów. Wydarzenie obej-
mowało także 30 paneli dys-
kusyjnych i prezentacji z udzia-
łem ponad 70 profesjonalistów 
z branży filmowej, telewizyj-
nej i reklamowej. Poruszane by-
ły takie tematy, jak zachęty fi-
nansowe dla produkcji telewi-
zyjnych, realizacja filmów w Azji 
czy produkcja filmów z małym 
budżetem w Londynie. Organi-
zatorzy przewidzieli także wie-
le okazji do networkingu i na-
wiązywania nowych kontaktów. 
„Jednym z naszych najwięk-
szych atutów są lokacje, któ-
rych różnorodność i możliwości 
adaptacyjne nieodmiennie za-
chwycają filmowców zza grani-
cy” – stwierdziła Anna E. Dzie-
dzic z Film Commission Poland, 
koordynująca organizację sto-
iska na targach FOCUS. Stoisko 
Polish Film Commission było 
wspólnie zorganizowane przez: 
Film Commission Poland, Kra-
kow Film Commission, Łódź 
Film Commission, Mazovia War-
saw Film Commission, Podkar-
packie Film Commission, Po-
znan Film Commission, Silesia 
Film Commission oraz Wroclaw 
Film Commission. 

oprac. J.M.

Andrzej Wajda
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 PITBULL. NIEBEZPIECZNE 
KOBIETY

PITBULL. 
NIEBEZPIECZNE KOBIETY

KINO ŚWIAT Polska 45 322 192 2 253 175 45 322 192 2 253 175 350 11.11.2016

2 TROLLE TROLLS IMPERIAL 
CINEPIX

USA 9 540 867 502 878 9 540 867 502 878 229 04.11.2016

3 FANTASTYCZNE 
ZWIERZĘTA I JAK JE 
ZNALEŹĆ

FANTASTIC BEASTS 
AND WHERE TO FIND 
THEM

WARNER Wlk. Brytania/
USA

9 488 324 465 358 9 488 324 465 358 290 18.11.2016

4 DOKTOR STRANGE DOCTOR STRANGE DISNEY USA 4 899 059 226 763 9 484 850 439 564 204 26.10.2016

5 PRZEŁĘCZ OCALONYCH HACKSAW RIDGE MONOLITH Australia/USA 4 686 363 240 726 4 686 363 240 726 133 04.11.2016

6 NOWY POCZĄTEK ARRIVAL UIP USA 3 373 143 160 261 3 373 143 160 261 104 11.11.2016

7 WOŁYŃ WOŁYŃ FORUM FILM Polska 3 339 359 192 574 24 796 042 1 410 950 284 07.10.2016

8 JESTEM MORDERCĄ JESTEM MORDERCĄ NEXT FILM Polska 2 835 296 147 715 2 907 727 151 666 54 04.11.2016

9 VAIANA - SKARB OCEANU VAIANA DISNEY USA 1 996 740 103 757 1 996 740 103 757 227 25.11.2016

10 ZA NIEBIESKIMI 
DRZWIAMI

ZA NIEBIESKIMI 
DRZWIAMI

MÓWI SERWIS Polska 1 861 147 123 803 1 861 147 123 803 182 04.11.2016

87 342 490 4 417 010

11 INFERNO INFERNO UIP USA/Węgry 1 781 729 88 573 12 892 497 617 925 187 14.10.2016

12 BOCIANY STORKS WARNER USA 1 600 495 91 275 8 470 875 468 622 251 14.10.2016

13 SPRZYMIERZENI ALLIED UIP Wlk. Brytania/
USA

1 302 174 67 232 1 302 174 67 232 95 25.11.2016

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

1 258 573 60 658 23 511 981 1 172 323 210 16.09.2016

15 SEKRETNE ŻYCIE 
ZWIERZAKÓW 
DOMOWYCH

THE SECRET LIFE OF 
PETS

UIP USA/Japonia 1 254 735 66 707 25 751 381 1 408 210 278 23.09.2016

16 ŚWIATŁO MIĘDZY 
OCEANAMI

THE LIGHT BETWEEN 
OCEANS

MONOLITH Wlk. Brytania/
Nowa Zelandia/
USA

1 105 789 62 469 1 105 789 62 469 82 18.11.2016

17 DZIEWCZYNA Z POCIĄGU THE GIRL ON THE TRAIN MONOLITH USA 1 036 798 52 467 10 124 981 519 985 177 07.10.2016

18 WILK W OWCZEJ SKÓRZE VOLKI I OVTSY. 
BEEEZUMNOE 
PREVRASHCHENIE

KINO ŚWIAT Rosja 1 008 737 54 293 1 008 737 54 293 151 18.11.2016

19 ZWIERZĘTA NOCY NOCTURNAL ANIMALS UIP USA 897 002 46 438 897 002 46 438 61 18.11.2016

20 KSIĘGOWY THE ACCOUNTANT WARNER USA 811 982 38 954 1 976 635 95 430 123 28.10.2016

12 058 014 629 066

TOP 20: 99 400 504 5 046 076

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY KINO ŚWIAT 45 322 192 2 253 175 45 322 192 2 253 175 350 11.11.2016

2 WOŁYŃ FORUM FILM 3 339 359 192 574 24 796 042 1 410 950 284 07.10.2016

3 JESTEM MORDERCĄ NEXT FILM 2 835 296 147 715 2 907 727 151 666 54 04.11.2016

4 ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI MÓWI SERWIS 1 861 147 123 803 1 861 147 123 803 182 04.11.2016

5 OSTATNIA RODZINA KINO ŚWIAT 563 975 35 270 9 091 269 504 193 192 30.09.2016

6 WSZYSTKIE NIEPRZESPANE NOCE KINO ŚWIAT 416 943 23 707 416 943 23 707 63 04.11.2016

7 ZAĆMA KINO ŚWIAT 150 381 9 454 150 381 9 454 56 25.11.2016

8 PLAC ZABAW NEXT FILM 75 944 4 845 75 944 4 845 45 18.11.2016

9 PROSTA HISTORIA O MORDERSTWIE KINO ŚWIAT 56 112 4 316 750 956 40 349 110 21.10.2016

10 SZKOŁA UWODZENIA CZESŁAWA M. NEXT FILM 54 746 3 794 788 264 42 414 157 21.10.2016

TOP 10: 54 676 095 2 798 653

BOX OFFICE LISTOPAD  2016 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE LISTOPAD 2016 – FILMY POLSKIE 
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