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SFP

Pokot Agnieszki Holland w Konkursie Głównym, Tiere 
Grega Zglińskiego w sekcji Forum, Królewicz Olch (pro-
dukcja Studia Munka-SFP) w Generation, Zofia Wichłacz 

z tytułem European Shooting Star oraz debiut Polish Film Pro-
motion, to najważniejsze polskie akcenty 67. Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego w Berlinie.

W oczekiwaniu na werdykty tegorocz-
nego Berlinale zachęcam do lektury roz-
mowy z Tomaszem Wasilewskim, który 
w ubiegłym roku powrócił z festiwalu kie-
rowanego przez Dietera Kosslicka ze Srebr-
nym Niedźwiedziem za najlepszy scena-
riusz do filmu Zjednoczone Stany Miłości. 
„Do dziś pamiętam pierwszą ważną wizytę 
w kinie. Moja siostra zabrała mnie na Oli-
vier, Olivier Agnieszki Holland. To był prze-
łom, za sprawą Agnieszki odkryłem kino. 
W dodatku siostra wiele mi o niej opowia-
dała, o wyjeździe z Polski i zagranicznej 
karierze. Wydało mi się to niesamowite. 
Jej droga zawsze była dla mnie wyznacz-
nikiem i miarą sukcesu. Nie chodzi nawet 
o sukces komercyjny czy rozpoznawalność, 
ale o spełnienie się jako twórca” – wspomina Tomasz Wasilewski, 
który dzisiaj, tak jak Agnieszka Holland, należy do grupy polskich 
filmowców będących znakomitymi ambasadorami naszego kina 
na forum międzynarodowym. Jako Stowarzyszenie pracujemy 
intensywnie nad tym, żeby ten elitarny klub ciągle się powiększał.

Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak ważna dla kine-
matografii jest obecność na światowych rynkach. Pozwala nie 

tylko budować międzynarodowy prestiż, ale przede wszystkim 
pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania produkcji i otwie-
rać nowe rynki dla dystrybucji naszych filmów. Aby pokazać 
światu wszystko, co najlepsze w polskim kinie uruchomiliśmy 
w strukturze Stowarzyszenia Polish Film Promotion. Dział ten, 
działając w ścisłej współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmo-

wej oraz z innymi przedstawicielami rodzi-
mej branży, ma dbać o spójną promocję 
i komunikację polskiego filmu, w tym kom-
pleksową obsługę działań PR związanych 
z naszą kinematografią na arenie między-
narodowej. Polish Film Promotion będzie 
odpowiadać za realizację kampanii pro-
mocyjnych i informacyjnych, związanych 
z udziałem polskich filmowców w między-
narodowych festiwalach. Ludzie tworzący 
Polish Film Promotion będą także zabie-
gać o wyrazistą obecność naszego kina na 
największych branżowych wydarzeniach 
na świecie, promując przy okazji polską 
twórczość i dbając o jej dobry wizerunek 
w mediach społecznościowych i zagranicz-
nych. Polish Film Promotion zajmie się też 

organizacją w kraju wizyt i spotkań zagranicznych inwestorów, 
producentów oraz twórców filmowych, które mają przyczynić się 
do rozwoju koprodukcji. Polish Film Promotion zamierza również 
budować markę Polish Cinema, będącą swoistym parasolem dla 
wszystkich obszarów audiowizualnych w Polsce, która ma służyć 
promocji naszej kinematografii na świecie. Pierwsze kroki Polish 
Film Promotion stawia właśnie na Berlinale. 

Jacek Bromski
Prezes SFP
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Wczerwcu 2015 roku Try-
bunał Konstytucyjny 
na wniosek amerykań-

skiej spółki UPC (Liberty Glo-
bal), potentata na polskim ryn-
ku operatorów kablowych, wydał 
wyrok, uznając przepis polskiego 
prawa autorskiego pozwalający 
twórcom w przypadku umyślne-
go naruszenia ich praw autor-
skich dochodzić odszkodowania 
w wysokości trzykrotnej należnej 
z tego tytułu sumy za niezgodny 
z Konstytucją.

Ten głęboko niesprawiedliwy 
wyrok wywołał oburzenie w śro-
dowisku twórców, jako że przepis 
art. 79 ust. 1 nie ma nic wspól-
nego z Konstytucją, a nadgorli-
wość Trybunału w tej sprawie 
budziła nasze daleko idące podej-
rzenia. 

Taki wyrok diametralnie po-
garszał sytuację twórców, na-
rażonych na kradzież własno-
ści intelektualnej, w praktyce 
zwalniając nieuczciwych użyt-
kowników z odpowiedzialności 
cywilnej i finansowej. Po żmud-
nym i kosztownym dochodzeniu 
swoich praw przed sądem, trwa-
jącym najczęściej latami, twór-
cy pozostawałaby jedynie możli-
wość otrzymania wynagrodzenia, 
które mu się pierwotnie należało. 

25 stycznia Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej wy-
dał bardzo korzystny dla twór-
ców wyrok, w którym orzekł, że 
prawo unijne nie sprzeciwia się 
uregulowaniu krajowemu, takie-
mu jak art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b 
polskiej Ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. Zgodnie 
z tym przepisem uprawniony, 
którego autorskie prawa mająt-
kowe zostały naruszone, może 
żądać od osoby, która naruszyła 
w sposób niezawiniony te prawa 
naprawienia wyrządzonej szkody 
poprzez zapłatę sumy pienięż-
nej w wysokości odpowiadającej 
dwukrotności stosownego wy-
nagrodzenia, które w chwili je-
go dochodzenia byłoby należne 
tytułem udzielenia przez upraw-
nionego zgody na korzystanie 
z utworu. 

Trybunał Sprawiedliwości ba-
dał przepisy polskie pod kątem 
zgodności z art. 13 dyrektywy 
2004/48 w sprawie egzekwowa-
nia praw własności intelektual-
nej na wniosek polskiego Sądu 
Najwyższego, przed którym toczy 
się sprawa z powództwa Stowa-
rzyszenia Filmowców Polskich 
przeciwko jednemu z operatorów 
sieci kablowej. Operator kwestio-
nował wysokość stawek wyna-
grodzenia, dlatego wypowiedział 
SFP-ZAPA umowę licencyjną na 
reemisję, chociaż w dalszym cią-
gu korzystał z utworów i uiszczał 
znacznie niższe wynagrodzenie. 

Trybunał Sprawiedliwości 
wyjaśnił, że dyrektywa 2004/48 
wprowadza minimalne standar-
dy dotyczące poszanowania praw 
własności intelektualnej i nie za-
kazuje państwom członkowskim 
ustanowienia środków umożli-
wiających silniejszą ochronę. 

Co najistotniejsze, Trybunał 
przyznał, że zwykła zapłata hi-
potetycznej opłaty licencyjnej 
w wypadku naruszenia prawa 

autorskiego nie może sama za-
pewniać odszkodowania za ca-
łość rzeczywiście poniesionej 
szkody. Zapłata tej należności 
nie zapewnia bowiem sama w so-
bie ani zwrotu ewentualnych wy-
datków związanych z badaniem 
i identyfikacją możliwych aktów 
naruszenia, ani zadośćuczynienia 
za możliwą doznaną krzywdę, ani 
też zapłaty odsetek za należne 
kwoty. Podmiot poszkodowany 
nie musi udowadniać poniesienia 
szkody w konkretnej wysokości, 
wystarczy dowód w postaci wy-
kazania, iż w wyniku naruszenia 
prawa doszło do powstania jakiej-
kolwiek szkody. Nie ma przy tym 
znaczenia, jak zaznaczył Trybu-
nał, że ryczałtowe odszkodowanie 
nie jest dokładnie proporcjonal-
ne do rzeczywiście poniesionej 
szkody. Taka cecha jest bowiem 
nieodłącznym aspektem każde-
go odszkodowania ryczałtowe-
go, także i tego, przewidziane-
go w art. 13 dyrektywy 2004/48.

Trybunał zaznaczył, że w wy-
jątkowych wypadkach odszko-
dowanie ryczałtowe mogłoby 
na tyle wyraźnie i znacząco wy-
kraczać poza rzeczywiście po-
niesioną szkodę, że tego rodza-
ju żądanie stanowiłoby zakazane 
nadużycie prawa. W takim wy-
padku sąd krajowy nie powinien 
być związany żądaniem upraw-
nionego, którego prawo zostało 
naruszone. 

Pytanie skierowane przez Sąd 
Najwyższy obejmowało również 
kwestię zgodności uprawnienia 
do żądania naprawienia wyrzą-
dzonej szkody poprzez zapła-

tę trzykrotności stosownego 
wynagrodzenia w przypadku, 
gdy naruszenie jest zawinione. 
Jednakże polski Trybunał Kon-
stytucyjny wyrokiem z dnia 23 
czerwca 2015 roku stwierdził 
niezgodność tego przepisu 
z polską Konstytucją. Wobec 
tego, że orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego posiada sku-
tek wsteczny, pytanie w tym za-
kresie stało się hipotetyczne 
i w konsekwencji zdaniem Try-
bunału Sprawiedliwości niedo-
puszczalne. 

Tak więc choć Europejski 
Trybunał Sprawiedliwości przy-
znał polskim twórcom rację, nie 
może mieć wpływu na kurio-
zalny i niesprawiedliwy wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego.

W marcu 2016 roku Sąd Okrę-
gowy Warszawa-Praga skierował 
do polskiego Trybunału Konsty-
tucyjnego pytanie w przedmiocie 
zgodności z Konstytucją tego sa-
mego przepisu, który był przed-
miotem badania przez Trybunał 
w Luksemburgu. Postępowanie 
jest cały czas w toku. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, 
że polski Trybunał weźmie teraz 
pod uwagę uzasadnienie unij-
nego Trybunału i sprzeczność 
pomiędzy swoim wcześniej-
szym orzeczeniem dotyczą-
cym trzykrotności a obecnym 
rozstrzygnięciem Trybunału 
Sprawiedliwości rozstrzygnie 
na korzyść twórców.  

Jacek Bromski
Prezes Stowarzyszenia 

Filmowców Polskich

Europejski

przyznał rację 
Trybunał Sprawiedliwości 

Stowarzyszeniu Filmowców
Polskich
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kartę, mogłem być legalnie. 
Praca była w jakiejś knajpie – 
okropna i bardzo wymagająca. 
Wstawałem codziennie o trze-
ciej rano, ponieważ zmianę 
zaczynałem o piątej, i pracowa-
łem dziesięć godzin. Byłem non 
stop wykończony. Nie trwało 
to zbyt długo, bo chciałem się 
tam przede wszystkim uczyć 
robienia filmów. Moim marze-
niem było NYU Tisch School 

of Arts. Okazało się to jednak 
nierealne ze względu na finanse. 
Nie dałbym sam rady, nawet 
biorąc pod uwagę stypendia. 
Mogłem aplikować do innego 
college’u, ale powiedziano mi, 
że lepiej będzie, jak wrócę do 
Polski, skończę studia i naj-
wyżej przyjadę po obronieniu 
dyplomu. Pamiętam, że pod-
czas jednej ze zmian w knaj-
pie złapałem się na myśli, że 

parę miesięcy temu miałem 
naprawdę wiele. Byłem studen-
tem łódzkiej Szkoły Filmowej, 
asystowałem w teatrze, praco-
wałem w studiu postprodukcyj-
nym. Szedłem w dobrą stronę. 
Zdecydowałem, że dalszy pobyt 
w Nowym Jorku nie ma sensu, 
i że wrócę tu kiedyś, ale na swo-
ich warunkach. I wróciłem, bo 
na Manhattanie odbyła się pre-
miera Płynących wieżowców. 

W przyszłości chciałbym zrobić 
film w Nowym Jorku. To miasto 
mnie fascynuje, przyciąga i nie 
wykluczam, że kiedyś się tam 
znajdę. Ono jest łaskawe, ale jak 
się w nim przebywa na swoich 
warunkach. Jeżeli jesteś tam 
po to, żeby przeżyć, to może cię 
zniszczyć. 

Zaczynałeś od skromnego 
debiutu, na swoim koncie 
masz koprodukcję. Czy w któ-
rymś z kolejnych kroków 
widzisz się jako reżyser pra-
cujący w Stanach?
Musielibyśmy się zastano-
wić, co oznacza bycie reżyse-
rem w Stanach Zjednoczonych. 
Czuję, że mógłbym tam zro-
bić film. Podobnie zresztą jak 
w Indiach czy Kazachstanie. Ale 
pod warunkiem, że będzie to 
mój film. Nie widzę siebie w roli 
reżysera do wynajęcia, bo pew-
nie bym się w tym nie odnalazł. 
Teraz kompletnie mnie to nie 
interesuje. Wszystkie zawodowe 
decyzje, jakie podejmuję, służą 
temu, żeby stworzyć obraz, 
który naprawdę chcę nakręcić.

Przy okazji Nowego Jorku 
wspomniałeś o niewdzięcz-
nej pracy. Z tego, co wiem, 
w ogóle imałeś się w pewnym 
czasie różnych zajęć. Praco-
wałeś m.in. w jednym z war-
szawskich multipleksów.
Praca była, jaka była, zarabiali-
śmy grosze. Ja akurat sprze-
dawałem popcorn. Sanepid 
zamykał nas dwa razy (śmiech). 
Ale pod ladą spisywałem 
różne pomysły na scenariusze. 
I przede wszystkim mogłem 
oglądać filmy. Billy’ego Elliota 
na dużym ekranie widziałem 
chyba ze dwadzieścia razy. 
Uwielbiam ten tytuł, zresztą do 
dzisiaj oglądam go co jakiś czas. 
Czułem wtedy, że jestem bli-
sko kina, a i to było pozytywne. 
Zresztą pracowałem w różnych 
miejscach. Byłem na przy-
kład ochroniarzem w banku 
(śmiech). To też stanowiło nie-
samowite doświadczenie, bo 
pamiętam, że miałem zmiany 
12- albo 24-godzinne. Abstrak-
cyjna robota. Pracowałem tam 
zaraz po liceum, żeby zarobić 
na wakacje.
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Kuba Armata: Pracujesz 
ponoć nad nowym projektem, 
filmem Głupcy.
Tomasz Wasilewski: Koń-
czę pisać scenariusz i powoli 
będziemy zaczynać develop-
ment. Głupcy to kolejny obraz 
zimowy. Będzie to portret 
60-letniej kobiety. Od jakie-
goś czasu zaczęła mnie też 
fascynować przyroda i chciał-
bym się z nią zmierzyć. Posłuży 
mi do opowiedzenia o emo-
cjonalności mojej bohaterki. 
W poprzednich filmach natura 
odgrywała pewną rolę. Były 
one jednak bardzo surowe. Ten 
też taki będzie, choć w zupeł-
nie inny sposób. Czuję taką 
potrzebę, ciągnie mnie do przy-
rody. Zmieniam się, zmienia się 
też moje kino. Choć oczywiście 
nie robię filmu przyrodniczego 
(śmiech).

To poniekąd stoi w opozycji 
do tego, co robiłeś do tej pory. 
Pierwiastek miejski zawsze 
odgrywał u ciebie dużą rolę. 
Czujesz się ukształtowany 
przez miasto?
Zdecydowanie, całe życie spę-
dziłem w mieście. Na początku 
niewielkim, bo w Inowrocławiu, 
a gdy miałem 17 lat przyjecha-
łem do Warszawy. Poza tym 
dużo podróżowałem, a celem 
moich wyjazdów były najczę-
ściej wielkie miasta – Nowy 
Jork, Rio de Janeiro, Tel Aviv. 
Z drugiej strony każda z tych 
metropolii połączona jest 
z naturą. Gdzieś to wszystko 
się zamyka. Wychowałem się 
w środowisku miejskim i cały 
mój świat kręcił się wokół blo-
ków oraz przestrzeni dookoła 
nich. Myślę, że jest to widoczne 
w moich filmach. Wrzucam 
bohaterów w miejsca, które 
znam. Jednak od jakiegoś 
czasu zbliżyłem się do natury. 
Przez ostatnie trzy, cztery lata 
wiele razy wyjeżdżałem z War-
szawy, nawet sam, by kilka 
tygodni spędzić na łonie przy-
rody. W jakimś sensie się nią 
zachłysnąłem. W ubiegłym 
roku, od razu po festiwalu 
w Berlinie, wyjechałem na Hel. 
Kompletne pustki, a ja przez 
trzy tygodnie siedziałem sam 
i pracowałem.

Wspomniałeś o Nowym Jorku, 
który odgrywa chyba ważną 
rolę w twoim życiu. Poza tym 
to taka definicja wielkomiej-
skości.
Skonfrontowałem tam swoje 
marzenia z rzeczywistością. 
Spędziłem w tym mieście dużo 
czasu. Przez dziesięć lat wyjeż-
dżałem tam każdego roku mniej 
więcej na miesiąc. W moim 
domu zawsze był mit Stanów. To 

charakterystyczne dla pokolenia 
naszych rodziców. Czas, kiedy 
Ameryka była ziemią obiecaną, 
którą później zastąpiła Anglia 
i Irlandia. Jako dziecko zawsze 
postrzegałem Amerykę jako nie-
doścignione marzenie, z którym 
muszę się skonfrontować. Mimo 
że byłem w Stanach wiele razy – 
pokazywałem film, mam wielu 
przyjaciół, mogłem tam miesz-
kać, zdecydowałem się wró-

cić. Ale Nowy Jork z jakiegoś 
powodu we mnie tkwi.

Nie było pokusy, żeby zostać?
Była, w pewnym momencie 
zdecydowałem, że wyjeżdżam. 
Wziąłem dziekankę w Szkole 
Filmowej w Łodzi (Tomasz 
Wasilewski studiował tam na 
Wydziale Organizacji Sztuki 
Filmowej – przyp. red.), znala-
złem pracę, a że miałem zieloną 
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Katarzyna Herman i Tomasz 
Tyndyk w filmie W sypialni, 

reż. Tomasz Wasilewski 
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wierny swojej wizji, czy zosta-
wiasz mu więcej miejsca na 
wykreowanie postaci?
Zawsze współpracuję z aktorem. 
W ogóle moja praca jest dość 
specyficzna, ponieważ jeszcze 
w trakcie prób dokonuję zmian 
w scenariuszu. Pewnie wynika 
to z faktu, że robię kino autor-
skie od A do Z. Od pomysłu 
przez scenariusz, reżyserię, mon-
taż i dźwięk. Codziennie pracuję 
nad materiałem z montażystą. 

Jestem obecny na każdym eta-
pie pracy nad filmem. Po tym, 
jak napiszę scenariusz, musimy 
go z aktorami od nowa zrozu-
mieć. Ja także tego potrzebuję, 
właśnie przez ich wrażliwość. 
Zasadniczo wiem, co chcę zreali-
zować, ale w trakcie prób może 
się to zmieniać. Niektóre sceny 
wypadają, piszę nowe. Zaczy-
namy rozmawiać, co będzie 
ciekawsze w danym emocjonal-
nym odcieniu. Mówię aktorom 

o pewnej intencji. Choć jeśli 
w coś wierzę, staram się tego 
trzymać. Nawet jeżeli czegoś nie 
rozumiem, a intuicyjnie czuję, że 
tak powinno być. Ale jeżeli ktoś 
mnie przekona, że dla bohatera 
inne rozwiązanie jest lepsze, nie 
mam z tym problemu.

Zdarzyła ci się taka sytuacja, 
że aktor miał kompletnie inną 
wizję swojej postaci? Jak 
Bogusław Linda przy Powido-
kach Andrzeja Wajdy.
Aż tak nie. Zawsze było tak, że 
aktorzy wchodzili w moją wizję. 
Oczywiście oni dużo wnoszą od 
siebie, bo film tworzymy razem. 
Kiedy jednak się na coś uma-
wiamy, aktor musi mi zaufać. 
Ja go poprowadzę i nigdy nie 
puszczę. Bez względu na to, jak 
będzie bezbronny, zagubiony 
czy niepewny. Budujemy pewną 
więź, bo żeby opowiedzieć takie 
filmy, jak robię, musimy wyjść 
poza utarte kanony. 

Czy jakiś wpływ na to ma fakt, 
że z częścią swoich aktorów 
znałeś się dłużej i sprawdzili-
ście się też w innych życio-
wych sytuacjach?
Niekoniecznie, bo Doroty 
Kolak wcześniej nie znałem, 
a Julię Kijowską znałem bar-
dzo słabo. Nie wymagałem od 
nich niczego innego niż od 
aktorów, z którymi się przy-
jaźniłem. Musimy wejść na 
pewien poziom zaufania. Moje 
scenariusze skonstruowane są 
w taki sposób, że widać w nich 
dobrze, czego dana postać 
będzie wymagała. Aktor albo 
to rozumie i się godzi, albo nie 
i wtedy szukamy dalej. Zdaję 
sobie sprawę, że w swoich fil-
mach często używam ciała. To 
mój język, lubię w taki spo-
sób opowiadać, ale wiem, że 
nie każdemu musi to paso-
wać. Mam świadomość tego, co 
chcę zrobić, jakimi środkami to 
osiągnąć, więc szukam aktora, 
który pójdzie ze mną. Kiedy 
sobie zaufamy, jest szansa, że 
opowiem ten film w sposób, 
w jaki bym chciał. Nie wyobra-
żam sobie na planie walki. Nie 
ma gorszej rzeczy. Oczywiście 
nie chodzi o spieranie się, bo to 
może być twórcze, ale o prze-

konanie, że aktor i reżyser chcą 
diametralnie czegoś innego. 
Wydaje mi się, że jednakowo 
traktuję wszystkich aktorów, 
choć Marta Nieradkiewicz, 
z którą od dawna się przyjaź-
nię, powiedziała mi kiedyś, że 
wymagałem od niej dużo wię-
cej. Ja tego nie widziałem.

W swoich filmach pokazu-
jesz świat zarówno z męskiej, 
jak i kobiecej perspektywy. Ta 
rzeczywistość mocno się od 
siebie różni?
Wydaje mi się, że w moich fil-
mach nie. Być może dla innych, 
ale nie dla mnie. Zawsze jednak 
staram się podejść do bohatera 
jak do człowieka. Nie daję taryfy 
ulgowej ani kobietom, ani męż-
czyznom ze względu na płeć. 
Kiedyś przeczytałem, że w swo-
ich filmach nie lubię kobiet. 
Bardzo mnie to zastanowiło, bo 
uważam, że je kocham. W tym 
momencie bliżej mi do tego, 
żeby opowiadać o kobietach. 
Może to się zmieni za jakiś czas. 
Gdyby jednak Zjednoczone 
Stany Miłości traktowały o męż-
czyznach, byliby oni tak samo 
„połamani” jak te kobiety.

Często zamiast słowem opo-
wiadasz obrazem. Operator 
to dla ciebie partner w kreacji 
czy osoba, która ma na planie 
ustawić światło?
Współpracą z prawdziwego zda-
rzenia było spotkanie z Ole-
giem Mutu przy Zjednoczo-
nych Stanach Miłości. Śmieję 
się, że w pewnym sensie się 
znaleźliśmy. Od dawna chcia-
łem z nim pracować, bo zawsze 
byłem fanem kina, które tworzy. 

Kiedy pierwszy raz rozmawiali-
śmy przez telefon, szybko oka-
zało się, że bardzo podobnie 
myślimy o kinie. Być może dla-
tego tak lubię „jego” filmy i to, 
w jaki sposób pokazuje boha-
terów. Ma niezwykły talent do 
obserwacji człowieka i „wejścia” 
kamerą w głowę postaci. Potrafi 
spojrzeć przez kamerę w taki 
sposób, że gubi dystans między 
widzem a bohaterem. To jest 
coś, co uwielbiam w kinie. Bar-
dzo mu ufałem, byliśmy praw-
dziwymi partnerami. Oleg nie 
walczył ze mną, nie starał się 
mnie namówić na sposób opo-
wiadania, do którego nie był-
bym przekonany. Mówiłem mu 
o rzeczach, jakie mnie fascy-
nują, czyli o płaskich kadrach. 
On w ogóle bardzo rzadko ich 
używa. Oleg z kolei mówił mi 
o stawianiu kamery w taki spo-
sób, żeby była perspektywa. To 
była symbioza. Obaj czegoś się 
od siebie uczyliśmy. Ta współ-
praca była najbliższa mojemu 
wyobrażeniu o kinie. Teraz 
razem chcemy zrobić Głupców.

Masz poczucie, że z każdym 
kolejnym filmem rozwijasz 

się, a twój styl staje się bar-
dziej dojrzały?
Na pewno uczę się siebie 
i nabieram doświadczenia. Jak 
wspomniałem, uczestniczę 
w każdym etapie realizacji filmu 
i osoby, które ze mną współpra-
cują, muszą mieć tego świado-
mość. Zawsze kiedy startujemy 
z montażem, zaczynają się dla 
mnie schody. Kiedy monto-
waliśmy Zjednoczone Stany 
Miłości, namiętnie czytałem 

Wykorzystywałeś później te 
doświadczenia w swoich fil-
mach?
Być może. Zawsze to była praca 
w zespołach, więc pewnie 
wpłynęło to na moje postrze-
ganie pracy w ogóle i szacu-
nek do niej. Czułem, że muszę 
pracować. Tuż po tym, jak 
przeniosłem się do Warszawy, 
zacząłem roznosić ulotki. Nie-
samowita była dla mnie myśl, 
że jako 17-latek mogę zarabiać 

pieniądze. Chciałem coś robić 
non stop.

Na jakim kinie się 
wychowałeś?
W dzieciństwie mieszka-
łem w małym mieście, gdzie 
był dużo mniejszy dostęp do 
filmów. I trzeba sobie jasno 
powiedzieć, że to nie było 
wyszukane kino. W osiedlo-
wej wypożyczalni jak w Zjed-
noczonych Stanach Miłości 

spędzałem godziny, czytając 
na kasetach tytuły filmów, bo 
jeszcze wtedy nie mieliśmy 
magnetowidu. Moja rodzina 
była chyba ostatnią, która go 
kupiła. Wtedy był początek 
boomu na filmy karate, był też 
Rambo, Komando. To wtedy 
oglądaliśmy. Do dziś pamiętam 
pierwszą ważną wizytę w kinie. 
Moja siostra zabrała mnie na 
Olivier, Olivier Agnieszki Hol-
land. To był przełom, za sprawą 

Agnieszki odkryłem kino. 
W dodatku siostra wiele mi 
o niej opowiadała, o wyjeździe 
z Polski i zagranicznej karie-
rze. Wydało mi się to niesamo-
wite. Jej droga zawsze była dla 
mnie wyznacznikiem i miarą 
sukcesu. Nie chodzi nawet 
o sukces komercyjny czy roz-
poznawalność, ale o spełnienie 
się jako twórca. Pamiętam też, 
jak poszliśmy z siostrą do kina 
na Pożegnanie z Afryką. Pani 

w kasie nie sprzedała nam bile-
tów, twierdząc, że jest tam scena 
z lwem i na pewno będziemy 
się bać. Takie były czasy. 

A studia filmowe, na 
którym etapie sobie 
wymyśliłeś?
Jest taka scena w Zjednoczo-
nych Stanach Miłości, kiedy 
podczas kolędy ksiądz pyta 
córkę Agaty i Jacka, kim chcia-
łaby zostać w przyszłości. Ona 

odpowiada, że aktorką. Prze-
żyłem dokładnie taką sytu-
ację, bo o tej profesji marzy-
łem w dzieciństwie. Wszyscy 
się wtedy śmiali, a ja siedzia-
łem i kompletnie nie rozumia-
łem dlaczego. To była abstrak-
cja, wykroczenie poza świat, 
w którym funkcjonowałem. 
Kino postrzegałem wtedy przez 
aktorstwo. To było dla mnie coś, 
czego pragnąłem, ale może jesz-
cze nie umiałem tego nazwać. 

W liceum grywałem w nieza-
leżnych teatrach. Szybko jed-
nak zrozumiałem, że to nie dla 
mnie. Chciałem całkowicie 
kreować, zatem być reżyserem 
i scenarzystą. 

Teatr jest ci bliski?
Kocham teatr, pracowałem 
w teatrze jako asystent. Uwiel-
białem próby, rodzaj transowej 
atmosfery, jaka tam panowała, 
i poczucie czasu pracy. Być 

może dlatego w taki sposób pra-
cuję przy moich filmach. Potrze-
buję zawsze długich przygoto-
wań. Chodzi zarówno o mnie, 
jak i aktorów. Musimy razem 
zrozumieć bohaterów. Mamy 
dużo prób. Nie tyle odgrywamy, 
ile po prostu się spotykamy 
przez dłuższy czas. To jest luk-
sus teatru.

Jak to się przekłada na rela-
cję z aktorem? Starasz się być 
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Zawsze współpracuję z aktorem. W ogóle 
moja praca jest dość specyficzna, 
ponieważ jeszcze w trakcie prób dokonuję 
zmian w scenariuszu. Pewnie wynika to 
z faktu, że robię kino autorskie od A do Z. 
Od pomysłu przez scenariusz, reżyserię, 
montaż i dźwięk. Codziennie pracuję nad 
materiałem z montażystą. Jestem obecny 
na każdym etapie pracy nad filmem.

Mateusz Banasiuk i Bartosz 
Gelner w filmie Płynące wieżowce, 
reż. Tomasz Wasilewski
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pracy. Wiele razy przychodzi-
łem do Gośki i mówiłem o swo-
ich pomysłach. Wtedy sły-
szałem coś w rodzaju: „Jesteś 
głupi, to jest beznadziejne” 
albo: „Dobra, to jest fajne, spró-
bujmy”. Też staram się w taki 
sposób pracować. Ludzie, któ-
rzy robią ze mną filmy, nie są 
przypadkowi. Potrzebuję ich 
talentu, żeby film mógł w ogóle 
powstać. 

Jesteś osobą bardzo dokładną, 
która skrupulatnie przygo-
towuje się przed wejściem 
na plan. A jaką rolę odgrywa 
w tym wszystkim intuicja?
Ogromną, robię swoje filmy, 
bazując przede wszystkim na 
intuicji. Pamiętam, jak po raz 
pierwszy spotkałem się z Kasią 
Herman w 2010 roku. Jest 
wspaniałą aktorką, z dużym 
doświadczeniem, a ja przycho-
dzę do niej ze scenariuszem 
W sypialni i mówię, że nie mam 
kasy, warunki będą ciężkie, ale 
że bardzo wierzę w ten film. Że 
pomogę jej we wszystkim, ale 
nie zawsze będę jej umiał każdą 
rzecz wytłumaczyć. Mogę coś 
rozumieć i czuć, że tak musi 
być, i nawet jeśli będzie to dla 
nas irracjonalne, to powinna mi 
wtedy zaufać. To była pierw-
sza rozmowa, jaką kiedykolwiek 
odbyłem z aktorem. Moi boha-
terowie często zachowują się 
irracjonalnie, ale przecież takie 
jest życie. To, co robią, podyk-
towane jest emocją, impulsem. 

To wiąże się z intuicją. Mocno 
kieruję się swoim przeczuciem. 
W ogóle moim zdaniem na tym 
bazuje talent. Kiedy wkrada się 
wyrachowanie, to jest coś zupeł-
nie innego.

Wspomniałeś wcześniej 
o aspekcie cielesności, który 
często buduje język twoich 
filmów. Dlaczego to jest tak 
ważne?
To też jest intuicja. Wiele osób 
chciałoby ode mnie jakiegoś 
wytłumaczenia albo deklaracji, 
dlaczego tak często używam 
ciała w swoich filmach. I sta-
ram się to tłumaczyć. Po pro-
stu czuję, że umiem wyrazić 
emocje właśnie w ten sposób. 
Poprzez cielesność, intymną 
sytuację. Na pewno wiąże się 
to z moją osobowością i wraż-
liwością. Nie ma chyba jed-
nak prostego wytłumaczenia. 
Kiedy zrealizowałem pierwszy 
film, zauważyłem, że ile osób, 
tyle interpretacji. To jest wła-
śnie wspaniałe. Bo robię kino 
otwarte, które można odczyty-
wać przez własne doświadcze-
nia i emocje. Krytycy często 
opisują moje obrazy w sposób, 
w jaki wydaje im się słuszny. 
Pamiętam, że W sypialni 
porównywane było do Ostat-
niego dnia lata Tadeusza Kon-
wickiego. Przede wszystkim 
ze względu na ostatnią scenę, 
kiedy Kasia Herman siedzi 
na plaży pod kocem. Podobna 
scena jest u Konwickiego. Tyle 

że wtedy ja tego filmu jeszcze 
nie widziałem, a Kasia siedzi 
pod kocem tylko dlatego, że 
zaczął padać deszcz (śmiech). 
A były całe recenzje budujące 
narrację w ten sposób, że to 
hołd dla filmu Konwickiego. 
Każdy oczywiście ma prawo 
odnajdywać w filmie swoje rze-
czy. Ludzie często pytają mnie, 
czy czytam recenzje. Rzadko to 
robię, nie przywiązuję wielkiej 
wagi do tego typu publikacji. 
Bardzo lubię takie rozmowy 
jak ta, kiedy sam próbuję zro-
zumieć swoje spojrzenie na 
kino. À propos porównań, Zjed-
noczone Stany Miłości czę-
sto zestawiano z Dekalogiem 
Krzysztofa Kieślowskiego.

Jak na to reagujesz?
To dla mnie ogromny komple-
ment. Choć uwierz mi, że cały 
Dekalog obejrzałem dopiero 
po zmontowaniu Zjednoczo-
nych Stanów Miłości. Były takie 
momenty, które mnie szoko-
wały, jak na przykład ten, kiedy 
w pierwszej części dziecko się 
topi. Teraz właśnie czytam sce-
nariusz Dekalogu i zastana-
wiam się, skąd bierze się to, że 
intuicyjnie sięgamy po pewne 
rzeczy. Może nasza wrażliwość 
i postrzeganie świata są powta-
rzalne przez kolejne pokole-
nia? Doświadczamy z wiekiem 
podobnych emocji?

Czy gdy wracasz do swoich 
filmów po jakimś czasie, 

odbierasz je trochę inaczej niż 
dawniej?
Z pewnością, choć wszyst-
kie je lubię. Na koniec jed-
nak zawsze mam poczucie, 
że każdy z nich powinien 
być lepszy. Chciałbym zrobić 
film idealny z mojego punktu 
widzenia. Mam kilka takich 
typów i te moje zawsze są gor-
sze. Poznałem jednak ludzi, 
którzy tak właśnie postrzegają 
Zjednoczone Stany Miłości. 
To coś niesamowitego. Ktoś 
kiedyś przy okazji W sypialni 
zapytał mnie, czy pamiętam 
swoją pierwszą recenzję. Nie 
mam pojęcia, jaka była, ale za 
to dobrze pamiętam pierw-
szą publikację, kiedy napi-
sano o mnie „Wasilewski”. Nie 
„Tomasz Wasilewski”, tylko 
„Wasilewski”. Wtedy stałem się 
reżyserem. Przez długi czas nie 
potrafiłem tak o sobie mówić. 
Dopiero po Płynących wieżow-
cach, kiedy ktoś mnie zapytał, 
czym się zajmuję, odpowia-
dałem, że jestem reżyserem. 
Wcześniej wydawało mi się, że 
nie mam prawa tak mówić, że 
za mało zrobiłem, żeby tak się 
tytułować. Dla mnie to jest coś 
na tyle ważnego i wielkiego, 
że trzeba na to zasłużyć, nawet 
w swoich oczach. A ja nigdy 
nie jestem z siebie zadowolony 
na sto procent. Mimo że za każ-
dym razem tyle z siebie daję. 
Zawsze chcę więcej. 

Warszawa, zima 2017

Krzysztofa Kieślowskiego, który 
przekonywał, że to jego ulu-
biony etap. Mam takie wraże-
nie, że powinienem tak nakręcić 
film, żeby go później zmonto-
wać w tydzień. A to oczywiście 
nigdy się nie udaje. W trakcie 
montażu wyrzucam dużo scen. 
Przykładowo, pierwsza układka 
Zjednoczonych Stanów Miłości 
miała trzy godziny, a finalnie 
obraz trwa sto minut. Wyrzu-
ciłem z niego sceny, które jako 
reżyser najbardziej lubiłem. 
Uznałem, że tak będzie lepiej 
z punktu widzenia opowieści 
i bohaterki. Taki paradoks. Nie 
mam jednak z tym problemu. 
Podobnie zresztą jest w scena-
riuszach, które piszę. 

To ważna część twojej 
profesji. Odbierając 
Srebrnego Niedźwiedzia 
w Berlinie, powiedziałeś, że ta 
nagroda jest dla ciebie ważna, 
bo potwierdza, że jesteś na 
dobrej drodze i w pewien 
sposób cię ośmiela.
To było dla mnie ogromne 
zaskoczenie, bo mimo że przez 
lata pisałem scenariusze dla 
telewizji, nie myślałem o sobie 
jako o scenarzyście. To jest 
paradoks, ponieważ zawsze 
pisałem, żeby reżyserować. 
Choć sprawiało mi to ogromną 
frajdę. Nagroda w Berlinie to był 
moment, kiedy spojrzałem na 
siebie jako na scenarzystę i teraz 
tak na siebie patrzę. Dzięki 
Srebrnemu Niedźwiedziowi nie 
stałem się lepszym scenarzy-
stą, a bardziej docenionym. Ta 
nagroda mnie umiejscowiła.

Dodała ci pewności siebie?
Nie spowodowała, że jestem 
lepszym twórcą. Zawsze mia-

łem znaki zapytania i teraz rów-
nież je mam. W swoich filmach 
staram się sięgać trudnych, 
złożonych emocji, więc często 
pojawiają się jakieś wątpliwo-
ści. Nagrody tego nie zmienią. 
Natomiast z pewnością jest mi 
teraz łatwiej, jestem bardziej 
dostrzegany. Nie tylko w Pol-
sce, ale przede wszystkim za 
granicą. Zawsze jednak wierzy-
łem w siebie. Mimo że miewam 
takie momenty, że czegoś naj-
zwyczajniej nie wiem. Ale może 
dzięki temu ta praca jest bar-
dziej twórcza, organiczna.

Wspominasz o większej 
rozpoznawalności. Czy 
Srebrny Niedźwiedź otworzył 
wiele drzwi?
Jakieś na pewno otworzył, bo to 
ważna nagroda. Pamiętam, że 
wtedy w Berlinie mój przyjaciel 
poznał mnie z pewną promi-
nentną osobą z kinematogra-
fii szwajcarskiej. Kiedy mnie 
przedstawił, nie wzbudziło to 
specjalnego zainteresowania, 
ale gdy dodał, że mój film star-
tuje w Konkursie Głównym 
festiwalu, nagle ta osoba chciała 
ze mną rozmawiać. Zatem na 
pewno sama obecność w Ber-
linie trochę zmieniła, ale nie 
jestem w stanie powiedzieć, 
jak wiele. Pewnie wielu rzeczy 
nie dostrzegam, choć widzę 
różnicę pomiędzy Berlinale 
a innymi festiwalami, na któ-
rych byłem. Jestem ogromnie 
dumny z nagrody w Karlowych 
Warach, którą dostałem za Pły-
nące wieżowce. To w ogóle miej-
sce, gdzie dla mnie wszystko 
się zaczęło. Pojechałem tam 
z debiutanckim W sypialni, fil-
mem zrobionym za małe pie-
niądze przez grupę znajomych, 

a potem wracałem z każdym 
kolejnym projektem. Czuję się 
związany z tym festiwalem. 
Ale patrząc na prestiż nagród 
z Karlowych Warów i Berlina, 
dostrzegam dużą różnicę. 

Jak w ogóle doszło do reali-
zacji debiutu W sypialni? Nie 
jesteś absolwentem reżyse-
rii, więc ta droga była pewnie 
inna niż w przypadku wielu 
twoich koleżanek i kolegów.
Nie było to łatwe, zwłaszcza 
że nie chciałem czekać. Cze-
kałem już cztery lata. Miałem 
zacząć od Płynących wieżow-
ców, ale żadnemu z producen-
tów nie udało się zdobyć pie-
niędzy na ten film. Pomyślałem, 
że to może trwać bardzo długo. 
Szczególnie, że, jak powiedzia-
łeś, nie skończyłem reżyserii 
w szkole filmowej. Nie byłem 
postrzegany jak wykształcony 
reżyser, co bardzo utrudniało 
finansowanie produkcji. Dosze-
dłem do wniosku, że muszę 
radzić sobie sam. Napisałem 
scenariusz W sypialni w taki 
sposób, żeby móc go zrealizo-
wać bardzo niewielkimi nakła-
dami. I zaryzykowałem.

Czy to prawda, że próbując 
dostać się do łódzkiej Szkoły 
Filmowej, złożyłeś scenariusz 
Zjednoczonych Stanów Miło-
ści?
Tak, próbowałem się wtedy 
dostać na scenariopisarstwo. 
Ten tekst wyglądał nieco ina-
czej, ale konstrukcja i bohate-
rowie byli ci sami. Dostałem 
cztery punkty na dziesięć i nie 
zostałem przyjęty. Ironia losu. 
Do Łodzi nie dostałem się 
też na reżyserię, podobnie jak 
dwukrotnie do Szkoły Wajdy. 

Do Katowic już nie zdawa-
łem (śmiech). Może po prostu 
nie radzę sobie z egzaminami. 
Z drugiej strony myślę czasami, 
jak ci ludzie mają przekonać 
kogoś do swojej wizji, skoro 
nie mają możliwości zrealizo-
wania tego pomysłu? Egzamin 
może być bardzo przypadkowy. 
Potraktowałem W sypialni jako 
frycowe. Jako moją szkołę fil-
mową, którą muszę przejść, 
żeby starać się o prawdziwy 
debiut. Tyle że to właśnie ten 
film stał się moją przepustką, 
otworzył mi drogę. Zbierali-
śmy bardzo dobre recenzje 
w międzynarodowej prasie 
w Karlowych Warach. W efek-
cie W sypialni był najczęściej 
podróżującym polskim filmem 
po festiwalach w 2012 roku. Co 
więcej, wszędzie, gdzie go poka-
zywaliśmy, kwalifikowany był 
do Konkursu Głównego.

Czy takim przyspieszonym 
kursem reżyserii była też rola 
asystenta Małgorzaty Szu-
mowskiej przy 33 scenach 
z życia?
Śmieję się, że wszystkie asy-
stentury, które zrobiłem, 
wychodziłem sobie. Po pro-
stu zgłaszałem się do reżyse-
rów i mówiłem, że chciałbym 
z nimi pracować. Tak też było 
z Gośką. W 2006 roku dosta-
łem się na warsztaty reżyserii, 
gdzie miała wykład. Zaprosiła 
naszą szóstkę do domu, zrobiła 
wtedy dokument A czego tu się 
bać? Pamiętam, że na jakiejś 
imprezie podszedłem do niej 
i powiedziałem, że chciałbym 
być jej asystentem. Dzwoni-
łem przez cały rok, powtarza-
jąc to przy każdej możliwej 
okazji, aż w końcu mnie wzięła 
(śmiech). Robiłem to za darmo, 
naprawdę tego chciałem. 
Moja funkcja nie była nawet 
wpisana w budżet. Myślę, że 
Gośka czuła, jak bardzo mi 
zależy, bo byłem rzeczywiście 
dobrym asystentem. Oddałem 
się tej pracy i bardzo wierzy-
łem w ten projekt. Gośka, wraz 
z Agnieszką Kurzydło, która 
była wtedy drugim reżyserem, 
dopuszczały mnie dzięki temu 
do wszystkiego. Uczestniczy-
łem w każdym aspekcie ich 

Do dziś pamiętam pierwszą ważną wizytę w kinie. Moja siostra 
zabrała mnie na Olivier, Olivier Agnieszki Holland. To był przełom, 
za sprawą Agnieszki odkryłem kino. W dodatku siostra wiele mi 
o niej opowiadała, o wyjeździe z Polski i zagranicznej karierze. 
Wydało mi się to niesamowite. Jej droga zawsze była dla mnie 
wyznacznikiem i miarą sukcesu. Nie chodzi nawet o sukces 
komercyjny czy rozpoznawalność, ale o spełnienie się jako twórca.
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Zjednoczone Stany Miłości, 
reż. Tomasz Wasilewski



12

Temat numeru: agencje aktorskie Artur Zaborski:  W wiernej służbie jej aktorskiej mości.  
O rynku agentów filmowych w Polsce

13MAGAZYN FILMOWY        nr 66/luty 2017MAGAZYN FILMOWY        nr 66/luty 2017

W wiernej  służbie
jej aktorskiej  mości.
O rynku agentów
filmowych w Polsce
Artur Zaborski

Temat numeru: 
agencje aktorskie

O swojej pracy mówią z pasją. 
Nie ukrywają jej wad, nie próbują 
gloryfikować, nie udają, że jest kolorowo 
i bajecznie. Ale też chętnie zaznaczają 
swoje sukcesy i podkreślają, że czują się 
zawodowo spełnieni. 
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Nazwiska jednak ujaw-
nić nie chcą. Proszą: 
„Tylko nie pisz, z jakiej 
jestem agencji i nie po-

dawaj moich personaliów. To za 
młody rynek. Czytelnicy mogli-
by źle odebrać, że po paru latach 
aktywności próbuję brzmieć jak 
wieloletni mentor”. Podobne tłu-
maczenie się w moich rozmowach 
z agentami powraca jak mantra. 
W efekcie na ujawnienie godzi się 
zaledwie kilka osób. Dlatego po-
niższy tekst wcale nie jest inkrusto-
wany cytatami z wypowiedzi. Przy 
znakomitej większości zamiast na-
zwiska rozmówcy i nazwy firmy, 
którą reprezentuje, musiałaby się 
bowiem znaleźć adnotacja: „mó-
wi X, prosząc o zachowanie ano-

żony bądź inne bliskie aktorom 
osoby, ale są i nieliczne wyjątki, 
gdy jednym twórcą opiekuje się 
managerka, z którą pracował wcze-
śniej w agencji; to przykład choćby 
Marcina Dorocińskiego) do około 
pięciu-ośmiu osób. Dlaczego pra-
cownicy decydują się na pracę na 
własny rachunek? Powodów jest 
wiele. Wśród wypowiedzi moich 
rozmówców jak mantra powraca 
argument mówiący, że tylko w ten 
sposób można profesjonalnie 
wykonywać swoją pracę. W dużej 
agencji agent opiekuje się nawet 
czterdziestoma aktorami. Nie ma 
wtedy szans, by każdemu z nich 
poświęcić tyle samo czasu, na 
czym cierpią ci, którzy nie mają 
jeszcze ugruntowanej pozycji. 

epizody z pracą w tym charakte-
rze. Choć warto zaznaczyć, że pio-
nierzy tego zawodu nad Wisłą to 
mężczyźni: Jerzy Gudejko i Bar-
tosz Stasina, ale o tym później. 
Początek z reguły wszyscy ma-
ją podobny. Zazwyczaj wiąże się 
z profesjonalną agencją, do której 
trafia się najczęściej przypadkiem. 
Ktoś szukał pracy w filmie, ktoś 
inny marzył o tym, żeby zostać 
aktorem, ale odkrył, że to zawód 
niekoniecznie dla niego, jednak 
chcąc pozostać blisko ludzi wy-
konujących go, zdecydował się na 
pracę w agencji. Jeszcze ktoś inny 
trafił tam zupełnie przez przypa-
dek, kiedy najzwyczajniej w świe-
cie odpowiedział na ogłoszenie 
o pracę. Później ścieżki kariery 

nowicie o zbyt częstą obecność 
na ekranach twórców, którzy są 
na fali. Zdaniem moich rozmów-
ców istnieje grupa agentów-mo-
dliszek, którzy chcą wycisnąć z ak-
tora, ile się da, kiedy ten ma swoje 
pięć minut. Obsadza się go więc 
we wszystkim, co przynosi sławę 
i pieniądze. Nie myśli się o przy-
szłości podopiecznego, a jedynie 
o doraźnym efekcie. W ten spo-
sób można szybko się wzbogacić, 
ale jak wiemy, nie da się na takiej 
fali zbyt długo utrzymać. Co robi 
manager, kiedy jego aktor przesta-
je być zasypywany propozycjami 
ról, talent shows i seriali, bo prze-
jadł się widzom? Przerzuca się na 
promocję innego artysty, którego 
zazwyczaj zachęca do siebie suk-
cesem poprzednika. A to działa, 
bo kiedy aktorzy widzą, w ilu fil-
mach zagrał ich kolega bądź ko-
leżanka, naturalnie zaczynają in-
teresować się tym, kto stoi za ich 
sukcesem. Statystyki, co zupełnie 
zrozumiałe, pokazują, że do drzwi 
agentów, którzy mają pod swoimi 

skrzydłami kogoś, kto osiągnął 
spektakularny sukces, puka o wie-
le więcej zainteresowanych niż do 
innych. Niektórzy managerowie 
mogą z tego korzystać, bo w Pol-
sce wciąż panuje przekonanie, że 
dla aktora najważniejsze jest, żeby 
jak najwięcej grać, co, jak twierdzą 
agenci, nie do końca jest prawdą, 
bo zgranemu aktorowi trudno zna-
leźć pracę.

Tak rodzi się problem, który 
stawia pod znakiem zapytania 
pierwszą zasadę impresaria, 
jaką jest dbanie o interesy swo-
jego klienta, a nie o swoje. To 
jak z przysięgą Hipokratesa: po 

nimowości”. Dla wygody Czytel-
nika artykuł został ujednolicony 
do formy deskryptywnej.

Agent – z czym to się je?
Na początku należy odpowiedzieć 
sobie na pytanie, jak zostaje się 
w Polsce agentem. Szkoły, która 
kształciłaby w tym zawodzie w na-
szym kraju nie ma. Kim więc są 
osoby uprawiające tę profesję? To 
zazwyczaj absolwenci filmoznaw-
stwa, kulturoznawstwa, anglisty-
ki lub innej filologii, teatrologii 
i produkcji filmowej. Czy może 
raczej: absolwentki, bo to zawód, 
który w przytłaczającej większości 
uprawiają kobiety. Podczas pracy 
nad tekstem natrafiłem jedynie 
na kilku rodzynków, którzy mieli 

Ale zanim o plusach i minusach 
dużych i małych firm, zacznijmy 
od tego, czym właściwie zajmuje 
się agent.

Najprościej rzecz ujmując: 
wszystkim. Impresario dba 
o kalendarzówkę, a więc o ter-
minarz swojego aktora. Musi 
dokładnie wiedzieć, kiedy są jego 
spektakle teatralne, kiedy rozpo-
czynają się zdjęcia do filmu lub 
serialu, w którym podopieczny 
bierze udział, kiedy odbywa się 
casting, na którym warto się poka-
zać, ale także kiedy przypadają 
dni uniemożliwiające zawodowe 
aktywności, bo przypada w nie 
wizyta u dentysty, przeprowadzka, 
operacja psa, ślub cioci, etc. Tu 
nie ma tajemnic – w tej kwestii 
agent jest jak sekretarka. Musi 
o wszystkim pamiętać. Zaniedba-
nie w tej kwestii może prowadzić 
do poważnych konsekwencji. Co 
poza tym? Oczywiście, lektura 
scenariuszy. Nie, aktorzy nie czy-
tają wszystkich. To manager robi 
pierwszą selekcję i proponuje pod-
opiecznemu te, na które powinien 
zwrócić uwagę. Podejść jest kilka, 
zależą od obranej przez agenta 
linii. Najczęściej model jest taki, 
aby role nie powtarzały się i nie 
ugruntowywały wizerunku. Jeśli 
aktor zagrał w dwóch filmach woj-
skowego, zaczyna dostawać sporo 
ofert kolejnych takich ról. Świa-
domi rynku impresariowie nie 
przystają na te propozycje, szu-
kając dla aktora czegoś zupełnie 
innego, spoza koniunktury. Podob-
nie z gatunkami. Jeśli aktorka 
zagrała w trzech komediach, 
wtedy profesjonalny agent przy-
chylniej spogląda na scenariusze 
dramatów psychologicznych. Nie-
zwykle ważne dla moich rozmów-
ców jest także to, aby artysty nie 
„zgrać”. Jeśli jest na kogoś boom, 
wtedy większość managerów stara 
się hamować zapędy aktorów na 
sławę i branie ról w kolejnych fil-
mach, które mogą im przynieść 
bogactwo i rozgłos. Tak dzieje się 
przynajmniej w teorii.

Po pierwsze: nie 
szkodzić
Bo jednak większość agentów, 
z którymi rozmawiałem, wskazuje 
na istnienie poważnego proble-
mu w branży. Doświadczamy go 
także my, widzowie. Chodzi mia-

są dwie. Albo zostaje się w ma-
cierzystej agencji i pod jej egidą 
pracuje na chwałę firmy i repre-
zentowanych aktorów, albo zdoby-
wa się doświadczenie i odchodzi, 
rozpoczynając własną kameralną 
działalność. Niekiedy zabiera się 
z agencji „swoich” aktorów.

W efekcie powstaje coraz wię-
cej jednoosobowych firm, które 
skupiają kameralną liczbę arty-
stów. Duże agencje reprezentują 
nawet 400 osób (tak jest w przy-
padku Gudejko, prowadzonej 
przez Grażynę i Jerzego Gudej-
ków, najstarszej i największej 
firmy tego typu w Polsce). Agentki 
działające w pojedynkę mają ich 
znacznie mniej – od jednej osoby 
(tak jest z agentkami, którymi są 

pierwsze nie szkodzić. Oczywi-
ście, ta praca poza twardym krę-
gosłupem moralnym wymaga 
także świadomości, że karierę 
aktora planuje się z wieloletnim 
wyprzedzeniem. Spektakularnych 
efektów nie można oczekiwać po 
roku współpracy. Musi więc mię-
dzy agentem i aktorem istnieć 
silna nić porozumienia i zaufa-
nia. Artysta powinien być świa-
domy, dlaczego manager odra-
dza mu udziały w telewizyjnym 
show z gargantuicznym honora-
rium, tak samo, jak musi wiedzieć, 
dlaczego rolę, która wydaje się 
stworzona dla niego, proponuje 
innemu swojemu aktorowi, a nie 
jemu. Granie do wspólnej bramki 
jest podstawą, która czasami może 
zaowocować konfliktami i spię-
ciami, co potwierdza każdy, kto 
w tej branży pracuje. Relacja musi 
być partnerska, ale nie powinna – 
co moi rozmówcy bardzo mocno 
akcentują – przechodzić w przyja-
cielską. Niekiedy aktorom zdarza 
się bowiem od agentów uzależ-

niać. Potrafią zadzwonić do niego 
w środku nocy, bo coś jest nie tak: 
mają obawę przed planem, zapo-
mnieli, która scena będzie krę-
cona, bądź najzwyczajniej w ich 
życiu prywatnym zdarzyło się coś, 
co zaowocowało wywołaniem 
emocji, o których chcą poroz-
mawiać ze swoim opiekunem. 
Manager jest więc powiernikiem, 
spowiednikiem i psychoanality-
kiem, który nie może pozwalać 
sobie na podobne wylewności. 
Zasada jest prosta: agent akto-
rowi musi służyć o dowolnej porze 
dnia i nocy, ale aktor agentowi 
już nie. Potwierdza to każdy, 

Coraz częściej w Polsce, choć to jeszcze 
nie norma, manager staje się także 
kreatorem publicznego wizerunku swojego 
podopiecznego. Odpowiada nie tylko 
za obsługę mediów społecznościowych, 
na których umieszcza zdjęcia, posty 
i aktualizacje, ale także za kontakt 
z mediami i fanami (odpisuje na 
wiadomości i listy, wysyła autografy). 
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z kim udało mi się porozmawiać. 
Jest to jednak problematyczne 
w agencjach, gdzie czas pracy 
jest normowany. Trudno prze-
cież oczekiwać, że agent może 
służyć aktorowi od godziny 9 do 
17, skoro, dajmy na to, aktor gra 
spektakl o 19 i akurat przed nim 
przydarzy mu się awaria. Free- 
lancerzy już dawno pogodzili 
się z tym, że w ich pracy nie ma 
weekendów ani świąt. Twierdzą, 
że ich aktorzy muszą mieć poczu-
cie stałej managerskiej dostępno-
ści. Chociaż ważne jest oczywi-
ście stawianie granic i reagowanie 
na problem, który rzeczywiście 
wymaga ingerencji agenta.

Cena wizerunku 
Coraz częściej w Polsce, choć to 
jeszcze nie norma, manager staje 
się także kreatorem publicznego 
wizerunku swojego podopieczne-
go. Odpowiada nie tylko za obsłu-
gę mediów społecznościowych, na 
których umieszcza zdjęcia, posty 
i aktualizacje, ale także za kontakt 
z mediami i fanami (odpisuje na 
wiadomości i listy, wysyła auto-
grafy). Każdy dziennikarz wie, że 
wywiadu do autoryzacji nie odsyła 
się aktorowi, tylko jego agentowi, 
który rozmowę jest w stanie nie 
tylko pociąć, ale też napisać od 

nowa, a w skrajnych przypadkach 
nawet zablokować publikację. Mi-
mo coraz bardziej pewnych sie-
bie w tej kwestii managerów, nie 
upowszechniło się jednak u nas 
chodzenie na wojnę z dziennika-
rzami. Wielu moich rozmówców 
przyznało, że doświadczyło tego, 
że dziennikarz opublikował w ga-
zecie wersję wywiadu sprzed auto-
ryzacji, w takiej formie, jaką miał 
nagraną na dyktafonie. Ale do 
procesów w tych skrajnych przy-
padkach nie dochodziło. Pomimo 
słabnącej pozycji mediów, wciąż 

przyczyniają się do tego, że rynek 
tak wygląda. Wielokrotnie byli 
świadkami sytuacji, kiedy reży-
ser castingu dzwonił do agenta 
z propozycją dla aktora, a agent 
niezależnie kontaktował się z pro-
ducentem, próbując wpłynąć na 
niego, by właśnie tego aktora 
wybrał, czym podważał pozycję 
reżysera obsady.

Mimo to, agenci chwalą sobie 
najbardziej współpracę właśnie 
z reżyserami castingu (co działa 
w dwie strony), którzy wiedzą 
dokładnie, kogo poszukują, 
a agenci dokładnie wiedzą, kogo 
mają zaoferować. Można się więc 
najszybciej porozumieć i najła-
twiej dojść do konsensusu. Ist-
nieje też pole do twórczej dyskusji, 
bo reżyserzy obsady są bardziej 
elastyczni niż reżyserzy filmowi. 
Łatwiej również przeforsować 
u nich twarze nierozpoznawalne, 
dać szansę osobom dopiero w tej 
branży zaczynającym. Choć tutaj 
panuje pewna niezgoda: reżyse-
rzy castingu uważają, że to oni 
powinni odpowiadać za promo-
cję twarzy nieogranych, a agenci 
chcą brać tę funkcję na siebie. Moi 
rozmówcy zwracają też uwagę, że 
reżyserzy filmowi najchętniej pra-
cują z osobami, które znają. Zazwy-
czaj ma być tak, że twórca ma w już 
głowie obsadzone pięć głów-
nych ról, a do agencji zwraca się 
z prośbą o pomoc w doborze dru-
giego planu i epizodystów. Docho-
dzi jeszcze kwestia producenta, 
który chętnie widziałby na ekra-
nie twarze rozpoznawalne, żeby 
tzw. nazwisko dobrze wyglądało 
na plakacie. Nowym graczem jest 
dystrybutor, który coraz częściej 
pojawia się już na etapie develop-
mentu projektu (także w charak-
terze koproducenta). Już wtedy 
obmyśla strategię marketingową 
filmu, w której chce uwzględnić 
aktorów pomocnych w zachęce-
niu widzów do pójścia do kina, co 
dla agentów jest kolejnym ogra-
niczeniem.

Prowizja bez kodeksu
Nic więc dziwnego, że także pro-
wizje od umów różnicują się 
w zależności od stopnia doświad-
czenia i rozpoznawalności aktora. 
Kiedy świeżo upieczony absol-
went szkoły przychodzi do agen-
cji, musi liczyć się z tym, że odda 

liści i buntownicy. Aktorzy ważą 
więc, czy bardziej opłaca się nabra-
nie rozgłosu przez skandal bądź 
kontrowersję i zaistnienie od razu, 
czy wieloletnia inwestycja, która 
obrodzi po czasie. Dziś większość 
decyduje się na to drugie. Choć 
oczywiście jest mnóstwo wyjąt-
ków. Wystarczy podać za przykład 
aktora, który wystąpił w dwóch 
niezależnych kampaniach poli-
tycznych promujących konkuru-
jące ze sobą partie – Platformę 
Obywatelską oraz Prawo i Spra-
wiedliwość.

To w Polsce, a co ze światem? 
Rodzi się przecież pytanie, czy 
dziś agenci powinni ograniczać 
się jedynie do działalności na 
terenie kraju. W czasach globa-
lizacji dostęp do zagranicznych 
castingów jest łatwy jak nigdy. 
Z jednej strony mamy cały sze-
reg tanich lotów, które umożli-
wiają swobodne podróżowanie, 
przynajmniej po Europie, z dru-
giej – wiele castingów odbywa 
się wirtualnie, więc nie trzeba nig-
dzie się ruszać. Taki zresztą spo-
sób wydaje się przyszłością także 
nad Wisłą. Wystarczy spojrzeć na 
powodzenie projektu Aktorzy Pol-
scy, czyli największej wirtualnej 
bazy castingowej w kraju, która 
docelowo zawierać będzie pro-

file wszystkich rodzimych akto-
rów. Specyfika rynków jest jednak 
na tyle różna, że moi rozmówcy 
zgadzają się, że aktor, który ma 
predyspozycje do tego, by grać 
za granicą – a więc włada bie-
gle językiem obcym – powinien 
mieć agentów w innych krajach. 
Tylko dzięki temu może mieć 
pewność, że dowie się o ważnych 
castingach, i że będzie polecany. 
Bowiem w odróżnieniu od Pol-
ski, na rynkach zachodnich naj-
ważniejszą osobą, która decyduje 
o obsadzie, jest reżyser castingu. 

na co mogą pozwolić sobie akto-
rzy, różnicują się stawki za ich 
dzień zdjęciowy, co mają wyko-
rzystywać producenci. Moi roz-
mówcy mówią, że zaledwie kilka 
razy w karierze zdarzyło im się, 
że wspólnie z innymi agentami 
zbuntowali się przeciwko takim 
praktykom. Producenci dużych 
filmów, którzy doskonale znali 
stawki za dzień zdjęciowy akto-
rów, jakich chcieli zatrudnić, pro-
ponowali kwoty znacznie niższe, 
powołując się na stawki wyne-
gocjowane w innych agencjach. 
Zazwyczaj w przypadkach takich 
produkcji kolejni agenci ulegają, 
ale zdarzyło się, że skontaktowali 
się ze sobą i solidarnie powiedzieli 
„nie”, walcząc o regularne kwoty. 
Te nieliczne przypadki zakoń-
czyły się sukcesem managerów, 
bo producenci ustąpili. To jednak 
rzadkie postępowanie zespołowe, 
nad czym impresariowie utyskują. 
Moi rozmówcy twierdzą, że gdyby 
działało coś na kształt stowarzy-

jednak mało kto decyduje się na 
dociekanie praw w sądzie i woli 
o sytuacji zapomnieć.

Wizerunek jest jednak nie-
zwykle ważny, bo przez to, jak 
aktora postrzegają widzowie, ma 
on szanse na intratne kontrakty 
reklamowe. Agent musi na taką 
szansę pracować latami, zwłaszcza 
jeśli marzy o wieloletnim kontrak-
cie z firmą ubezpieczeniową bądź 
bankiem. Dlatego, z punktu widze-
nia impresaria, niezwykle ważne 
jest, by aktor udzielał się charyta-
tywnie, zapewniał o wartościach, 
które są dla niego ważne, i unikał 
za wszelką cenę „wtop” i skandali. 
Agent skupia się na tym, by media 
społecznościowe zapełniały zdję-
cia podopiecznego, z których jasno 
wynika, że wspiera Wielką Orkie-
strę Świątecznej Pomocy i Szla-
chetną Paczkę, działa na rzecz 
adopcji dzieci i zwierząt, bierze 
udział w charytatywnych przedsta-
wieniach dla mieszkańców domów 
dziecka bądź osób i innych grup 
społecznych, które z racji swo-
jej sytuacji nie mogą pozwolić 
sobie na bilety do teatru czy kina. 
Dobrze, żeby przy tym komunikat 
z mediów społecznościowych pły-
nął taki, że aktor dba o linię i zdro-
wie poprzez uprawianie sportów 
i jogi, a także, że wyraża troskę 

o los planety. Takich ludzi dziś 
lubimy, dlatego agenci bezwzględ-
nie wycinają z wywiadów wszel-
kiego typu drażliwe kwestie i nie 
pozwalają podopiecznym angażo-
wać się w sprawy polityczne ani 
komentować życia prywatnego. 
Moi rozmówcy mówią wprost: 
trzeba robić, co się da, by zdjęcia 
z imprezy charytatywnej obiegły 
internet, a te z bankietów nigdy 
nie ujrzały światła dziennego. Ta 
taktyka ma swoje uzasadnienie: 
dziś na kontrakty mogą liczyć 
grzeczni i ułożeni, a nie skanda-

jej nawet połowę swoich docho-
dów. Agenci tłumaczą, że tylko 
w ten sposób mogą pozwolić sobie 
na to, żeby młodą osobą zająć się 
należycie i móc poświęcić jej tyle 
samo czasu, ile poświęcają zna-
nemu, rozpoznawalnemu pod-
opiecznemu. Wraz z rozwojem 
kariery i przynoszeniem coraz 
większych pieniędzy do agencji 
widełki maleją. Nie ma jednak 
w Polsce obowiązującego kodeksu. 
Managerowie nie konsultują się 
w sprawie ujednolicenia stawek. 
Większość z nich działa intuicyj-
nie, a prowizje, które pobiera, to 
efekt negocjacji z aktorami. U jed-
nych jest to 10 proc., u innych 15, 
jeszcze u innych – 20. Średnia 
waha się w tym zakresie, choć 
zdarzają się od niej odstępstwa.

Brak kodeksu, który obowią-
zywałby agentów, odbija się naj-
częściej na nich samych i na 
reprezentowanych aktorach. 
W zależności od zdolności nego-
cjacyjnych impresaria, ale też tego, 

Są w naszym kraju managerowie, 
którzy regularnie latają za granicę 
tylko po to, by kontakty z reżyse-
rami castingu zacieśniać i w ten 
sposób forsować swoich aktorów 
w obsadzanych przez nich produk-
cjach. Praca ta przynosi efekty, ale 
nie na tyle spektakularne, by dzia-
łające w ten sposób osoby miały 
licznych naśladowców. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że to działalność, 
którą po owocach rozliczać można 
będzie dopiero za kilka lat. Warto 
też zaznaczyć, że czasami do agen-
cji zgłaszają się reżyserzy obsady, 
poszukujący w naszym kraju akto-
rów lub epizodystów. Wiele z nich 
działa świetnie – wystarczy spoj-
rzeć na ich strony internetowe, na 
których chwalą się rolami swoich 
aktorów w zagranicznych produk-
cjach. Nie zawsze jednak jest tak 
kolorowo. Moi rozmówcy przeko-
nywali mnie kilkukrotnie, że byli 
świadkami tego, jak ich koledzy po 
fachu kasowali maile zza granicy, 
bez zapoznawania się z ich treścią, 
bo nie znali języków obcych. Jest 
to jednak coraz rzadszy problem 
niż choćby dekadę temu.

Wróćmy jednak do kwestii, 
dlaczego rynek polski wciąż się 
znacząco różni od zagranicznego. 
Agenci zwracają uwagę, że podsta-
wowym problemem w ich pracy 
jest to, że w naszym kraju wciąż 
mieszają się funkcje: nie jest do 
końca jasne, ani do końca okre-
ślone, kto za co odpowiada. Pozy-
cja reżysera castingu jest u nas 
wciąż nieugruntowana, nie jest on 
na tyle decyzyjny, by móc zagwa-
rantować aktorowi wstęp do filmu. 
Czasami jego funkcja ogranicza 
się jedynie do zasugerowania 
producentowi albo reżyserowi 
osób do danej roli. Bo obsadza-
niem często zajmują się też sami 
reżyserzy i producenci. W efekcie 
agent, który trafia na dobry scena-
riusz, musi walczyć o rolę dla pod-
opiecznego w trójnasób: trzeba 
nim zainteresować i reżysera 
castingu, i reżysera filmu, i pro-
ducenta. Komplikuje to sprawę 
o tyle, że do momentu podpisania 
umowy nie ma pewności, że aktor 
w danej produkcji wystąpi. Nawet, 
jeśli jedna ze wspomnianych osób 
daje taką gwarancję. Jednak, jak 
przekonywało mnie kilku zagad-
niętych o sprawę producentów 
i reżyserów obsady, sami agenci 

szenia agentów czy innej orga-
nizacji zrzeszającej, wtedy ich 
praca byłaby znacznie łatwiejsza. 
Wciąż jednak odczuwają niepokój, 
że skoro to zawód nie wyuczony, 
tylko nabyty, w praktyce, może 
się okazać, że koledzy wykonują 
go o wiele skuteczniej, mają lep-
sze rozwiązania i pomysły, co po 
upublicznieniu doprowadziłoby 
do tego, że aktor zdecydowałby 
się przejść do konkurencji.

Moi rozmówcy podkreślają jed-
nak, że taki strach jest bezzasadny, 
bo rynek filmowy w Polsce jest na 
tyle kameralny, że i tak wszyscy 
wszystko wiedzą. Aktorzy prze-
cież znają się ze sobą, rozmawiają 
prywatnie, jak i w pracy, wymie-
niają się informacjami ze swojego 
życia i ze współpracy z agentem. 
Naturalnym jest, że na ten temat 
się plotkuje, tak samo, jak nikogo 
nie dziwi, że aktorzy chcą dowie-
dzieć się, na jakich warunkach 
pracują koledzy, i czy konkurencja 
nie oferuje lepszych warunków. To 
przecież element ich zawodowego 
życia, a pracować każdy chce w jak 
najlepszych warunkach. A o tym, 
że agenci wrośli już w krajobraz fil-
mowego życia w Polsce, można się 
przekonać, kiedy spojrzy się, jak 
mała jest ilość aktorów i aktorek 
w naszym kraju, którzy decydują 
się na działanie bez nich. Mło-
demu pokoleniu trudno sobie wła-
ściwie wyobrazić, jak wyglądałaby 
ich praca bez pomocy managera.

Za to czasy sprzed działania 
agencji doskonale pamiętają akto-
rzy, którzy karierę zaczęli przed 
1989 rokiem. To właśnie wtedy 
działalność rozpoczęła pierw-
sza agencja w Polsce, założona 
przez Jerzego Gudejkę, który sam 
trudnił się aktorstwem. Przeszedł 
kurs księgowości, zdał egzamin 
przed komisją Cechu Rzemiosł 
Różnych i rozpoczął nowy etap 
życia zawodowego. Jak wielo-
krotnie tłumaczył w wywiadach, 
do zmiany profesji zachęciło go 
poczucie bycia na marginesie X 
Muzy, kiedy grał w teatrach poza-
warszawskich. Przy centralizacji 
życia filmowego w stolicy akto-
rom z mniejszych miast trudno 
było bez przeprowadzki liczyć na 
rozwój kariery w filmie. Gudejko 
poczuł, że potrzebny jest ktoś, 
kto reprezentowałby ich inte-
resy, czuwał nad kalendarzem, 

Agenci zwracają uwagę, że podstawowym problemem 
w ich pracy jest to, że w naszym kraju wciąż mieszają się 
funkcje: nie jest do końca jasne, ani do końca określone, 
kto za co odpowiada. Pozycja reżysera castingu jest u nas 
wciąż nieugruntowana, nie jest on na tyle decyzyjny, by móc 
zagwarantować aktorowi wstęp do filmu.
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znał plany wakacyjne i umiał do 
artystów dotrzeć. Bo to kwestia 
niezwykle istotna. Dziś praca 
managera odbywa się w dużej 
mierze przez telefon i pocztę elek-
troniczną. Natomiast w 1989 spora 
część branży nie była wyposa-
żona nawet w telefon stacjonarny. 
W wywiadzie udzielonym Annie 
Kilian Gudejko wspomina, że do 
aktorów dzwoniło się zazwyczaj 
do teatru, w którym grali, przed 
próbą, po niej, albo w trakcie prze-
rwy, natomiast do tych, którzy 
mieli szczęśliwie w domu tele-
fon, dzwoniło się wieczorami. 
Sam Gudejko aparatu w domu 
nie posiadał. Telefony wykonywał 
z automatu publicznego, przed 
którym stał wieczorami kilka 
godzin, wyposażony w woreczek 
ze złotówkami. Rozwój technolo-
giczny znacznie jakość tej pracy 
poprawił. Dziś łatwo nie tylko się 
z aktorem skontaktować, ale też 
dysponować jego materiałami, 
czyli tak zwanym portfolio. Na 
początku lat 90. zdjęcia funkcjo-
nowały na zasadzie odbitek, które 
co rusz ginęły w rękach reżyse-
rów i producentów. Wykonanie 
nowych zlecano jeszcze wtedy, 
kiedy agencja dysponowała kil-
koma kopiami, bo ich los z łatwo-
ścią można było przewidzieć. 
Agenci szybko uczyli się zaradno-
ści i stawiania problemom czoła. 
Było warto, bo ich podopieczni, 
ale też producenci i reżyserzy, 

aktorów, a ich pozycja wydaje się 
niezagrożona, na co pracowały 
kilkanaście lat. Bo dopiero w dru-
giej dekadzie XXI wieku zaczął 
popularyzować się system pracy 
agentów-freelancerów. Dzisiaj 
ich liczba jest raczej stała, wysyp 
zakończył się, dając poczucie nasy-
cenia rynku.

Rozpoznawalność agentów 
w środowisku filmowym pokazuje 
jednak skuteczność ich działania. 
Moi rozmówcy często zwracają 
uwagę na to, że jednym z podsta-
wowych obowiązków agenta jest 
bywać na festiwalach, galach, pre-
mierach. Muszą znać ich produ-
cenci, reżyserzy castingów i reży-
serzy filmowi (coraz częściej też 
dystrybutorzy), którym trzeba 
aktora zaprezentować tak, żeby 
został zapamiętany. Najprostszy 
sposób? Zaproszenie takiej osoby 
do teatru na spektakl, w którym 

docenili ich obecność w filmo-
wym krajobrazie Polski.

Co nie zmienia faktu, że z trzech 
pionierskich agencji w Polsce: 
Gudejko, Praxis (tę założył też 
aktor – Bogusław Linda) i Star 
System – przetrwała i radzi sobie 
świetnie ta pierwsza, zrzeszając 
około 400 profesjonalnych akto-
rów. Następne lata przyniosły jed-
nak kolejne mocne firmy: w 1991 
roku otworzyło się Studio ABM 
we Wrocławiu prowadzone przez 
Bartosza Stasinę, które dziś jest 
największą agencją aktorską dzia-
łającą poza Warszawą, w 1993 
Zofia Nasierowska i Małgorzata 
Komornicka założyły w stolicy 
Passę, a w 1996 Lucyna Kobie-
rzycka zainaugurowała działal-
ność agencji aktorskiej L*Gwiazdy. 
To właśnie one wyznaczają dziś 
standardy działania w kraju. Każda 
z nich wypromowała potężną ilość 

aktor gra. Jeśli zwróci na niego 
uwagę, wtedy są spore szanse na 
propozycję roli w filmie. Może 
nie od razu dużej, ale po nitce 
do kłębka... A do teatru o wiele 
łatwiej kogoś wyciągnąć na sto-
pie koleżeńskiej, niż liczyć na to, 
że przyjdzie na spektakl, kiedy 
dostanie zaproszenie pocztą tra-
dycyjną od zupełnie anonimo-
wej osoby. O ile aktor zabiega 
o popularność wśród widzów, 
agent musi zabiegać o rozpo-
znawalność w branży.

Na koniec warto jeszcze odnoto-
wać osobiste ambicje osób, które 
pracują jako impresariowie. Roz-
mowy z tymi ludźmi dały mi 
bowiem przekonanie, że w prze-
ważającej liczbie przypadków stoi 
za nimi coś więcej niż tylko zmysł 
biznesowy. Często wyrażają w swo-
jej pracy także własną miłość do 
kina. Chęć dołożenia cegiełki 
do budowy naszej kinematogra-
fii objawia się na wiele sposobów. 
Sporo agentów, którzy wiedzą, że 
ich aktor ma akurat wolniejszy 
czas, zachęca podopiecznych do 
udziału w produkcjach studen-
tów szkół filmowych czy realiza-
cji ambitniejszych projektów za 
mniejsze pieniądze. Scenariusz 
przecież może zachwycić mana-
gera nawet bardziej niż aktora, 
a jeśli jest przy tym nie tylko biz-
nesmenem, ale też kinomanem, 
wtedy zależy mu na jego realizacji, 
więc w pozyskaniu aktora może 
okazać się największym sojusz-
nikiem reżysera czy producenta. 
Warto pamiętać o tym przy kom-
pletowaniu obsady, bo – co zazna-
czają moi rozmówcy – w świado-
mości społecznej wciąż jeszcze 
pokutuje obraz agenta-potwora, 
który skrzętnie walczy o każdą zło-
tówkę. Tymczasem praca w tym 
zawodzie bywa nie tylko sposo-
bem na zarabianie pieniędzy, ale 
też realizacją pasji. Najłatwiej jest 
się o tym przekonać, oglądając 
ulubiony serial managerów fil-
mowych w Polsce – amerykań-
ską Ekipę, która ma na koncie kil-
kadziesiąt nagród (w tym Emmy 
i Złoty Glob). Chociaż przedstawia 
zupełnie inną rzeczywistość rynku 
filmowego, jednocześnie odsłania 
tęsknoty i ambicje ludzi, uprawia-
jących profesję agenta na całym 
świecie. Nie taki agent straszny, 
jak go malują. 

Ta praca poza twardym kręgosłupem 
moralnym wymaga także świadomości, 
że karierę aktora planuje się 
z wieloletnim wyprzedzeniem. 
Spektakularnych efektów nie można 
oczekiwać po roku współpracy. Musi 
więc między agentem i aktorem istnieć 
silna nić porozumienia i zaufania.
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wający rzeźbę biały kożuch – ko-
stium, w którym aktor grał w jed-
nym z filmów – zdjęli wspólnie 
Robert Banasiak i reżyser Janusz 
Zaorski. Miniatura tej rzeźby by-
ła nagrodą w konkursach wiedzy 
o Cybulskim przeprowadzonych 
przez dziennikarza filmowego Le-
cha Molińskiego.

Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń wieczoru był pokaz filmu Za-
orskiego Pokolenia, zmontowanego 
z fragmentów filmów powstałych 
we wrocławskiej WFF. Projekcję po-
przedziła rozmowa Anny Osmól-
skiej-Mętrak z reżyserem. „Pokole-
nia zrobiłem z myślą o jubileuszu 
Wytwórni, ale ponieważ Cybulski 
wielokrotnie stawał w niej przed 
kamerą, często pojawia się w mo-
im filmie. Ba! Uczyniłem Zbyszka, 
którego zagrał Łukasz Jaczewski, 
współczesnym przewodnikiem po 
wytwórnianych wnętrzach. Mam 
nadzieję, że w Pokoleniach udało 
mi się podważyć pogląd, iż Cybul-
ski był aktorem jednej roli: Maćka 
Chełmickiego z Popiołu i diamentu. 
Choćby w komedii Stanisława Le-
nartowicza Giuseppe w Warszawie 
stworzył jakże odmienną, właśnie 
komediową, kapitalną kreację. Do-
skonale odnalazł się również w ko-
stiumowym Rękopisie znalezionym 
w Saragossie i groteskowym Sal-
cie” – powiedział Zaorski.

Publiczność przyjęła Pokolenia 
bardzo gorąco. „A nad widownią 
w trakcie projekcji unosiły się do-
bre duchy polskiego kina: Hasa, 
Lenartowicza, Wajdy i oczywiście 
Cybulskiego” – konkludował Ja-
nusz Zaorski.

Od 9 do 12 stycznia CeTA przy-
pomniało kilka wybitnych filmów 
ze Zbigniewem Cybulskim. Pre-
lekcje wygłaszał Lech Moliński. 
Rocznicowe pokazy odbywały się 
ponadto w Kinie Nowe Horyzon-
ty i Dolnośląskim Centrum Filmo-
wym. 

Wrocław upamiętnił
Zbyszka Cybulskiego

Zbyszka Cybulskiego. To tutaj za-
grał jedne z najciekawszych, naj-
bardziej wartościowych artystycz-
nie ról, tu spotkał największych 
polskich reżyserów. W rocznicę 
śmierci aktora chcemy, zwłaszcza 
młodemu pokoleniu, przypomnieć 
jego osobę i najważniejsze, najbar-
dziej przejmujące kreacje, przede 
wszystkim te związane z Wrocła-
wiem” – powiedział Robert Bana-
siak, dyrektor CeTA.

Poświęcony Cybulskiemu wie-
czór w hali zdjęciowej Centrum  
rozpoczął się zapaleniem symbo-
licznych zniczy – kieliszków z  pło-
nącym alkoholem, nawiązujących 
do pamiętnej sceny z Popiołu i dia-
mentu. Stół, na którym stały kie-
liszki, to słynna „nerka” – mebel 
zrobiony niegdyś w wytwórnia-

Andrzej Bukowiecki, Maria Duffek (współpraca)

Początki legendy niezapomnianego aktora są związane 
z Gdańskiem, z tamtejszym teatrem Bim-Bom, ale rozwój 
jego kariery – z wrocławską Wytwórnią Filmów Fabularnych, 
w której bardzo często stawał przed kamerą. I też we 
Wrocławiu, 8 stycznia 1967 roku, artysta zmarł po nieudanym 
skoku do odjeżdżającego pociągu.

Dlatego w  dniach 8-12 
stycznia, to właśnie Wro-
cław w sposób szczególny 

uczcił 50. rocznicę śmierci odtwór-
cy pierwszoplanowych ról w Po-
piele i diamencie Andrzeja Waj-
dy, Rękopisie znalezionym w Sa-
ragossie Wojciecha Jerzego Hasa, 
Salcie Tadeusza Konwickiego… 
Główne obchody odbyły się w nie-
dzielę, 8 stycznia, czyli dokładnie 
pół wieku po tym, jak Cybulski, 
wracając nad ranem do Warszawy 
z planu filmowego (grał w krymi-
nale Aleksandra Ścibora-Rylskiego 
Morderca zostawia ślad), próbo-
wał na dworcu PKP we Wrocła-
wiu wskoczyć do odjeżdżającego 
pociągu. Próba, która na ekranie 
w Pokoleniu Wajdy, Pociągu Jerze-
go Kawalerowicza i wspomnianym 
Salcie kończyła się dla Cybulskie-
go pomyślnie, w prawdziwym życiu 
okazała się niefortunna. Jeszcze 
tego samego ranka aktor zmarł 
w szpitalu. Miał zaledwie 39 lat.

Po 50 latach od tamtych tra-
gicznych wydarzeń, na peronie III 
dworca wrocławskiego, pod tablicą 
upamiętniającą Zbigniewa Cybul-
skiego złożono kwiaty i zapalono 
znicz. Artystę wspominała m.in. 
wdowa po Wojciechu Jerzym Ha-
sie – Wanda Ziembicka-Has. Dal-
sza część obchodów miała miejsce 
w Centrum Technologii Audiowi-
zualnych (CeTA), które jest sukce-
sorem WFF. „Wytwórnia spełni-
ła ważną rolę w rozwoju talentu 

nej stolarni. Nazwa wzięła się stąd, 
że blat stołu miał kształt nerki, ale 
jej znaczenie było podwójne: nie-
jeden kieliszeczek wychylono bo-
wiem nad tym blatem, zwłaszcza 
przy takich okazjach jak przeglądy 
materiałów czy kolaudacje.

Licznie przybyli do CeTA fani 
Cybulskiego obejrzeli wystawę 
zdjęć ukazujących gdańskie po-
czątki kariery artysty, wysłuchali 
recitalu Karoliny Wojtko z piosen-
kami towarzyszącymi jego życiu 
i filmom. Mieli też możność po-
rozmawiania z Dorotą Karaś, au-
torką najnowszej biografii aktora 
„Cybulski. Podwójne salto”. 

Kolejnym akcentem rocznico-
wym było odsłonięcie popiersia 
Zbigniewa Cybulskiego, autor-
stwa Jacka Spychalskiego. Zakry-

Zofia Wichłacz, Bronisława Zama-
chowska oraz liczne grono mło-
dych aktorów, wcielających się 
w filmie Wajdy w studentów Strze-
mińskiego.

„Historia zatoczyła koło. Nasz 
honorowy obywatel, Andrzej 
Wajda, wraca do nas dzisiaj ostat-
nim pięknym obrazem i mam 
nadzieję, że zostanie w pamięci 
wszystkich, którzy pokochali jego 
twórczość” – powiedziała Hanna 
Zdanowska, prezydent Łodzi, wita-
jąc zacnych gości.

Pomysłodawcą tej szczególnej 
premiery był Michał Kwieciń-
ski, producent Powidoków, bli-
ski współpracownik i przyjaciel 
Andrzeja Wajdy. „Gdy skończy 
się projekcja Powidoków, skoń-
czy się pewna epoka w historii 
kina polskiego. Premiera filmu to 
moment ostateczny, potem pozo-
staje pamięć i dobre wspomnienia. 
Andrzej Wajda byłby bardzo zado-
wolony, widząc na widowni tylu 
swoich przyjaciół i tylu wspania-
łych aktorów na scenie” – stwier-
dził Kwieciński. A potem wszy-
scy wstali, a na ekranie pojawił się 
portret Mistrza, jego animowany 
podpis i data: 1926-2016.

Było podniośle, wzruszająco, 
ale i… radośnie. Pomimo opre-
syjnej rzeczywistości – tej na 
ekranie i tej za oknem – dało się 
wyczuć wśród zebranych ogromny 
potencjał jakiejś pozytywnej ener-
gii. Jeszcze kilka miesięcy temu, 
podczas gdyńskiego festiwalu, 
Andrzej Wajda, świętując swoje 
90. urodziny, mówił: „Nie dajmy 
się podzielić”. I łódzka premiera 
pokazała, że większość środowi-
ska wzięła sobie słowa Mistrza 
do serca.  

– pociąg do Łodzi
Powidoki

Artystów Plastyków (z którego go 
wyrzucono w latach 50.), tu w 1945 
roku zakładał z przyjaciółmi Pań-
stwową Wyższą Szkołę Sztuk Pla-
stycznych, z której pięć lat później 
usunęły go komunistyczne wła-
dze, a która w 1988 roku przyjęła 
jego imię (w 1996 przemianowana 
na Akademię Sztuk Pięknych im. 
Władysława Strzemińskiego). Swój 
twórczy dorobek artysta przekazał 
łódzkiemu Muzeum Sztuki.

Zanim ekipa Powidoków poja-
wiła się na scenie, Grażyna Tor-
bicka, prowadząca uroczysty 
pokaz, zaprosiła aktorów, którzy 
zagrali w innych filmach Mistrza. 
Takiego zestawu wspaniałych 
artystów zgromadzonych w jed-

Jerzy Armata

To jeden ze składów Łódz-
kiej Kolei Aglomeracyjnej, 
a ponieważ nie pomieścili-

by się w nim wszyscy udający się 
na premierowy pokaz, doczepiono 
jeszcze dwa składy pociągów, któ-
re na Fabrycznej otrzymały nazwy: 
„Fabrykant” (na cześć Ziemi obie-
canej; rodzicami chrzestnymi zo-
stali: Anna Nehrebecka, Daniel Ol-
brychski, Wojciech Pszoniak, An-
drzej Seweryn) i „Syrena” (w myśl 
hasła „Łódź – Warszawa, wspólna 
sprawa”; matką chrzestną została 
Katarzyna Figura). 

Premiera Powidoków odbyła 
się w okazałych wnętrzach EC1. 
W 1907 roku uruchomiono tu 
pierwszą łódzką elektrownię, 
która działała do 2001 roku, 
potem obiekt poddano rewitali-
zacji i przekształcono go w cen-
trum naukowo-kulturalne: EC1 
Łódź – Miasto Kultury, a w jego 
ramach – prowadzone przez prof. 
Rafała Syskę – Narodowe Cen-
trum Kultury Filmowej. To miej-
sce wybrano nieprzypadkowo, 
wszak to Andrzej Wajda kręcił 
w tym mieście swój ostatni film, 
poświęcony jednemu z najwy-
bitniejszych łódzkich artystów. 
Władysław Strzemiński mieszkał 
w Łodzi od 1931 roku, tu rozwinął 
działalność w Związku Polskich 

nym miejscu chyba do tej pory 
nie notowały kroniki rodzimej 
kinematografii. Na scenie poja-
wili się: Agata Buzek, Katarzyna 
Figura, Agnieszka Grochow-
ska, Maja Komorowska, Emilia 
Krakowska, Anna Nehrebecka, 
Maja Ostaszewska, Małgorzata 
Potocka, Anna Romantowska,  
Joanna Szczepkowska, Małgo-
rzata Zajączkowska, Magdalena 
Zawadzka, Andrzej Chyra, Olgierd 
Łukaszewicz, Zygmunt Malano-
wicz, Daniel Olbrychski, Cezary 
Pazura, Wojciech Pszoniak, Jerzy 
Radziwiłowicz, Andrzej Seweryn, 
Borys Szyc, Artur Żmijewski. Tę 
wspaniałą ekipę uzupełnili grający 
w Powidokach Bogusław Linda, 

Na premierę Powidoków, ostatniego dzieła Andrzeja 
Wajdy, powiózł warszawską publiczność do Łodzi specjalny 
pociąg, któremu po dotarciu na nowy, niezwykle efektowny 
dworzec Łodzi Fabrycznej nadano – przy asyście ekipy filmu 
z Bogusławem Lindą na czele – nazwę „Powidoki”.

Fo
t.

 A
nn

a 
W

ło
ch

/A
ks

on
 S

tu
di

o

Zofia Wichłacz i Bogusław Linda 
w filmie Powidoki, reż. Andrzej Wajda 

Wanda Ziembicka-Has 
i Robert Banasiak
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Wydarzenia i jubileusze:  kino młodych w Serocku

które utrudniają współpracę na linii 
pisarz – reżyser. Xawery Żuław-
ski zwracał uwagę na konieczność 
wzajemnego zrozumienia natury 
swojej pracy. Nie każdą scenę da 
się zrealizować, ale także nie o to 
chodzi, żeby reżyser, otrzymując 
propozycję tekstu, z miejsca zasta-
nawiał się, jak na nią nałożyć wła-
sną wizję, koncepcję. „Po pierw-
sze musimy zobaczyć film w tej 
książce” – mówił reżyser Wojny 
polsko-ruskiej. „Musimy myśleć 
pragmatycznie, jak zrobić film za 2 
mln złotych” – zauważył producent 
Jan Kwieciński. „Powiedzcie nam, 
czego od nas oczekujecie, co mamy 
dla was pisać, i dlaczego mamy na 
tak długo zanurzyć się w waszym 
świecie” – puentowali pisarze. 

Uczestnicy konferencji zgo-
dzili się co do tego, że są bariery 
łatwiejsze do pokonania, niż ta 
podstawowa – odrębność, obcość 
dwóch twórczych światów. „Pierw-
szy krok został zrobiony” – ocenia 
Karolina Bielawska, wiceprezes Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich. 
„Z dwóch stron widać wolę spo-
tkania i chęć rzeczywistej współ-
pracy. Reżyser w pracy nad tek-
stem jest często sam. Pisarz także. 
Może dzięki takiemu spotkaniu 
będziemy w naszej drodze trochę 
mniej samotni”. 

Zjazd literatów i filmowców,
czyli walka z samotnością

growanej informacji o literaturze, 
książki „żyją” w świadomości rap-
tem kilka miesięcy, nie ma Zespo-
łów Filmowych, które kiedyś, 
poprzez stanowisko kierownika 
literackiego, były naturalną prze-
strzenią dyskusji o literaturze i jej 
możliwościach adaptacyjnych – 
podkreślali goście zjazdu, pisarz 
Piotr Kofta, wydawca i agentka lite-
racka Beata Stasińska oraz redak-
tor „Dialogu” Justyna Jaworska. 
„Żyjemy w ciągłej zadyszce infor-
macyjnej, w nadmiarze bodźców” – 
zauważył Michał Oleszczyk. 

Anna Wróblewska

„W czasach polskiej szkoły filmowej literatura była ważnym tworzywem filmu” – 
mówił Jerzy Kapuściński, dyrektor artystyczny Studia Munka-SFP, na spotkaniu pisarzy 
i filmowców, które Koło Młodych SFP zorganizowało w dniach 21-22 stycznia w Serocku 
pod Warszawą. „W Zespołach Filmowych pracowali kierownicy literaccy, którzy polecali 
reżyserom świeżo wydane książki i pomagali w pisaniu scenariuszy. Literatura była 
tworzywem dla filmu, ale też inspiracją” – zauważyła Barbara Hollender. „Pisarze mają 
mnóstwo pomysłów, ale nie wiedzą, który rozwijać, może kontakt z twórcą filmowym byłby 
dla nas inspirujący” – słusznie dodał pisarz Aleksander Kościów. Spotkanie pomyślane 
zostało jako pierwszy krok do zintegrowania tych dwóch zupełnie różnych światów. 

Należy zadać sobie pytanie, 
dlaczego te drogi wciąż się 
rozdzielają, mimo że co ja-

kiś czas powstają, po części udane, 
inicjatywy, zetknięcia obu środo-
wisk. Pamiętamy inicjatywę Piotra 
Mareckiego, pamiętamy spotkania 
na Festiwalu Filmowym w Gdyni 
w 2010 roku. Borys Lankosz przy-
pomniał zresztą, że kilka lat temu 
na podobnym zjeździe w Seroc-
ku zwrócono mu uwagę na fil-
mowy potencjał prozy Joanny 
Bator i Zygmunta Miłoszewskie-
go. A efektem tego był najpierw 
film Ziarno prawdy, a następnie 
powstający właśnie (autorstwa Bo-
rysa i Magdy Lankoszów) projekt 
Ciemno, prawie noc. A obecnie, 
w duecie twórczym ze znakomi-
tą publicystką Justyną Kopińską, 
Lankosz przygotowuje adaptację 
jej słynnego reportażu o siostrze 
Bernadetcie i kierowanym przez 
nią ośrodku opiekuńczym, w któ-
rym nieustannie dochodziło do 
przemocy. Kopińska zwracała 
uwagę, że połączyła ją z Lanko-
szem podobna wrażliwość, przy-
jaźń, która zmieniła się w twórczą 
współpracę. 

Wydawcy, pisarze, producenci 
i reżyserzy trafnie wskazali pro-
blemy, z którymi oba środowiska 
ciągle się borykają. Nie ma zinte-

Krokiem w dobrym kierunku 
jest niewątpliwie jednostkowa, ale 
ważna inicjatywa powołania Rady 
Literackiej Studia Munka. Rada, 
złożona z literatów, wspomagana 
obecnością krytyka literackiego, 
będzie proponować powieści, dra-
maty i opowiadania do ewentual-
nej adaptacji, jak również praco-
wać przy samych tekstach – od 
poziomu poprawek, poprzez dia-
logi aż do współautorstwa sce-
nariusza. 

Uczestnicy konferencji mówili 
także o praktycznych barierach, 
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Sześć lat później Studio Filmów 
Animowanych w Krakowie było 
już samodzielną instytucją, z którą 
związani byli tacy indywidualiści, 
jak Kazimierz Urbański, Julian 
Antoniszczak (Antonisz), Ryszard 
Czekała, Jan Janczak, Krzysztof 
Raynoch i Jerzy Kucia (dołączy-
li do nich później m.in. Ryszard 
Antoniszczak, Krzysztof Kiwerski, 
Andrzej Warchał).

Powstanie Studia Miniatur Fil-
mowych szczęśliwie zbiegło się 
z rozwojem filmu dla dzieci i mło-
dzieży. Początkowo, jak zauważa 
Jerzy Armata, przyzwyczajeni 
do wolności estetycznej reżyse-
rzy „Miniatur”: „bardziej sobie fol-
gowali w budowaniu formy przy-
szłego dzieła, lecz nie orientując 
się zbytnio w specyfice percepcji 
dziecięcej, tworzyli dzieła plastycz-
nie oryginalne, lecz mało komuni-
katywne”. Ale i wśród wielu zbyt 
formalnych prób zdarzały się dzie-
ła wybitne i ponadczasowe, takich 
reżyserów, jak Witold Giersz (Neo-
nowa fraszka, Mały western), Piotr 
Paweł Lutczyn (Bibi; Bibi sportow-
cem) i Alina Maliszewska (Krawiec 
Niteczka, Przygoda w paski). 

W latach 60. nadal powstawa-
ło sporo filmów dla dzieci, które 
następnie pokazywane były na 
niedzielnych porankach. Wkrót-
ce jednak miała nadejść epoka se-
rialu telewizyjnego, a co za tym 
idzie – także serialu animowa-
nego. Jacek śpioszek, pierwszy 
polski serial animowany powstał 
w 1962 roku w „Miniaturach” – re-
alizowany przez najlepszych reży-
serów, cieszył się wielkim powo-
dzeniem i doczekał kontynuacji. 
Wśród warszawskich produkcji 
tego typu warto wymienić Baśnie 
i waśnie, Dziwne przygody Kozioł-
ka Matołka, a także zjawiskową, do 
dzisiaj popularną – Proszę słonia 
Witolda Giersza. Wyraźnie autor-
ski charakter miały dwa świetne 
tytuły: Tajemnice szyfru Marabu-
ta (plus kontynuacja jako Fortele 
Jonatana Kota) i Piesek w kratkę 
Zofii Ołdak. Można śmiało rzec, 
że ciekawe, oryginalne artystycz-
nie, przyjazne, a noszące autor-
skie piętno seriale dziecięce stały 
się specjalnością SMF. To właśnie 
w „Miniaturach” powstały w latach 
70. i 80. tak znane tytuły, jak m.in. 
Pomysłowy Dobromir, Wędrówki 
Pyzy, Tajemnice Wiklinowej Zatoki. 

rodziny, Wyspa R.O. Jana Leni-
cy, Oaza oraz Warzywniak 360° 
Andrzeja Barańskiego z oprawą 
plastyczną Edwarda Dwurnika 
i Lucky Day Forever Alka Wasi-
lewskiego, a przede wszystkim 
Łaźnia Tomka Duckiego przy-
niosły „Miniaturom” zasłużone 
laury na festiwalach filmowych. 

„Komputery, nowe nośniki ana-
logowe i cyfrowe bardzo szybko 
odsunęły w cień tradycyjne na-
rzędzia. Zmianie uległy wszyst-
kie elementy produkcji, nie tylko 

twórcze, ale także organizacyjne. 
Poklatkowa technika tworzenia 
animacji odeszła do lamusa, wte-
dy gdy komputer stał się podsta-
wowym sprzętem w pracy anima-
tora. Działający pod szyldem SMF 
twórcy, chociaż nie zamierzają 
zrywać z tradycją filmu autorskie-
go, skupiają uwagę głównie na 
produkcjach dla najmłodszych 
widzów tworzonych w technologii 
2D” – czytamy na stronach Stu-
dia. „Nie zapominamy o swoich 
korzeniach” – zapewniają twórcy 
i producenci „Miniatur”. I tu wy-
pada się zgodzić. Choć zmienia-
ją się ustroje, warunki polityczne, 
gospodarcze i społeczne, choć 
otoczenie technologiczne zmie-
niło się zasadniczo – „Miniatury” 
trwają, nadal produkując świet-
ne seriale dla dzieci oraz filmy 
autorskie. 

Jeżeli zaś można mówić o serialu 
„kultowym”, to na pewno jest nim 
niezwykła adaptacja prozy Kornela 
Makuszyńskiego O dwóch takich, 
co ukradli księżyc Leszka Gałysza 
z drugiej połowy lat 80. (plus film 
Jacek i Placek z początku lat 90.) 
z niezapomnianą ścieżką dźwię-
kową Lady Pank. „To właśnie se-
rie dla dzieci, tworzone za pomocą 
klasycznych technik animacji: ry-
sunkowej i lalkowej, pozwoliły roz-
rosnąć się Studiu w przedsiębior-
stwo zatrudniające etatową ekipę, 

nie tylko reżyserów, animatorów, 
pracowników produkcji i opera-
torów, ale również malarki, kon-
turzystki, pracowników mikserni 
farb i działu programowego (re-
dakcji) oraz administracji” – czy-
tamy w historii Studia. 

W latach 80. w Studiu Miniatur 
Filmowych pojawili się twórcy ko-
lejnego pokolenia, poszukujący 
nowych form wyrazu, często też 
eksperymentujący z techniką fil-
mową, jak m.in. Marek Serafiński 
(Koncert, Wyścig) czy Piotr Duma-
ła (Łagodna, Franz Kafka). Oży-
wiona produkcja z tego okresu 
zahamowała po 1989 roku. 

W 1991 funkcję dyrektora Studia 
objął Włodzimierz Matuszewski, 
owszem, związany ze Studiem, ale 
wówczas jako specjalista do spraw 
literackich. Studio, z dnia na dzień 
pozbawione dotacji państwowych, 

było w tragicznej sytuacji. „Nawią-
załem kontakty z różnymi kontra-
hentami z zagranicy. Pierwszy po-
ważny kontrakt obejmował serial 
Dwa koty i jeden pies. W latach 
1995-1996 SMF, jako jedyne Stu-
dio spoza krajów Unii Europejskiej 
(wraz z innymi studiami z Francji, 
Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hisz-
panii i Belgii), uczestniczyło w re-
alizacji wysoko ocenionego serialu 
Billy the Cat. Udało się załatwić kil-
ka produkcji międzynarodowych. 
Studio przetrwało”.

Ambitne seriale dla dzieci były 
i pozostały mocną marką „Minia-
tur”. Wśród produkcji ostatniego 
20-lecia należy wymienić takie ty-
tuły, jak Film pod strasznym tytu-
łem, realizowany wspólnie z JiP 
Studio Leszka Gałysza, znako-
mity serial Agnieszki Sadurskiej 
Podróże na burzowej chmurze 
i opisywane już w pierwszej czę-
ści artykułu Hip-Hip i Hurra oraz 
Mami Fatale. W 2001 roku na 
ekrany kin wszedł Tryumf Pana 
Kleksa Krzysztofa Gradowskie-
go – połączenie fabuły i anima-
cji. Niezależnie od coraz bardziej 
dominującej w Studiu produkcji 
serialowej, nadal swoje miejsce 
w warszawskich „Miniaturach” 
znajdowali twórcy filmów au-
torskich. Tytuły takie, jak Ślub 
krawca Elżbiety Wąsik, Marka 
Serafińskiego Zawodowiec i Na-

Korzenie warszawskich „Mi-
niatur” sięgają… Bielska-Bia-
łej. W 1956 roku ze Studia 

Filmów Rysunkowych przyjecha-
ła do Warszawy grupa zdolnych 
animatorów: Leszek Kałuża, Mie-
czysław Poznański, Witold Giersz, 
tworząc Grupę Produkcyjną, która 
dwa lata później została przekształ-
cona w samodzielne Studio Mi-
niatur Filmowych. W kinach kró-
lowały produkcje polskiej szkoły 
filmowej, Zespoły Filmowe, umiej-
scowione pod tym samym adre-
sem co Studio, zaczęły się właśnie 
rozkręcać, gdy tymczasem w nie-
wielkiej pracowni „Miniatur” re-
żyserzy wypracowywali własny, 
nowoczesny, oryginalny styl, któ-
ry chwilę później okazał się świa-
tową marką.

„W zapisywanych w grubych 
kajetach wykazach produkcji SMF 
pod rokiem 1958 odnotowano sie-
dem filmów” – zauważył Marcin Gi-
życki w katalogu naszego słynnego 
przeglądu „55 lat polskiej anima-
cji”. – „Z tych siedmiu trzy to po-
zycje wybitne: Zmiana warty Ha-
liny Bielińskiej, Szkoła Waleriana 
Borowczyka oraz Uwaga Stefana 
Janika. Wspomnieć jeszcze warto 
Przygody marynarza Giersza: film 
dla dzieci o wartkiej akcji, pozba-

Pod koniec 2016 roku Studio Miniatur Filmowych obchodziło jubileusz 60-lecia. 
W grudniowym „Magazynie Filmowym” poświęciliśmy sporo miejsca najnowszej 
historii Studia, jego obecnym produkcjom i perspektywom na przyszłość. Uznaliśmy 
wówczas w redakcyjnym gronie, że historia „Miniatur” jest tak bogata, że należy 
poświęcić jej osobny rozdział.

Część II

„Miniatury”
mają 60 lat

Anna Wróblewska

wiony nadmiaru dydaktyki, mi-
ła odmiana po socrealistycznych 
bajkach o kolektywach zwierzą-
tek!”. Jak zwraca uwagę Giżycki, 
te pierwsze warszawskie obrazy 
współbrzmiały z atmosferą czasów 
odwilży. A był to okres szczegól-
nie sprzyjający animacji, sztuce 
metafory i skrótu. 

Wiatr odnowy wiał. Także este-
tycznej. Młodzi reżyserzy, jak Leni-
ca, Borowczyk czy Giersz, odrzuca-
jąc powszechnie przyjętą estetykę 
Disneyowską, poszukiwali inspira-
cji w sztuce współczesnej, malar-
stwie, plakacie, grafice. Po przeło-
mowym 1956 roku animacja stała 
się bardziej mroczna, sięgnęła do 
teatru absurdu, satyry, surrealizmu. 
Na przełomie lat 50. i 60. Studio 
odwiedził Norman McLaren. Jak 
czytamy w biografii Witolda Gier-
sza, jego eksperymenty wizualne 
(m.in. non-camera, czyli rysowa-
nie i malowanie bezpośrednio na 
taśmie filmowej) oraz dźwiękowe 
zrobiły na reżyserze – jak sam przy-
znaje – ogromne wrażenie. Jan Le-
nica, jak go określa Giżycki, mistrz 
przejrzystej metafory, zrealizował 
Nowego Janka Muzykanta i Labi-
rynt, niezwykłe filmy, które dały 
początek tzw. szkole filozofującej 
w animacji.

Nowatorstwo treściowe, podej-
mowanie tematów filozoficznych, 
politycznych, społecznych zesta-
wione z ambitnymi poszukiwania-
mi artystycznymi zaowocowało 
powstaniem nurtu animacji autor-
skiej, która aż do upadku komu-
nizmu stała się znaczącym – tak-
że na tle kina światowego – nur-
tem w polskiej kinematografii. Do 
nurtu tego zaliczamy najsłynniej-
sze filmy „Miniatur” z pierwszych 
dwóch dekad istnienia Studia, jak 
m.in. Apel Ryszarda Czekały, Ban-
kiet Zofii Oraczewskiej, Czerwone 
i Czarne oraz Mały Western Witol-
da Giersza, Droga, Klatki i Wikli-
nowy Kosz Mirosława Kijowicza. 

„We wszystkich tych placów-
kach praktyka autorska była upra-
wiana bardziej bezwzględnie niż 
w wytwórniach filmów fabular-
nych, gdyż na planie animator 
mógł pełnić kilka funkcji jedno-
cześnie, a w skrajnym wypadku – 
realizować projekt samodzielnie” – 
ocenia wybitny znawca animacji 
Paweł Sitkiewicz. – „A ponieważ 
studia zajmujące się animacją nie 
były restrykcyjnie kontrolowane 
przez władze, panowała w nich 
dużo większa swoboda niż w ze-
społach. W konsekwencji polski 
film animowany stał się – zwłasz-

cza w oczach zachodniej publicz-
ności – wiarygodnym głosem zza 
żelaznej kurtyny”. Specjalnością 
filozofującej szkoły animacji stał 
się żart z uniwersalistycznym pod-
tekstem, choć w istocie, jak pod-
kreśla Giżycki, podtekst ten często 
dotyczył bardzo konkretnej, socja-
listycznej rzeczywistości, a „umow-
na forma nadawała mu polor uni-
wersalnej metafory”. 

Wśród twórców trwale, etato-
wo związanych z „Miniaturami” 
należy wymienić m.in. Alinę Ma-
liszewską, Stefana Szwakopfa, 
Stefana Janika, Bogdana Nowic-
kiego, Leszka Komorowskiego, 
Teresę Badzian, Leszka Gałysza, 
Romana Huszczę, Jerzego Kalinę, 
Krzysztofa Dębowskiego, Leonar-
da Pulchnego. Obecnie trudno to 
sobie wyobrazić, ale ich filmy by-
ły powszechnie znane szerokiej, 
bynajmniej niefestiwalowej wi-
downi. Animacja znalazła sobie 
miejsce w coraz popularniejszej 
telewizji, regularnie gościła także 
na ekranach kin w charakterze do-
datku, o ile oczywiście udało się jej 
przejść przez kontrolę cenzorską. 
Ciekawym „efektem ubocznym” 
rozwoju Studia było pojawienie 
się nowej formacji artystycznej, 
skupionej w krakowskiej filii SMF. 

Tajemnice Wiklinowej Zatoki – Zasiedliny, 
reż. Wiesław Zięba
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Nagrody: Honorowy Jańcio Wodnik

Aktorka nie dała się zaszuflad-
kować opinii publicznej w tym 
wcieleniu i w drugiej połowie 
wspomnianej dekady udowod-
niła, że jest także mistrzynią ról 
psychologicznych. Szczególnie 
zapada w pamięć jej Antonina, 
wciąż jeszcze młoda kobieta ze 
środowiska wiejskiego, decydująca 
się dla dobra syna na emigrację 
zarobkową do Kanady. Wstrząsają-
cy film Ewy i Czesława Petelskich 
Bilet powrotny (1978) opiera się 
w dużej mierze na jej roli, matki 

tak bardzo kochającej syna, jak się 
okaże utracjusza, że godzącej się 
dla poprawy jego losu material-
nego w Polsce, oddać siebie nie-
chcianemu krajowi i mężczyźnie. 
To nie jest martyrologiczny obraz 
matki, jakich wiele w naszej kul-
turze, to obraz kogoś, kogo życie 
wewnętrzne i zewnętrzne musi 
być zamknięte na kłódkę i odło-
żone na bok dla dobra egoistycz-
nego dziecka.

Chwilę później w dorobku 
Anny Seniuk pojawiają się ko-

w teatrze, zwłaszcza w adapta-
cjach sztuk Aleksandra Fredry. 
Wyrazista była także w dużym 
epizodzie jako sklepowa Zosia 
w Pełni (1979) Andrzeja Kondra-
tiuka. Leszczyński i Kondratiuk to, 
zauważmy, nie tylko outsiderzy 
naszego kina, ale i niekonwencjo-
nalni piewcy życia na prowincji, 
z dala od stołecznego zgiełku. Se-
niuk, po roli w „wielkomiejskim” 
Czterdziestolatku, świetnie odnaj-
dywała się w zupełnie odmien-
nych krajobrazowo i kulturowo 

klimatach. To tylko potwierdza jej 
wszechstronność, którą to opinię 
można jeszcze wzmocnić przywo-
łaniem ról kostiumowych, takich 
jak Marysieńka w Ojcu królowej 
(1979) Wojciecha Solarza, nie-
słusznie niedocenianej kome-
dii przygodowej z czasów XVII- 
-wiecznej Polski czy – mniejsza 
w skali – rola gospodyni Marceli 
w Sobolu i pannie (1983) Huber-
ta Drapelli, obrazie rozgrywają-
cym się na Litwie przełomu XIX 
i XX wieku.

Stopniowo jednak kreacji kino-
wych w dorobku Seniuk ubywało, 
ale zdaje się, że nie wpłynęło to ani 
na samopoczucie aktorki, ani też 
na uznanie w oczach widzów. Ca-
ły czas aktywna i odnosząca suk-
cesy w ambitnym repertuarowo 
teatrze, realizująca się w życiu ro-
dzinnym, o którym często mówi, 
że jest w jej życiu na pierwszym 
planie, wydaje się spełniona. Mo-
że kryją się za tym trudne życio-
we początki, jeszcze związane ze 
Stanisławowem, pełne zawirowań, 

które pozwoliły jej później ustalić 
priorytety? Anna Seniuk jest dziś 
w życiu scenicznym i ekranowym 
kimś bliskim widzowi. Jej ujmu-
jący sposób bycia, pogoda ducha 
i energia, naturalność i wszech-
stronność w doborze repertuaru, 
nienachalność w kontakcie z wi-
dzem poprzez media masowe są 
wyczuwane przez odbiorców ja-
ko takt i klasa, które nie muszą 
się o siebie upominać. Dzięki lau-
reatce Honorowego Jańcia Wod-
nika wciąż wiemy, czym są. 

lejne wspaniałe role, nie zawsze 
pierwszoplanowe, zawsze jednak 
pierwszorzędne, niwelujące ten 
podział. Tak jest z jej Julcią, tym 
razem kobietą silną wewnętrznie 
w otoczeniu niekoniecznie po-
dobnie usposobionych do życia 
bohaterek Panien z Wilka (1979) 
Andrzeja Wajdy, zrealizowanych 
według prozy Jarosława Iwasz-
kiewicza, gdzie aktorka dotrzy-
mywała klasy pozostałym trzem 
artystkom, grając m.in. w towarzy-
stwie Mai Komorowskiej (swoją 

drogą jeszcze jednej laureatki za 
całokształt twórczości na festiwa-
lu „Prowincjonalia”, sprzed kilku 
lat). Z kolei w adaptacji filmowej 
powieści Edwarda Redlińskiego 
Konopielka (1981), wyreżyserowa-
nej przez Witolda Leszczyńskie-
go była twardo stąpającą Handzią 
w wiejskiej osadzie Taplary, która 
musiała poskromić, tęskniącego 
do nowych obyczajów, męża Ka-
ziuka (Krzysztof Majchrzak). To 
rola w tonacji komediowej, któ-
rej aktorka była często wierna 

Anna Seniuk
– talent i klasa

Anna Seniuk urodziła się 
w czasie drugiej wojny 
światowej w Stanisławo-

wie (obecnie Iwano-Frankiwsk na 
Ukrainie), sporym mieście na Kre-
sach Rzeczypospolitej, z piękną 
i ciekawą historią, ale i tragicznie 
doświadczonym przez działania 
bolszewików, nazistów i bande-
rowców, co pozostało we wspo-
mnieniach aktorki z jej wczesne-
go dzieciństwa. Później była prze-
prowadzka do Małopolski i studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Te-
atralnej w Krakowie, ukończone 
w 1964 roku. Następnie  pierwszy 
angaż zawodowy – od razu do naj-
lepszego teatru – krakowskiego 
Teatru Starego (1964-1970), gdzie 
pierwszym dyrektorem i mento-
rem młodej adeptki aktorstwa był 
Zygmunt Hübner, który chciał 
z niej uczynić „amantkę charak-
terystyczną”. Dobrze oddawało to 
wówczas jej typ urody i potencjal-
ne emploi, ale chyba nie odpowia-
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Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni postanowił w tym 
roku, podczas 34. edycji (1-4 lutego) uhonorować nagrodą za całokształt twórczości 

Annę Seniuk – wybitną aktorkę teatralną i filmową, jedną z tych wspaniałych postaci 
naszej sceny, dla której sztuka filmowa nie miała nigdy dość miejsca, by pozwolić 

artystce na stałą bytność na srebrnym ekranie. Być może dlatego, oprócz oczywistego 
talentu, role laureatki Honorowego Jańcia Wodnika, nawet drugoplanowe, są bardzo 

wyraziste, jakby musiała korzystać z okazji, by zaznaczyć swą obecność w kinie. 
Z perspektywy lat widać, że ta intensywność wyrazu została osiągnięta lekkimi, 
niezauważalnymi środkami, świadczącymi o znakomitym rzemiośle aktorki, co 

potwierdza choćby fakt bycia profesorem sztuki teatralnej (od 1998 roku). 

dało cechom charakteru i zawodo-
wym planom. Potem w życiu Anny 
Seniuk nastąpiła kolejna przepro-
wadzka i zmiana – przeniosła się 
do Warszawy, gdzie występowała 
w najciekawszych teatrach stołecz-
nych – Ateneum, Powszechnym, 
Polskim, by ukoronować karierę 
pracą w Teatrze Narodowym (od 
2003 roku).

Droga filmowa rozpoczęła się 
od debiutu w 1963 drobną rolą 
Magdy w pierwszej z dwóch czę-
ści filmu Weekendy, tej reżysero-
wanej przez Jana Rutkiewicza. 
Nieco większe propozycje poja-
wiły się chwilę później – postać 
kelnerki w Niekochanej (1965) 
Janusza Nasfetera, Magdalenki 
w Lalce (1968) Wojciecha Jerze-
go Hasa czy służącej Józi w Ro-
mantycznych (1970) Stanisława 
Różewicza. Jak zauważył wtedy 
wybitny krytyk Konrad Eber-
hardt, aktorka zaczęła pracę od 
rozmaitych ról prostych dziew-

cząt, nieskomplikowanych mło-
dych kobiet, których wiele na 
dalszym planie ekranu, a to jak 
uznał, repertuar nie dla niej. Za 
moment okazało się, że miał ra-
cję – w 1971 roku Seniuk zagrała 
pierwszą dużą rolę w filmie. Był 
to Kardiogram Romana Załuskie-
go, w którym wcieliła się w żonę 
nauczyciela z małego miasteczka, 
a jednocześnie osobę blisko zwią-
zaną z miejscowym lekarzem. 
Prowadząc podwójne życie, od-
ważne i niezależne, jej bohaterka 
Teresa przeciwstawiała się ma-
łomiasteczkowej obyczajowości. 
Rola bardzo prawdziwa psycholo-
gicznie, a zarazem śmiała w eks-
ponowaniu fizyczności, co poru-
szało wtedy masową publiczność, 
złaknioną w epoce PRL-u ekrano-
wego Erosa.

W latach 70. ubiegłego wieku 
Anna Seniuk zdobyła wielką po-
pularność rolą Madzi, żony inży-
niera Karwowskiego w kultowym 

do dzisiaj serialu telewizyjnym 
Czterdziestolatek (1974-1977) Je-
rzego Gruzy, innego niedawnego 
laureata Nagrody Jańcia Wodni-
ka. To kreacja specyficzna, poka-
zująca kobietę jako istotę oddaną 
całkowicie swemu mężowi, której 
życie jest podporządkowane roli 
matki i żony. Jednak Seniuk obro-
niła swą bohaterkę wdziękiem, 
bezpretensjonalnością, żywioło-
wością kogoś, kto chce żyć zara-
zem nowocześnie i tradycyjnie, 
mieć dostęp do profitów z mo-
dernizującej się na kredyt Polski 
epoki Edwarda Gierka, ale jedno-
cześnie stabilizującej momenty 
rodzinnego rozchwiania posta-
wą „cool-matrony”. Te paradok-
sy widoczne w konstrukcji jej roli 
pozwoliły ocalić ją przez lata. Do 
dzisiaj wielu rodaków przygląda 
się telewizyjnej rodzinie Karwow-
skich jak w lustrze, uznając pry-
mat postaci Magdy nad jej nieco 
safandułowatym mężem.

Anna Seniuk w filmie Kardiogram, 
reż. Roman Załuski
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Zerwany kłos 
film fabularny
premiera: 17 lutego
reżyseria: Witold Ludwig
scenariusz: Witold Ludwig
zdjęcia: Julian Kucaj
muzyka: Krzysztof Aleksander Janczak
scenografia: Michał Matuszak
charakteryzacja: Katarzyna Danielewicz, 
Krzysztof Podżus
montaż: Julian Kucaj 
dźwięk: Zbigniew Malecki, Supra Film
obsada: Magdalena Michalik, Aleksandra 
Hejda, Dariusz Kowalski, Paweł Tchórzelski, 
Witold Bieliński, Zuzanna Lipiec, Piotr 
Zajączkowski
produkcja: Fundacja Lux Veritatis, TV Trwam, 
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 
w Toruniu
czas projekcji: 95 min
dystrybucja: Kondrat-Media

Trwa pierwsza wojna światowa. Carskie 
oddziały panoszą się w okolicach Tar-
nowa. Szesnastoletnia Karolina Kózka 
zostaje uprowadzona wraz z ojcem 
i ponosi męczeńską śmierć. Dzieje boha-
terów dopełnia historia Teresy, która nosi 

z rzeczywistością, która nas otacza. 
Akcja filmu rozgrywa się w ciągu 24 
godzin, podczas których bohaterowie 
przeżywają pasmo zabawnych perype-
tii, radykalnie zmieniających ich życie. 
Jest ostro, zabawnie, wzruszająco, a dwu-
znaczne sytuacje bawią do łez.

PolandJa 
film fabularny
premiera: 17 lutego
reżyseria: Cyprian T. Olencki
scenariusz: Cyprian T. Olencki, Dawid Kornaga, 
Maria Wojtyszko, Jakub Nieścierow, Sławomir 
Kawczyński
zdjęcia: Tomasz Madejski
muzyka: Andrzej Smolik
scenografia: Melania Melak
kostiumy: Milena Jaroszek
charakteryzacja: Olga Najbauer
montaż: Jarosław Barzan, Miłosz Jaroszek
dźwięk: Jerzy Murawski
obsada: Jerzy Radziwiłowicz, Izabela Kuna, 
Michał Żurawski, Roma Gąsiorowska, 
Borys Szyc, Grzegorz Małecki, Jakub Gierszał, 
Paweł Domagała, Janusz Chabior, Szymon 
Bobrowski
producenci: Marcin Zarębski, Cyprian T. Olencki
produkcja: Hungry Crocodiles Sp. z o.o.
czas projekcji: 103 min
dystrybucja: Dystrybucja Mówi Serwis

Najdziwniejsze historie zdarzają się 
ludziom w najmniej odpowiednich 
momentach. PolandJa, to pełna humoru 
opowieść o tym, jak (nie) radzimy sobie 
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Kalendarz premier
luty 2017

jego sąsiada kłusownika. Okoliczności 
śmierci mężczyzny są niezwykle tajem-
nicze. Jedyne ślady, które znajdowały 
się wokół jego domu, to ślady saren. 
Duszejko, widząc niemoc policji, rozpo-
czyna własne, niekonwencjonalne śledz-
two. Czy to myśliwi stali się zwierzyną?

Porady na zdrady
film fabularny
premiera: 24 lutego 
reżyseria: Ryszard Zatorski
scenariusz: Ryszard Zatorski, 
Joanna Wilczewska

zdjęcia: Kamil Płocki
muzyka: Rafał Kulczycki
scenografia: Marcelina Początek-Kunikowska
kostiumy: Agnieszka Werner-Szyrle
charakteryzacja: Izabela Andrys
montaż: Zbigniew Niciński
dźwięk: Jerzy Murawski
obsada: Magdalena Lamparska, Anna 
Dereszowska, Mikołaj Roznerski, Krzysztof 
Czeczot, Weronika Rosati, Tomasz Karolak, 
Maria Pakulnis, Michał Koterski, Robert 
Koszucki, Olga Borys 
producent: Kazimierz Rozwałka
produkcja: Figaro Film Production Ltd.
czas projekcji: 100 min
dystrybucja: Kino Świat

Zdradzona w dniu ślubu Kalina i porzu-
cona przez chłopaka Fretka, rozkręcają 
nietypowy biznes, który raz na zawsze 
ma rozwiązać problemy z męską wierno-
ścią. Postanawiają pomagać kobietom 
i na zlecenie testować lojalność ich part-
nerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, 
gdy Kalina ma uwieść Macieja – coacha 
i specjalistę do spraw damsko-męskich. 
Jego żona Beata podejrzewa go o zdradę 
i chce mieć na to niezbite dowody. 
Kalina, doceniając klasę „przeciwnika”, 
bierze się do pracy ze zdwojoną ener-
gią. Jednak tym razem cały plan bierze 
w łeb. Maciej nie jest jak inni mężczyźni, 
których z łatwością udało się przyłapać 
na zdradzie. Serce dziewczyny – mimo 
podjętych postanowień – znów zaczyna 
bić mocniej, a wielka miłość to tylko 
kwestia czasu…

w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym 
przez kozaka Sorokina. Widz staje przed 
pytaniami: jakie będą losy pohańbionej 
bohaterki? Gdzie kryje się sens męczeń-
stwa bł. Karoliny? Czy ojciec, który ucieka 
z miejsca zbrodni pogodzi się ze stratą 
umiłowanej córki? Film niesie przesłanie 
o sensie cierpienia, zwycięstwie miłości 
nad nienawiścią, a także o tym, że wiara 
w Jezusa potrafi odmieniać życie.

Pokot 
film fabularny
premiera: 24 lutego
reżyseria: Agnieszka Holland
scenariusz: Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk
zdjęcia: Jolanta Dylewska
muzyka: Antoni Komasa-Łazarkiewicz
scenografia: Joanna Macha
kostiumy: Katarzyna Lewińska
charakteryzacja: Janusz Kaleja 
montaż: Pavel Hrdlička 
dźwięk: Andrzej Lewandowski, Mattias Eklund 
obsada: Agnieszka Mandat, Miroslav Krobot, 
Andrzej Grabowski, Tomasz Kot, Borys Szyc, 
Wiktor Zborowski, Jakub Gierszał, Katarzyna 
Herman
producenci: Krzysztof Zanussi, Janusz Wąchała
produkcja: Studio Filmowe „Tor”
czas projekcji: 128 min
dystrybucja: Next Film

Główną bohaterką nowego filmu 
Agnieszki Holland jest mieszkająca 
w Sudetach, emerytowana inżynierka 
Janina Duszejko. Astrolożka z zamiło-
wania i wegetarianka. Pewnej śnież-
nej, zimowej nocy odnajduje ciało swo-

Oprac. B.P.
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Polskie premiery: PolandJaPolskie premiery: PolandJa

Wszyscy boją się zatem tak 
naprawdę jednego – zmiany.
Myślę, że to oczywiste. Nie 
odkrywamy tutaj Ameryki, 
a moją intencją podczas pisa-
nia tekstu nie było ujawnianie 
prawd o ludzkości. Interesuje 
mnie człowiek, który zostaje 
wyrzucony ze swojej strefy 
komfortu i zmuszony do tego, 
by spojrzeć na świat z nowej 
dla siebie perspektywy. Co czę-
sto może być dla niego dobre, 
wręcz uratować go w pewien 
sposób. Uważam, że taka sytu-
acja i bohater mierzący się 
z bezradnością oraz zagubie-
niem, to przy okazji funda-
menty dobrej komedii, więc 
wpisałem PolandJę w konwen-
cję gatunkową. Kino to przede 
wszystkim rozrywka. 

Wielu twórców nie szanuje 
gatunków filmowych. Ty je 
kochasz?
Uwielbiam. Chciałbym robić 
kino gatunkowe, choć nie jest to 
w Polsce najłatwiejsze marze-
nie do spełnienia. Kręcenie 
tego typu filmów powinno być 
równoznaczne z akceptacją kon-
kretnych kosztów, jakich praca 
nad takimi projektami wymaga. 
Koszty są duże, a etap develop-
mentu długi i pracochłonny. 
W Polsce zaś pracuje się 
tanio i szybko. Jesteśmy więc 
z gatunkami trochę na bakier, 
bo trudno pogodzić tak różne 
światy. Niełatwo też dostać pań-
stwowe dofinansowanie na film 
gatunkowy, który z marszu koja-
rzy się z kinem komercyjnym, 
a to powstaje w Polsce głównie 
za pieniądze prywatne. Tymcza-
sem z perspektywy prywatnych 
inwestorów film gatunkowy 
często wydaje się mieć więk-
szy potencjał artystyczny niż 
komercyjny. I tak błędne koło 
się zamyka. Miałem szczęście, 
że spotkałem producenta, Mar-
cina Zarębskiego, który zainwe-
stował w historię, jaką chciałem 
opowiedzieć.

Jakie historie robią na tobie 
największe wrażenie?
Te, w które wierzę. To jest wła-
śnie jedno z najważniejszych 
zadań reżysera. Tak opowia-
dać, aby widz mógł uwierzyć 

w postać i sytuacje, jakie widzi 
na ekranie. A konwencja i gatu-
nek bardzo mocno wpływają na 
tę wiarę. Kiedy oglądam filmy 
Petra Zelenki, które uwielbiam, 
nie kwestionuję niczego, co się 
w nich dzieje. Główny bohater 
Samotnych (Zelenka jest auto-
rem scenariusza – przyp. A.B.) 
zapomniał, że ma dziewczynę. 
W Opowieściach o zwyczajnym 
szaleństwie bohater wsiada 
na wózek widłowy i jedzie 
nim przez całe miasto, żeby 
oświadczyć się dziewczynie. 
Kto zrobiłby coś takiego? Prze-
cież obie sytuacje wydają się 
absurdalne! Kiedy wychodzę 
z kina, trudno mi uwierzyć, że 
coś takiego miało miejsce, ale 
kiedy oglądam film, ani przez 
chwilę nie podważam tego, co 
się dzieje. I kiedy wracam do 
emocji, jakie czułem podczas 
seansu – nie wątpię ani w dzia-
łania tych postaci, ani ich 
motywacje, ani reakcje świata, 
który się im przygląda. Bardzo 
lubię też kino angielskie lat 90. 
i filmy takie, jak Goło i wesoło, 
Cztery wesela i pogrzeb czy 
Trainspotting. 

A kino polityczne? Akcja 
twojego filmu rozgrywa 
się w barze z kebabem, 
a większość wątków dotyczy 
jednak kwestii narodowych.
Wątki dotyczące imigrantów, 
ksenofobii i nacjonalizmu uru-
chamiają nasze lęki i dotyczą 
spraw, z którymi mierzymy się 
w Polsce na co dzień, dlatego 
silniej do nas przemawiają. 
PolandJa nie była jednak 
pomyślana jako film polityczny 
ani zaangażowany. A o keba-
bie myślałem jako o interesują-
cym miejscu, w którym każdy 
może spotkać każdego. Profe-
sor uniwersytecki staje przy 
barze z policjantem i złodzie-
jem. Kebab jest dla mnie miej-
scem przenikania się kultur 
i klas, a nie symbolem w spo-
łecznej walce o to, kto ma rację 
i większe prawa. Sądzę zresztą, 
że zmiana, którą bohaterowie 
przeżywają w sferach prywat-
nych, potrafi przesłonić im cały 
świat i to, co polityczne, wcale 
nie musi stać na pierwszym 
planie.

Od czego zaczynasz pracę nad 
opowieścią?
Zawsze od sytuacji, niekiedy 
błahej, ale takiej, która z jakie-
goś powodu wydaje mi się 
szczególnie interesująca. 
A potem szukam bohatera, któ-
rego taka sytuacja mogłaby 
wyprowadzić z równowagi. Póź-
niej zastanawiam się, dokąd 
by go ta zmiana zaprowadziła? 
Scenariusz filmu PolandJa 
powstawał bardzo długo.

łączą się w nim opowieści 
kilku osób. 
To mój autorski tekst, choć Sła-
womir Krawczyński napisał 
dla mnie etiudę o policjancie 
i złodzieju, którą adaptowa-
łem na potrzeby scenariu-
sza. Pisząc tekst, przypomnia-
łem też sobie etiudę Jakuba 
Nieścierowa, którą wspólnie 
z Marią Wojtyszko, napisał na 
ćwiczenia do Szkoły Wajdy, 
w której razem studiowaliśmy. 
Opowiadała o studentce, która 
dorabia jako prostytutka i nie-
fortunnie zostaje zamówiona 
do domu przez swojego profe-
sora. Zapytałem, czy mogę tę 
historię wykorzystać w scena-
riuszu i dostałem na to zgodę. 
Żadna z tych osób nie miała 
jednak wpływu na finalny 
kształt fabuły. Natomiast bli-
sko współpracowałem z Dawi-
dem Kornagą, który pojawia się 
w czołówce filmu w roli kierow-
nika literackiego. Pracujemy 
razem od lat – Dawid czytał 
każdą wersję scenariusza; ma 
świetny słuch i poczucie rytmu, 
a w konsekwencji i ucho do 
dialogów. Inspirują mnie też 
postaci z jego książek i opowia-
dań. Niektóre, za zgodą autora, 
wydobywam z pierwotnego 
kontekstu i wymyślam dla nich 
nowe historie – w PolandJi 
Sobkowiak (Grzegorz Małecki), 
leser w pracy i neonazistka Iwo 
(Roma Gąsiorowska) są posta-
ciami z literacką przeszłością. 
Filmowa Iwo w powieści była 
nawet wampirem i chłopcem.

Jak pracujesz z aktorami nad 
konstrukcją postaci?
Nie mam jednego sposobu, 
każdy aktor jest inny i są to 
ludzie o ogromnej wrażliwo-

ści. Na pewno w pierwszej 
kolejności musimy sobie wza-
jemnie zaufać. A moją dodat-
kową rolą jest zapewnienie im 
takiego komfortu pracy, aby 
mogli „w pełni rozwinąć skrzy-
dła”. Dlatego zawsze staram się 
robić próby, zanim wejdziemy 
na plan. Z niektórymi akto-
rami rozmawiałem o psycholo-
gii postaci, o motywacjach ich 
działań i życiorysie. Takie przy-
gotowanie czasem pomaga im 
głębiej wejść w rolę, choć przed 
kamerą muszą odsłonić zale-
dwie fragment czyjegoś życia. 
Ale są też aktorzy, którzy tego 
nie potrzebują, wystarczy „prze-
gadać” rolę i w dwie minuty 
tworzą postać, w którą abso-
lutnie wierzę. Metody pracy 
są różne, ale w obu przypad-
kach w trakcie prób powstało 
dużo pomysłów, których wcze-
śniej nie było w scenariuszu. 
Nie trzymam się uparcie tego, 
co zapisane, kiedy widzę, że 
aktorzy proponują ciekaw-
sze rozwiązania. Jedno jest dla 
mnie pewne: nie ma dobrego 
filmu bez dobrych ról aktor-
skich. Aktorzy są najważniejsi. 
I koniec! 

A co zaproponował Andrzej 
Smolik, autor ścieżki 
dźwiękowej do filmu?
Swój ogromny talent! Uwa-
żam, że Andrzej Smolik to 
fenomen na polskim rynku 
muzycznym i talent na skalę 
światową. Kiedy przygoto-
wywałem jedną z pierwszych 
układek montażowych, w roli 
tła wykorzystywałem swoją 
ulubioną muzykę. To ryzy-
kowne, bo takie kawałki zaczy-
nają świetnie funkcjonować 
w filmie i kiedy pojawiają się 
utwory skomponowane spe-
cjalnie na jego potrzeby – 
paradoksalnie – wydaje się, że 
nie brzmią tak dobrze. Kiedy 
dostawałem kolejne kompo-
zycje od Andrzeja Smolika od 
razu czułem, że nie ma nic lep-
szego! W chwilę zapomniałem 
o U2 i Jacku Whicie! Przygo-
towuję się do realizacji kolej-
nego tytułu i nawet do głowy 
mi nie przychodzi, że Andrzej 
mógłby nie napisać do niego 
muzyki.  

Anna Bielak: Dlaczego 
ludzie nie radzą sobie 
z rzeczywistością?
Cyprian T. Olencki: Nie 
odnoszę takiego wrażenia, to 
zdecydowanie zbyt duże uogól-
nienie. Powiedziałbym, że ludzie 
z rzeczywistością się bory-
kają, a niektórzy nawet bok-
sują. W PolandJi starałem się 
pokazać pewien przekrój spo-
łeczny, czyli tych, którzy radzą 
sobie mniej i takich, którym 
stawianie czoła rzeczywistości 
wychodzi lepiej. Jeśli realizacji 
tego tytułu przyświecało jakieś 
założenie, była nim chęć opo-
wiedzenia o świecie, który nas 

i montażu. Zależało mi na tym, 
żeby różnorodne tematycznie 
wątki miały jednak coś wspól-
nego; coś, co mogłoby łączyć 
wszystkich bohaterów.

Co to takiego?
Sądzę, że każda z postaci nosi 
w sobie silne poczucie, że coś 
niedobrego wisi w powietrzu. 
Sielanka, która trwała przez 
ostatnie dwie dekady, dobiega 
kresu. Wszyscy podskórnie czują, 
że przyszłość nie będzie ani tak 
fajna, ani tak bezpieczna jak nie-
dawna przeszłość. Ludzie zaczy-
nają być coraz bardziej nerwowi, 
niespokojni, niepewni jutra.

otacza w kontekście jego różno-
rodności, niejednoznaczności. 
Bo to, co mnie może wydawać 
się śmieszne i nieważne, dla 
kogoś może być sprawą szalenie 
istotną. I na odwrót. Wątki w fil-
mie zdecydowałem się pokazać 
w podobnym stylu; mniejsze 
i większe dramaty widziane 
w pewien sposób „z zewnątrz”, 
tworzą często po prostu kome-
diowe sytuacje. 

Czy zestawianie sytuacji 
komediowych i dramatów nie 
wywołuje obojętności wobec 
wszystkiego, na co patrzymy? 
Nie bałeś się, że widzom 

będzie trudno utrzymać 
zainteresowanie twoim 
filmowym światem?
Nie myślałem o tym w ten spo-
sób. Sądzę, że na pojawienie się 
bądź brak obojętności wobec 
opowiadanej historii, wpływa 
przede wszystkim jej treść, 
ale forma również jest bardzo 
istotna. Naturalnie inną sprawą 
jest fakt, że konstruowanie 
nowelowego filmu jest ogrom-
nym wyzwaniem i nie ukrywam, 
że przeprowadzenie linii narra-
cyjnej w taki sposób, żeby prze-
platające się historie ciekawie 
się oglądało, było najtrudniej-
szym zadaniem podczas pisania 

Z Cyprianem T. Olenckim, reżyserem filmu 
PolandJa, rozmawia Anna Bielak

Coś wisi w powietrzu
Cyprian T. Olencki i Janusz 
Chabior na planie filmu PolandJa
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mieszkali we dwóch. Bracia 
albo ojciec i syn, obaj wyglą-
dający tak, jakby byli w wieku 
biblijnym. Wielu z nich odczu-
wało totalną alienację. Piękne, 
rozległe przestrzenie tylko 
potęgowały wrażenie izolacji. 
Myślę, że właśnie ta atmosfera 
przyciągnęła Olgę Tokarczuk, 
która osiedliła się tam i znalazła 
w Kotlinie inspirację do wielu 
swych książek, m.in. do napisa-
nia „Prowadź swój pług przez 
kości umarłych”. Na kartach 
jej książki nawet tych u władzy 
przeżera dławiąca pustka. 

Powieść powstała prawie 
dekadę temu. Musiały ją panie 
uwspółcześnić? 
Właściwie nie. Jeżdżąc tam na 
dokumentację przez kilka lat, 
nie miałam wrażenia, że coś się 
zmienia. Może w miasteczkach, 
w Nowej Rudzie czy Bystrzycy 
Kłodzkiej, samorządy starają 
się wykorzystać środki unijne 
i zrobić skok cywilizacyjny. 
Choć nie… Z czasem spotyka-
łam coraz więcej młodych ludzi, 
również przybyszów, którzy pró-
bowali wnieść tam coś nowego, 

wziąć sprawy w swoje 
ręce. Kiedy kręciliśmy 

w szkołach i rozma-
wiałam z dziećmi, 
one nie różniły się 
od swoich rówie-
śników w reszcie 
kraju. Były elo-
kwentne, rado-
sne, otwarte na 
innych. Ale 
często takie 
transforma-

pomocą narzuca się innym spo-
sób życia, kryteria słuszności 
i prawo. Kino czasem ma pro-
fetyczną moc. Kiedy Andrzej 
Wajda zaczynał kręcić Powidoki, 
miały one być ogólną refleksją 
nad wolnością twórczą. Dzisiaj 
zyskały przekaz niemal publicy-
styczny. A „swojskość” Pokotu? 
Cóż, to chyba charakterystyczny 
rys naszej tożsamości. 

Jak poznawała pani świat 
Kotliny Kłodzkiej? 
W długim procesie dokumen-
tacji. Krajobrazowo tę krainę 
można porównać choćby do 
Bieszczad. Ale nastrój i domi-
nujący tam rodzaj więzi spo-
łecznych są zupełnie inne. To 
kieszeń, która nigdy nie stała 
się do końca Polską. Moja 
mama po wojnie pracowała jako 
nauczycielka w biednej wsi pod 
Łodzią. Opowiadała mi, że część 
chłopów dostała wówczas pro-
pozycję przeprowadzki na Zie-
mie Odzyskane. Pojechali do 
Kłodzka i oglądali piękne, nie-
porównywalne do ich kurnych 
chat, opuszczone domy. Ale 
czuli się tam obco. Nikt nie zde-
cydował się zostać. Wałbrzy-
skie ma z tym problem. 
Kilka lat temu przepro-
wadzono badania. Na 
pytanie, czy demokra-
cja jest najlepszym 
istniejącym ustro-
jem, odpowiedzi 
twierdzącej udzieliło 
tam ledwie siedem 
procent responden-
tów. Miejscowi nie 
biorą spraw w swoje 

ręce, czują się bezwolni i czekają 
aż ktoś się nimi zajmie. Nigdy 
nie wzięli na siebie pełnej odpo-
wiedzialności za te ziemie, nie 
utożsamiają się z nimi i nie 
czują się zakorzenieni.

To kraina wyrzutków 
i outsiderów? 
Szukając wnętrz do filmu, cho-
dziłam od domu do domu. 
Ludzie opowiadali, że pierwsi 
osadnicy nie chcieli tam inwe-
stować. Mieszkali w jakimś 
domu, doprowadzali go do 
ruiny i szli dalej. Ten duch się 
tam unosi, a wśród łąk wciąż tra-
fia się na ruiny dawnych posia-
dłości. W samotnie stojących 
domach spotykałam głównie 
samotnych mężczyzn. Często 

Polskie premiery: PokotPolskie premiery: Pokot

cje okazują się powierzchowne. 
Olga boleśnie się o tym przeko-
nała, kiedy półtora roku temu 
w mediach zalała ją fala niena-
wiści po wypowiedzi o koniecz-
ności uczciwego rozliczania 
historii. Miejscowi zorganizo-
wali własny, wymierzony w nią 
hejt. Uświadomiła sobie, że 
tylko wydawało jej się, iż zyskała 
ich akceptację i stała się częścią 
kłodzkiego świata. Zobaczyła, 
że dla wielu sąsiadów, których 
uważała za miłych znajomych, 
łatwo może stać się kimś nie-
pożądanym, wrogiem. Ale też 
wielu ją poparło. Widać, że rów-
nież tam ludzie dzielą się na 
dwa plemiona.

Sąsiedzi, którzy nagle 
odkrywają w sobie 
nienawiść – to mi się źle 
kojarzy. 
No właśnie, mnie też. Zrobi-
łam trzy pełnometrażowe filmy 
o Holocauście. A to oznacza, że 
dokumentując, pisząc scenariu-
sze, kręcąc i prezentując gotowe 
obrazy, spędziłam z tym tema-
tem wiele lat. One wpłynęły na 
moją wizję ludzkości, zaszcze-
piły egzystencjalny pesymizm. 
Ale Olga ma w sobie piękną 
naiwność, znacznie lepszy, bar-
dziej czuły obraz świata, niż ja. 
Dlatego starałam się uważnie 
czerpać z tej jej czułości.

Już wcześniej pracowała pani 
nad „Hanemannem” Stefana 
Chwina, teraz sięgnęła pani 
po powieść Tokarczuk. Szuka 
pani oparcia w literaturze?
Dobrze mieć partnerów w pisa-
rzach. W Polsce jest to dzisiaj 
trudne. Nasza literatura zwy-
kle karmi się językiem, gubiąc 
dyscyplinę fabularną. Taki ma 
wdzięk. Mniej powstaje tek-
stów, w których da się odnaleźć 
linearną opowieść trzymającą 
napięcie. Dlatego wydawało 
mi się, że „Prowadź swój pług 
przez kości umarłych” to jedyna 
książka Olgi, którą można łatwo 
przenieść na ekran. Zwarta, 
z zapleczem w gatunku – krymi-
nale. A i tak nie było tak łatwo, 
jak się spodziewałyśmy. Przy-
gotowanie scenariusza zamiast 
kilku tygodni, może miesięcy, 
zajęło nam kilka lat.

Jak wyglądała ta współpraca? 
Pierwszą wersję tekstu napisała 
Olga. Miałyśmy wrażenie, że 
ta próba nie wyszła. Olga przy-
jechała do mnie do Bretanii, 
stworzyłyśmy nową drabinkę. 
Przesyłałyśmy sobie kolejne 
wersje. Potem jeszcze raz się 
spotkałyśmy i przeszłyśmy 
przez wszystko od nowa. Olga 
więcej napisała – zwłaszcza dia-
logów. Ja bardziej szlifowałam 
dramaturgię i strukturę. Ale 
przy tak bliskiej współpracy, 
zaciera się, kto co dał od siebie.

Pokot dużo zawdzięcza 
aktorom. Agnieszka 
Mandat wykreowała 
kobietę jednocześnie prostą 
i wysublimowaną, momentami 
twardą, a przecież gdzieś 
w głębi bardzo delikatną. 
Osobę stamtąd, ale 
wykształconą, z nieoczywistą 
przeszłością. 
A do tego zabobonną. Dawną 
inżynier, która nie wierzy 
w ewolucję. Bardzo ważne było, 
kto zagra Duszejko. W taką 
postać aktorka musi włożyć 
mnóstwo swojej osobowości. 
Na początku bałam się, czy 
Agnieszka nie jest zbyt młoda 
i zbyt sexy. Chciałam, by boha-
terka miała kobiecą smugę 
cienia. Ale okazało się, że to 
można pogodzić. To bardzo 
szczęśliwy wybór obsadowy. 

Filmowa Duszejko mieni się 
feerią kolorów, fascynuje. Choć 
rozumiem, że jej bezkompro-
misowość może odrzucać. I że 
trzeba mieć trochę wrażliwości, 
by dostrzec w niej kogoś bar-
dziej złożonego niż popierdo-
loną babę. 

Są tu też Borys Szyc, Wiktor 
Zborowski, Katarzyna 
Herman, Jakub Gierszał, 
Marcin Bosak, Andrzej 
Grabowski. Nie bała się 
pani obsadzić w rolach 
mieszkańców prowincji 
pod Kłodzkiem tylu 
rozpoznawalnych aktorów? 
Czesi zadawali mi podobne 
pytanie, kiedy kręciłam 
Gorejący krzew. Tam z kolei 
wymieszałam gwiazdy, czę-
sto kojarzące się komediowo 
i kompletnie nieznanych akto-
rów. Przez to, że nie mieszkam 
cały czas w Polsce i nie oglą-
dam tych aktorów na co dzień, 
choćby w telewizji, patrzę na 
nich bardziej niewinnie. Nawet 
do małych ról robiłyśmy z Wero-
niką Migoń – moją młodą, 
wspaniałą współpracowniczką 
i przyjaciółką, zmarłą w 2015 
roku – mnóstwo zdjęć próbnych. 
Bo każda z ról wymagała umie-
jętności delikatnego wystyli-
zowania aktorstwa. Serialowy 
realizm by się tu nie sprawdził, 
ale zbyt gruba kreska zwulga-

ryzowałaby ten film. Dlatego 
zostali ci, którzy zmieścili się 
w konwencji. 

Ale przy całej ekstrawagancji 
Pokot jest przede wszystkim 
obroną delikatności. Taka jest 
według pani dzisiaj rola kina? 
Oczywiście, budowanie empa-
tii. Zawsze traktowałam to jako 
swoją misję twórczą. Także 
dlatego uciekłam od realizmu. 
Bo nasze podziały stały się tak 
ostre, że łatwo popaść w mani-
cheizm. A nie lubię w kinie 
czerni i bieli. 

W Pokocie kryje się niezgoda 
na zło. Ale i poczucie 
bezradności. 
To coś, co współcześnie mocno 
odczuwamy. I pytanie: co 
możemy zrobić? Do nakręcenia 
Pokotu, obok wczesnej twórczo-
ści Wesa Andersona czy filmów 
Akiego Kaurismäkiego zainspi-
rowały mnie historie o mści-
cielach Quentina Tarantino. 
O tych, którzy pozornie są jedy-
nie ofiarami zła. Ale znajdują 
w sobie siłę, by się mu postawić.

Jednak oniryczny koniec 
filmu, inny niż w książce, 
jest ambiwalentny. Dla mnie 
gorzki. Ale może to pragnienie 
znalezienia światła w tunelu? 
Jasne, że szukam nadziei. Póki 
tylko mogę.  

Krzysztof Kwiatkowski: 
Potrzebujemy dzisiaj gorzkich 
baśni?  
Agnieszka Holland: Potrze-
bujemy filmów, które pro-
wokują, nie dają łatwych 
odpowiedzi i bezpiecznych 
przeżyć. Rzeczywistość stała 
się zbyt amorficzna na proste 
recepty. Ale też czułam oso-
bistą potrzebę ryzyka. Chcia-
łam wejść w grę z samą sobą, 
spróbować czegoś, czego nie 
robiłam. W Pokocie konwencje 
nieustannie łamią się i znoszą 
wzajemnie. Przez chwilę można 
traktować ten film zupełnie 
serio, a zaraz staje się on prowo-
kacyjną bajką. Nie ma też jed-
noznacznej linii emocjonalnej. 
Jego odbiór zależy od widza. 
Na jednych projekcjach słychać 
salwy śmiechu, inne przebie-
gają w zupełnej ciszy. 

Ale w tej fantazji odbija 
się rzeczywistość małego 
miasta, której ton nadają 
lokalny mafioso, bezduszny 
ksiądz i biznesmen nuworysz. 
Opowiada pani o wrażliwej 
samotnej kobiecie żyjącej 
wśród dzikiej agresji 
i szowinizmu. W świecie 
rządzącym się prawem 
silniejszego.
Długo pracowałam nad tym 
filmem. W tym czasie jego ele-
menty, które były parabolą 
i groteską, zaczęły przypomi-
nać rzeczywistość. Pod wie-
loma szerokościami geogra-
ficznymi wybuchła „kulturowa 
kontrrewolucja”. Wchodzimy 
w czasy brutalnej siły. Za jej 

Z Agnieszką Holland, reżyserką filmu Pokot, 
rozmawia Krzysztof Kwiatkowski

profetyczną moc
Kino czasem ma
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pewno jest w tej materii bar-
dziej precyzyjna... 
M.G.: Mieliśmy szkic w postaci 
scenariusza, ale szybko odeszli-
śmy od zamysłu, by trzymać się 
go kurczowo. Przygotowując się 
do realizacji dokumentu, stara-
liśmy się naszkicować obrazy, 
które nie są jedynie przypad-
kowymi rejestracjami. Podczas 
prac nad scenariuszem opra-
cowywałam część wizualną 
filmu. Czasami całe sekwencje, 
czasami poszczególne kadry. 
Cieszę się, że część z nich zna-
lazła się za sprawą operato-
rów w ostatecznej wersji filmu. 
Sekwencję drogi w ostatniej 
części zawdzięczamy Piotrowi 
Michalskiemu, którego oko 
i refleks są nie do przecenienia. 
Precyzyjne wskazówki znalazły 
też odzwierciedlenie w pracy 
z Krzysztofem Bartuzinem. To 
było cenne, choć nie zawsze 
łatwe doświadczenie. Film jak 
wiadomo ma dwa tandemy na 
dwa piony, a to już jest ekwili-
brystyka.
Sz.U.: Chodziło o znalezienie 
odpowiedniej metafory np. 
podróż, która jest jak najbar-
dziej realna, a jednocześnie jest 
podróżą w głąb świata przeżyć 
i relacji towarzyszących pro-
cesowi tworzenia. Chcieliśmy 
spotkać się z muzyką. Dla mnie 
jest ona królową sztuk. Przez 
dokument chciałem dowiedzieć 
się, z czego ci ludzie czerpią, jak 
pracują. Pobyć bliżej nich, poob-
serwować. Być może w związku 
z tym, że znaliśmy się wcześniej, 
nie mieliśmy tego problemu, 
jaki często ma dokumentalista, 
który potrzebuje czasu, żeby się 
przebić do swojego bohatera. 

Kilka lat temu Mikołaj pojawił 
się w filmie Miłość Filipa 
Dzierżawskiego. Oglądając 
ten dokument, miałem 
wrażenie, że to dość nieufna 
osoba. Ale może wynikało to 
z faktu, że nie był przekonany 
do reaktywacji tamtego 
zespołu.
Sz.U.: Nie jest łatwą osobą 
i dość często zmienia zda-
nie, ale podoba mi się bardzo 
pewien rodzaj przekory, jaki 
w nim jest. To dojrzały arty-
sta, ale ma w sobie wrażliwość 

dziecka, co owocuje nieustanną 
ciekawością świata i ludzi. Miło-
ści jednak nie słuchałem za 
dużo. Po raz pierwszy usłysza-
łem Mikołaja w duecie z Marci-
nem Świetlickim. Nagrali razem 
surową i intymną płytę „Cier-
pienie i wypoczynek”. Pamię-
tam, że zrobiło to na mnie duże 
wrażenie. 

Trudno było się do niego 
przebić?
Sz.U.: Pamiętam, że po wspo-
mnianym koncercie w Alche-
mii podszedłem do Mikołaja 
i powiedziałem mu, że myślę 
o filmie, którego punktem wyj-
ścia byłaby improwizacja. Miko-
łaj byłby furtką do tego świata. 
To człowiek mający niesamowi-
tych przyjaciół. Co okazało się 
później problemem związanym 
z pojemnością filmu i selekcją 
materiału. 
M.G.: Wydaje mi się, że zaufanie 
zbudowaliśmy już przy Ścin-
kach. Zgodził się na film, choć 
na etapie dalszych prac bywało 
różnie. Chodzenie za kimś 
z kamerą nie zawsze jest dla tej 
osoby komfortowe.
Sz.U.: Poznanie Mikołaja 
zawdzięczamy Wojtkowi Sma-
rzowskiemu. Bardzo nam 
pomógł przy pierwszym filmie, 
był opiekunem artystycznym 
i pokazał nam pewne rzeczy, 
zadawał inspirujące pytania, 
czasem wskazywał, gdzie szu-
kać rozwiązań. Kiedy oglądali-
śmy wersję roboczą, zapytałem 
go, jak pracuje mu się z Mikoła-
jem. Powiedział wtedy: „Chcecie 
Mikołaja? To ja może do niego 
zadzwonię”.

Nie kusiło was, żeby zahaczyć 
o aspekt współpracy ze 
Smarzowskim? To też ważna 
część pracy Trzaski.
M.G.: Kusiło. Nagraliśmy nawet 
rozmowę, ale ostatecznie nie 
weszła do filmu. Choć i tak jest 
on dygresyjny. Zależało nam 
na pokazaniu spotkań muzycz-
nych. Scena z muzyką filmową 
byłaby dość oczywista i powo-
dowałaby, że porywamy się 
na całe spektrum działalności 
twórczej Mikołaja. A my chcieli-
śmy się skupić na małym frag-
mencie jego życia.

Wspomnieliście 
o improwizacji jako punkcie 
wyjścia. Dużo zatem 
zaskakiwało was po drodze?
M.G.: Musieliśmy z różnych 
względów zweryfikować nasze 
zamierzenia. Tak jak czasem 
w życiu bywa. Tu szybko oka-
zało się, że to będzie jeszcze 
o czymś innym. Podążaliśmy za 
tematami. Improwizacja scho-
dziła na dalszy plan, bo nagle 
wychodziły rzeczy dużo bar-
dziej fascynujące, jak choćby: 
przyjaźń Mikołaja z Raphaelem 
Rogińskim czy Andrzejem Sta-
siukiem, to, jak pięknie opowia-
dają za pomocą muzyki, czy też 
słowa o relacjach bądź o utra-
conych przyjaźniach. Oswajają 
stratę, spotykają się po to, żeby 
opowiadać o śmierci. Miko-
łaj często mówił o świadomo-
ści, że nie budzi się już tak, jak 
to miało miejsce 20 lat temu. 
Otworzył temat przemijania.
Sz.U.: W moim odczuciu impro-
wizacja jest narzędziem, któ-
rym Mikołaj się posługuje, żeby 
opisać swój świat wewnętrzny, 
przeżycia, relacje z innymi, to, 
co dzieje się wokół. Pojawia się 
też temat tożsamości, mieszania 
się materii życia ze sztuką. Nie 
chodzi o popisywanie się, lecz 
raczej o wewnętrzne stany i opo-
wieść o nich. 

Wspomnieliście o relacjach, 
które zajmują uwagę 
widza. Od specyficznego 
związku z ojcem, przez te 
z muzykami, po Andrzeja 
Stasiuka.
Sz.U.: Andrzej z Mikołajem, 
Raphaelem Rogińskim i Paw-
łem Szpurą totalnie improwi-
zują. Kiedy nagrywali płytę, 
Stasiuk pytał, co ma czy-
tać, a Mikołaj odpowiadał, że 
swoim dzieciom może mówić, 
co mają robić. Zaczynał zatem 
czytać, oni grać i wzajemnie 
się wyczuwali. To moment 
fluktuacji energii, wytwarza-
nia się czegoś nieuchwytnego. 
To było fascynujące, zwłaszcza 
że mogliśmy to obserwować 
z bliska. Muzyka intensyfikuje 
przeżycia. Tam mieszały się 
czasy – nagrywanie płyty, opo-
wieści Andrzeja o swoim przy-
jacielu...

Ta sekwencja była niezwykle 
przejmująca.
Sz.U.: To, co między nimi się 
wydarzyło, było szczere. To 
ludzie mocno skupieni na tym, 
co robią, mający swoje światy, 
ale jednocześnie potrafiący 
dobrze się ze sobą komuniko-
wać. Nie są upudrowani, nie 
chcą się popisać. To nie jest typ 
dzisiejszych medialnych wyja-
daczy. A przy tym to wybitni 
artyści.
M.G.: Stasiuk podsumował to 
w jednym zdaniu. Nieważne, czy 
jesteś profesorem, czy kierowcą, 
chodzi o wspólne odczuwanie 
świata i wrażliwość.

Dla mnie Ucho wewnętrzne 
to także opowieść 
o korespondencji sztuk – 
muzyki, teatru, literatury. 
Wierzycie w synergię sztuk?
M.G.: Tak, to także rzecz, o którą 
pytałam współpracowników 
Mikołaja. Kiedy do muzyki 
dodajemy inne dziedziny sztuki, 
takie jak taniec czy literatura, 
powstaje nowa jakość. Otwie-
rają się kolejne furtki.

Mikołaj wydaje się osobą 
bezkompromisową. Co widać 
nawet w żartobliwej scenie, 
kiedy jeden z muzyków mówi 
o głodówce zdrowotnej. 
A Trzaska odpowiada, że 
głodówka to głodówka – nie je 
się nic. Dał wam wolną rękę, 
czy ingerował w materiał?
M.G.: Hmm... dał nam wolną 
rękę, choć mieliśmy pewne 
ograniczenia. Nie chciał np., 
żebyśmy zbyt wiele ingerowali 
w jego kontakty z rodziną. Co 
nam nie przeszkadzało, bo nie 
chcieliśmy, żeby to był film eks-
hibicjonistyczny. Ja to szanuję. 
Woleliśmy skupić się na jego 
pracy. Ten dokument miał wiele 
różnych wersji, Mikołaj widział 
jedną z nich, ale nie ostatnią. 
Powiedział, że podoba mu się 
wrażliwość, choć miał dużo kry-
tycznych uwag. To nie miało 
być uniwersalne dzieło na jego 
temat. Chodziło raczej o przed-
stawienie szczerego obrazu 
tamtego spotkania. Odpowiem 
tak, ten film, to w moim rozu-
mieniu głodówka podług diety 
Pawła Szamburskiego.  

Kuba Armata: Czy wasz 
dokument Ucho wewnętrzne 
zrodził się z fascynacji 
Mikołajem Trzaską jako 
muzykiem czy jako osobą?
Magdalena Gubała: Miko-
łaja poznaliśmy podczas pracy 
nad naszą pierwszą fabułą 
zatytułowaną Ścinki. Zgodził 
się zrobić dla nas muzykę. 
Oczywiście słuchaliśmy jego 
dokonań wcześniej, od solo-
wych projektów po te realizo-
wane w różnych składach. Dla 
powstania filmu ważne było 
też inne wydarzenie niezwią-
zane z dorobkiem artystycz-
nym bohatera. Chodzi o obraz 
muzyczny Step Across the Bor-
der, stanowiący dla nas dużą 
inspirację. Zrealizowany był 
w 1990 roku i od tego czasu 
nie powstało chyba nic lep-
szego w tym gatunku. To kawa-
łek muzyki oraz fantastyczna 
dawka anegdot, które zarażają. 
Pomyśleliśmy wtedy o Miko-
łaju, który jest osobą energe-
tyczną i kontaktową. Również 
o jego muzyce. Dlaczego nie 
zrobić o tym filmu, ale takiego, 
który opowiadałby o proce-
sie twórczym, o tym, jak się 
do tego dochodzi. Wreszcie 
o komunikacji między muzy-
kami ograniczającej się często 
jedynie do skinienia głową. 

Trudno było go do tego 
namówić?

Sz.U.: W poszukiwaniu formy 
towarzyszy mi nastawienie 
Wernera Herzoga, który prze-
konuje, że się nad tym specjal-
nie nie zastanawia, a styl czy 
charakter pisma jest to raczej 
konsekwencja jakiegoś spo-
sobu pracy i zmienia się pod 
wpływem twoich doświadczeń. 
Myślę o filmie jako o medium 
dającym wgląd w rzeczywi-
stość. Ucho wewnętrzne wyra-
sta z fascynacji, opowiada 
o muzyce, która naprawdę nas 
interesuje. Język rodził się 
w naszych rozmowach, rela-
cjach z operatorem, montaży-
stą. Nie zakładaliśmy z góry 
określonej formy. Magda na 

Szymon Uliasz: Był chyba 
w takim momencie życia, że 
miał na to ochotę. Kiedy spo-
tkaliśmy się z nim przy Ścin-
kach, zobaczyliśmy, w jaki 
sposób pracuje i jakie emocje 
temu towarzyszą. Po jednym 
z naszym spotkań Mikołaj miał 
koncert solowy w krakowskim 
klubie Alchemia. Improwizował, 
a ja słuchając, miałem wraże-
nie, że wpadam w trans. Mikołaj 
szykował się wtedy do nagrania 
solowej płyty, która notabene 
wyszła niedawno. Kiedy zde-
cydowaliśmy się na realizację 
filmu, mieliśmy taki plan, żeby 
zakończył się on właśnie reali-
zacją nagrań solowych. Nie-

stety, nie starczyło funduszy ani 
czasu. Mikołaj jest nieuchwytny 
w różnorodności i wielorako-
ści swoich działań. Jest wolnym 
elektronem, operuje różnymi 
językami. To fascynujące, ale 
i trudne w kontekście nadania 
historii jakiejś struktury. Broni-
liśmy się przed wejściem w film 
biograficzny.

Nie chcieliście, żeby to był 
typowy film muzyczny. 
Trudno było znaleźć 
klucz do opowiedzenia 
tej historii, który dobrze 
korespondowałby 
z osobowością Mikołaja 
Trzaski?

Z Magdaleną Gubałą i Szymonem Uliaszem, 
reżyserami filmu Ucho wewnętrzne, 

rozmawia Kuba Armata

Niełatwy, 
ale fascynujący

Ucho wewnętrzne, reż. Magdalena 
Gubała, Szymon Uliasz
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Pełnometrażowe 
filmy fabularne 

Pies
koprodukcja rumuńsko-polska
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Florin Serban
scenariusz: Florin Serban
zdjęcia: Marcin Koszałka
muzyka: Pauchi Sasachi 
scenografia: Mihaela Poenaru
kostiumy: Elena Fratila
montaż: Florin Serban
dźwięk: Cristian Tarnoveschi
obsada: Valeriu Andriuta, Cosmina Stratan
producenci: Oana Iancu, Izabela Igel
produkcja: Fantascope (Rumunia), Harine Films, Non Stop Film 
Service i Film District
planowane zakończenie produkcji: 2017
czas projekcji: ok. 100 min
premiera: jesień 2017

Niezwykle samotny mężczyzna zakochuje się 
w kobiecie, która wywraca jego świat do góry nogami 
i przemocą, rozpaczą i gniewem sprawia, że mężczyzna 
zaczyna doceniać życie. Film opowiada o tych, którzy 
nigdy nie stracili potrzeby miłości, choć przestali 
szukać sensu w związkach z innymi ludźmi. Obraz 
zapowiadany jest jako pierwsza część bałkańskiej 
trylogii Florina Serbana.

Photon
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Norman Leto
scenariusz: Norman Leto
zdjęcia: Norman Leto
muzyka: Przemysław Wierzbicki, Przemysław Książek, Igor Szulc
scenografia: Krzysztof Bagiński
charakteryzacja: Aneta Chaber-Stankiewicz
montaż: Norman Leto
dźwięk: Przemysław Wierzbicki, Przemysław Książek, Katarzyna 
Szczerba
obsada: Andrzej Chyra, Karolina Kominek, Danuta Banach, Stanisław 
Banach, Kaja Werbanowska, Anna Kisiel
producent: Barbara Łożyńska
produkcja: Lightcraft
zakończenie produkcji: początek 2017
czas projekcji: ok. 107 min
dystrybucja: Alter Ego Pictures
premiera: sierpień 2017

Ten eksperymentalny obraz, częściowo inspirowany bestselle-
rem fizyka kwantowego Davida Deutscha „Początek nieskoń-
czoności”, jest kreatywnym podsumowaniem ludzkiej wiedzy 
na temat życia i ewolucji. Niecodzienny, niezwykły i poru-
szający film wizualizuje to, co dzisiaj wiemy na temat historii 
wszechświata. Pierwsze dwadzieścia minut – „Początek” – opo-
wiada o powstaniu materii, gwiazd i planet. Następnie historia 
przechodzi w część drugą – „Życie”. Ta odpowiada na pyta-
nia: co dzisiaj wiemy (i czego nie wiemy) na temat powstania 
życia? W jaki sposób uformowały się złożone systemy czą-
steczkowe? W kilku przykładach z codzienności przeciętnej 
rodziny ukazuje biologiczne podłoże zjawisk takich, jak prze-
moc czy alkoholizm. Opowieść kończy się na ukazaniu obec-
nych przewidywań fizycznych dotyczących rozwoju cywilizacji 
i końca wszechświata. 

oprac. B.P.
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Na planie Na planie

Z producentem Wojciechem Pałysem 
i reżyserem Krzysztofem Langiem rozma-
wia Stanisław Neugebauer

Stanisław Neugebauer: Co było 
najtrudniejsze w przygotowaniu tej 
produkcji?
Wojciech Pałys: Podstawową sprawą, 
która otwiera możliwość realizacji dzieła 
filmowego jest wspólny punkt widzenia 
scenarzysty, producenta, reżysera i głów-
nych realizatorów, co do sensu i potrzeby 

wspólnej pracy nad filmem. Przygotowa-
nia do produkcji tego tytułu trwały prawie 
cztery lata i pozwoliły nam przekonać się 
o słuszności naszych zamierzeń. Chcieli-
śmy wypełnić pewną niszę, która powstała 
pomiędzy tym wszystkim, co nie jest w kinie 
komedią czy blockbusterem, kinem gatun-
kowym, w przypadku tego tematu, reprezen-
tującym styl noir. Zebranie tych elementów 
w jedną całość było najpewniej najtrudniej-
szym zadaniem przy tej produkcji. 

Co dla pana, jako producenta jest 
ważniejsze – osiągnięcie sukcesu 
artystycznego czy komercyjnego?
Zacznę od myśli, która jest chyba podstawą 
moich działań na polu produkcji filmowej, 
że bez dbania o szatę artystyczną dzieła, nie 
można osiągnąć sukcesu komercyjnego. 
I choć zdaję sobie sprawę z tego, że osią-
gnięcie takiego efektu jest szalenie trudne, 
to wytrwale przy tym obstaję. 

Proszę jeszcze odnieść się do roli 
dystrybutora w tej produkcji.
Zakładając (a muszę to robić), że powsta-
nie film zgodnie z naszymi założeniami 
artystycznymi, to rola dystrybutora jest 
nieoceniona. Współproducentem obrazu 
jest Monolith Films – Mariusz Łukomski 
i myślę, że również jego wiara w nasz pro-
jekt jest w stanie „góry przenosić”. 

Kogo obsadziłby pan w dwóch 
głównych rolach, gdyby miał pan 

możliwość realizować ten film w latach 
50. czy 60. ubiegłego wieku w realiach 
amerykańskich lub francuskich?
Krzysztof Lang: Władysław Mazur-
kiewicz, czyli „piękny Władzio” – jak go 
nazywano – miał niezwykłą prezencję, był 
przystojny, nosił eleganckie garnitury, 
uwodził kobiety, a przy tym wszystkim był 
niskiego wzrostu. Na zdjęciach z procesu 
jest podobny do Humphreya Bogarta. To 
właściwie jedyny hollywoodzki aktor, który 
bezbłędnie pasuje do tej roli. W czasie 
zdjęć do Śpij kochanie wielokroć z różnych 
ust słyszałem to porównanie. Aż nazbyt 
oczywiste. Francuskim odpowiednikiem 
byłby pewnie Alain Delon, który u fran-
cuskiego klasyka filmu noir – Jean-Pier-
re’a Melville’a odgrywał akurat rolę detek-
tywa, a nie mordercy. W postać młodego 
milicjanta z powodzeniem mógłby się 
wcielić młody Marlon Brando lub James 
Dean.

Czy styl noir ma być tylko tłem 
do filmu, czy ma oddać atmosferę 
wydarzeń tamtych lat, czy nawet pomóc 
w charakterystyce dwóch jakże różnych 
bohaterów opowiadanej historii?
Film noir to odmiana gatunku kryminal-
nego, który trwał od lat 40. do 60. ubie-
głego wieku. Późniejsze tytuły nawiązu-
jące do tej konwencji, w tym Śpij kochanie 
to raczej obrazy neo-noir. Wydaje mi się, 
że ten styl filmowy, a może nawet gatu-
nek, pasuje do epoki, o której opowia-
damy, jak i do charakteru zdarzeń. Wyra-
zisty wątek kryminalny, z bezwzględnym 
mordercą jako bohaterem, na tle ciemnej, 
stalinowskiej epoki, intryga pełna tajem-
nic – to wszystko razem tworzy klimat, 
który – jak sądzę – styl noir oddaje najle-
piej. Wizualny efekt osiągnięty jest tutaj 
zarówno poprzez „klimatyczną” scenogra-
fię, jak i „noirowe” kadry tworzone przez 
operatora. Śpij kochanie to z założenia 
kino gatunkowe, taka nasza „stalinowska 
dżungla”, trawestując tytuł amerykań-
skiego klasyka.

Co dla pana jest bardziej pasjonujące – 
opowiedzenie mrocznej historii bestii, 
mordercy bez skrupułów, czy pokazanie 
ponurej epoki stalinizmu lat 50. 
ubiegłego wieku w Polsce?
Wiemy, że głównym bohaterem jest 
młody, ambitny milicjant Karski, który 
odkrywa prawdę o zbrodniczej działal-
ności Mazurkiewicza, o jej rozmiarach 
i kulisach. Mazurkiewicz – przystojny, 
elegancki, obracający się w wytwornym 
na owe czasy towarzystwie, powszech-
nie szanowany obywatel wydaje się poza 
wszelkim podejrzeniem. I tu klasyczny 
dla kryminału schemat fabularny oparty 
na pojedynku policjant – przestępca, w tej 
opowieści został dość istotnie zmody-
fikowany: prawy i uczciwy glina kon-
tra wszechpotężny syndykat zbrodni, 
który chroni seryjnego zabójcę działa-
jącego z najniższych pobudek; nie kryje 
się przecież za tym żadna „racja stanu”. 
To na pewno fascynuje. Z drugiej strony 
wiemy, że każda epoka tworzy swoisty 
pejzaż ludzkich postaw i relacji wyni-
kających ze społecznych i politycznych 
uwarunkowań. I w tym sensie stalinizm 
jest zjawiskiem wciąż nam bliskim. Tak 
więc można za kimś powiedzieć: „Każda 
zbrodnia jest zwierciadłem swoich cza-
sów”. W ostatnich latach powstały u nas 
dwa filmy, podejmujące podobną pro-
blematykę: Czerwony Pająk (2015) Mar-
cina Koszałki, inspirowany historią 
Karola Kota oraz Jestem mordercą (2016) 
Macieja Pieprzycy, oparty na życiu Zdzi-
sława Marchwickiego. 

Ostatniego dnia listopada 2016 roku 
zakończyły się w Krakowie zdjęcia 
do nowego filmu Krzysztofa Langa 
Śpij kochanie, według scenariusza, 
opartego na autentycznych 
wydarzeniach, autorstwa Andrzeja 
Gołdy i ze zdjęciami Adama Sikory. 
Producentem filmu jest Studio 
Produkcyjne Orka oraz Wojciech 
Pałys. Scenografię przygotowała Ewa 
Skoczkowska, a kostiumy Elżbieta 
Radke. Premierę zaplanowano 
jesienią 2017 roku.

Śpij kochanie
Na planie filmu
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Stanisław Neugebauer

Projekt filmu Śpij kochanie wygrał 8. edycję 
Konkursu na Wspieranie Produkcji Fil-
mowej, przeprowadzonego przez Regio-

nalny Fundusz Filmowy w Krakowie i otrzymał 
dotację w wysokości ponad 360 tys. zł. Koprodu-
centami są Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz 
Krakow Film Commission, a współproducen-
tem – Monolith Films. Obraz jest współfinan-
sowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Podczas rozmów z producentem i realizato-
rami filmu wciąż przewijał się temat dotyczący 
wszakże spraw organizacyjno-produkcyjnych, 
ale szalenie istotnych dla procesu realizacji 
zdjęć filmowych. Miasto Kraków, jego władze 
i sami mieszkańcy przyczynili się w znaczący 
sposób do usprawnienia etapu realizacji zdjęć 
poprzez wszelką możliwą pomoc i sympatię 
dla ekipy produkcyjnej, za co filmowcy są im 
bardzo wdzięczni. 

Śpij kochanie to obraz oparty na praw-
dziwych wydarzeniach, które rozegrały się 

w latach 40. i 50. ubiegłego wieku w Krako-
wie, związanych ze śledztwem prowadzonym 
przez ówczesne organy ścigania. Dochodze-
nie dotyczyło blisko 30 zabójstw najprawdo-
podobniej dokonanych przez Władysława 
Mazurkiewicza, któremu w 1955 roku udo-
wodniono sześć z nich (do których się przy-
znał), a także kilka usiłowań. Został skazany 
na karę śmierci. Wyrok wykonano. Ta histo-
ria jest motorem do opowiedzenia o tam-
tych mrocznych czasach oraz o człowieku 
tropiącym mordercę (śledczy Karski), który 
dojrzewa podczas śledztwa i zaczyna ina-
czej patrzeć na otaczającą go rzeczywistość. 
Wszystko dzieje się w jak zwykle pięknym 
i urokliwym Krakowie, który jako tło wydarzeń 
nie za bardzo do nich pasuje. Może właśnie 
dlatego film utrzymany jest w poetyce noir, 
święcącej triumfy w latach 40. i 50. ubiegłego 
stulecia w USA, a w latach 60. – w Europie, 
głównie we Francji. Twórcy filmu Śpij kocha-

nie mają nadzieję, że powrót po prawie pół 
wieku kina spod znaku noir zostanie dobrze 
przyjęty przez polską widownię.

W rolach głównych wystąpią: Andrzej 
Chyra i Tomasz Schuchardt. Chyra, który 
ma na swoim koncie m.in. kreacje w Długu 
Krzysztofa Krauzego, Symetrii Konrada Nie-
wolskiego i Komorniku Feliksa Falka, tu 
znowu wciela się w ponurą postać perfid-
nego mordercy Mazurkiewicza. Schuchardt, 
bardzo utalentowany aktor młodego poko-
lenia, gra postać śledczego Karskiego, który 
tropi mordercę i stara się udowodnić mu 
winę, zmieniając w trakcie swoich działań 
stosunek do otaczającego go świata. W pozo-
stałych rolach zobaczymy, m.in. Bogusława 
Lindę i Andrzeja Grabowskiego, a także 
Arkadiusza Jakubika, Ireneusz Czopa, Iza-
belę Kunę, Karolinę Gruszkę, Katarzynę 
Warnke, Katarzynę Figurę, Jerzego Trelę 
i Krzysztofa Globisza. 

Andrzej Chyra w filmie  
Śpij kochanie, reż. Krzysztof Lang
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Karski i władcy 
ludzkości z nagrodą 
w Rosji
Dokumentalno-animowany ob-
raz Sławomira Grünberga Karski 
i władcy ludzkości otrzymał pre-
stiżową nagrodę Ławr, nazywa-
ną rosyjskim Oscarem dla do-
kumentów. Film Grünberga był 
wcześniej wyświetlany w aż 40 
rosyjskich kinach i w 10 miastach. 
Rosja była kolejnym krajem, po 
Polsce, USA i Australii, w którym 
opowieść o polskim bohaterze 
była wyświetlana na srebrnych 
ekranach i świetnie przyjęta. Hi-
storia Karskiego, emisariusza, 
który ujawnił przed państwami 
zachodniej koalicji okrucieństwa 
i masowe zbrodnie, jakich hitle-
rowcy dopuszczali się na terenie 
Polski, była w Rosji zupełnie nie-
znana. Po premierowym pokazie 
odbyła się dyskusja z publiczno-
ścią, a producent filmu, Dariusz 
Jabłoński, pytany o znaczenie 
postawy Karskiego dla współcze-
snych widzów, przywołał cytat 
ze Zbigniewa Herberta: „Naród, 
który traci pamięć, traci sumie-
nie”. Dodał również: „Filmowcy, 
a szczególnie dokumentaliści, ma-
ją obowiązek zachowania pamięci, 
pamięci opartej na prawdzie. Jan 
Karski jest przykładem, jak wiele 
może zrobić jeden człowiek prze-
ciw totalitaryzmowi”. 

 

Polskie animacje 
w Clermont-Ferrand 
Na stronie Międzynarodowe-
go Festiwalu Filmów Krótkome-
trażowych w Clermont-Ferrand 
ogłoszono wyniki tegorocznej 
selekcji. W Konkursie Międzyna-
rodowym znalazły się animacje: 
Cipka Renaty Gąsiorowskiej oraz 
Wyjdę z siebie Karoliny Specht. 
Festiwal w Clermont-Ferrand jest 
jedną z czołowych światowych 
imprez prezentujących krótkie 
metraże. Tegoroczna, 39. edycja 
odbędzie się między 3 a 11 lutego. 
Polskie tytuły, jak co roku, będą 
też obecne na organizowanych 
przy festiwalu targach filmowych. 
Prezentacja Polish Shorts, przygo-

towana przez Krakowską Fundację 
Filmową przy wsparciu PISF, bę-
dzie jednym z kilkudziesięciu sto-
isk narodowych z całego świata 
przedstawiających swój dorobek 
w zakresie twórczości krótkome-
trażowej.

 

Jurek wygrywa 
w Pakistanie
Na Pakistan International Moun-
tain Film Festival (10-11 grudnia 
2016) najlepszym obrazem festi-
walu okazał się Jurek Pawła Wy-
soczańskiego. Była to dopiero dru-
ga edycja tej imprezy, a do selekcji 
zgłoszono aż 1300 filmów z całego 
świata. W sumie w festiwalu wzięli 
udział przedstawiciele 80 państw. 
Tym bardziej cieszy fakt, że głów-
na nagroda trafiła do polskiej pro-
dukcji. Warto przypomnieć, że to 
kolejna wygrana tego tytułu na 
arenie międzynarodowej.

Polska obecność na MFF 
w Pune
Na 15. Międzynarodowym Festi-
walu Filmowym w Pune w Indiach 
(12-19 stycznia) w programie wy-
darzenia znalazło się wiele pol-
skich tytułów. W Konkursie Mię-
dzynarodowym pokazano Plac 
zabaw Bartosza M. Kowalskiego 
oraz Niewinne Anne Fontaine, 
natomiast w Konkursie Filmów 
Studenckich Lokatorki Klary Ko-
chańskiej. Podczas tegorocznej 
edycji indyjskiej imprezy w ju-
ry Konkursu Międzynarodowe-
go zasiadał Jerzy Stuhr. Trzeba 

dodać, że polska kinematografia 
była też licznie reprezentowana 
w pozakonkursowej sekcji Global 
Cinema, przez takie tytuły, jak: 
Zjednoczone Stany Miłości To-
masza Wasilewskiego, Ostatnia 
Rodzina Jana P. Matuszyńskie-
go, Ja, Olga Hepnarova Tomáša 
Weinreba i Petra Kazdy, Świt Laili 
Pakalniny. W sekcji Social Awar-
ness przedstawiono Powidoki An-
drzeja Wajdy, natomiast wybrane 
wcześniejsze tytuły tego niedaw-
no zmarłego, najwybitniejszego 
reżysera polskiego kina, pokazano 
w osobnej sekcji, specjalnie mu 
poświęconej. MFF w Pune jest 
jednym z największych indyjskich 
festiwali. W 2014 roku główne 
nagrody dla najlepszego filmu 
zagranicznego i najlepszego za-
granicznego reżysera otrzyma-
ła Papusza Joanny Kos-Krauze 
i Krzysztofa Krauzego.

 

Focus on Poland w Palm 
Springs 
W tym roku w programie 28. MFF 
w Palm Springs (2-16 stycznia) 
w sposób szczególny zaistniała na-
sza kinematografia. W specjalnej 
sekcji Focus on Poland, poświę-
conej polskiemu kinu, znalazły 
się takie tytuły, jak: Powidoki oraz 
Popiół i diament Andrzeja Wajdy, 
Zjednoczone Stany Miłości To-
masza Wasilewskiego, Ostatnia 
Rodzina Jana P. Matuszyńskiego, 
Zaćma Ryszarda Bugajskiego oraz 
Wspomnienie lata Adama Guziń-
skiego. To już kolejna prezenta-
cja polskiej kinematografii na tym 
amerykańskim festiwalu. W ze-

szłym roku widzowie mogli zoba-
czyć również takie produkcje, jak 
m.in. 11 minut Jerzego Skolimow-
skiego, Body/Ciało Małgorzaty 
Szumowskiej, Ziarno prawdy Bory-
sa Lankosza czy Letnie przesilenie 
Michała Rogalskiego.

 

Ostatnia Rodzina i Serce 
miłości w Rotterdamie
Polskie produkcje znalazły się 
w programie 46. MFF w Rotterda-
mie (25 stycznia – 5 lutego). Pro-
gram holenderskiej imprezy po-
dzielony jest na trzy główne sekcje 
i kilka prezentacji oraz konkursów. 
Pod koniec roku 2016 organizato-
rzy rozpoczęli ogłaszanie progra-
mu od prezentacji sekcji Bright 
Future, promującej nowe talenty, 
debiutantów i reżyserów drugiego 
filmu. Wśród ogłoszonych tytułów 
znalazły się obrazy z całego świa-
ta, często nagradzane na innych 
imprezach. Polskę w tej sekcji re-
prezentują Ostatnia Rodzina Ja-
na P. Matuszyńskiego oraz Serce 
miłości Łukasza Rondudy. Film 
Matuszyńskiego miał światową 
premierę w Konkursie Głównym 
69. MFF w Locarno, gdzie Andrzej 
Seweryn za rolę Zdzisława Bek-
sińskiego otrzymał nagrodę dla 
najlepszego aktora. Natomiast Ser-
ce miłości Rondudy będzie miało 
światową premierę właśnie w Rot-
terdamie. W 2015 roku Perfor-
mer – pierwszy film tego reżysera, 
zrealizowany wspólnie z Maciejem 
Sobieszczańskim, był również pre-
zentowany na tym festiwalu. 

 

Niewinne w kinach 
w Finlandii
Film Niewinne w reżyserii Anne 
Fontaine 20 stycznia wszedł na 
ekrany kin w Finlandii. Dystrybu-
torem jest firma Cinema Mondo. 
Współfinansowany przez PISF 
obraz był już rozpowszechnia-
ny m.in. w Belgii, Holandii, USA, 
Norwegii, Portugalii, Hiszpanii 
i we Francji, w której obejrzało go 
ponad 720 tys. widzów. Tytuł ten 
cieszy się bardzo dużym zaintere-

Na warsztaty EAVE wpłynęły 172 
zgłoszenia. W najbliższej edycji 
weźmie udział 59 profesjonalistów 
z 39 krajów. Warsztaty odbędą się 
w 3 terminach: 2-9 marca (Luk-
semburg), 19-26 czerwca (Łódź) 
oraz 23-30 października (Kopen-
haga). Więcej informacji: www.
eave.org.

 

Córki Dancingu od 
lutego w kinach w USA
Na początku lutego na ekrany 
kin w Stanach Zjednoczonych 
wchodzi pełnometrażowy debiut 
Agnieszki Smoczyńskiej Córki 
Dancingu. Dystrybutorem obrazu 
jest firma Janus Films, która była 
odpowiedzialna za kinowe rozpo-
wszechnianie dzieł m.in. Andrzeja 
Wajdy, Krzysztofa Kieślowskiego 
i Paola Sorrentino. Córki Dancin-
gu otrzymały już bardzo wiele lau-
rów na rodzimych i zagranicznych 
festiwalach, w tym na kilku ame-
rykańskich, jak choćby Nagrodę 
Specjalną w konkursie World Dra-
matic Cinema Competition na 
ubiegłorocznym Sundance oraz 
aż trzy nagrody na 36. MFF Fan-
tasporto – za najlepsze: film, reży-
serię i efekty specjalne. Organiza-
torzy Tiburon International Film 
Festival przyznali Córkom Dancin-
gu Nagrodę Federica Felliniego. 
Film otrzymał również Grand Prix 
Jury na Chicago International 
Movies and Music Festival. Lista 
zagranicznych laurów dla debiutu 
Smoczyńskiej jest bardzo długa, 
a nagrody amerykańskie z pewno-

ścią przyczyniły się do dystrybu-
cji obrazu w USA.

Międzynarodowe 
uznanie dla Bartosza 
Chajdeckiego
Na prestiżowym portalu zajmują-
cym się muzyką filmową Movie 
Music UK ukazały się zestawie-
nia najlepszych soundtracków 
roku 2016 z Europy Zachodniej 
i Wschodniej. Znalazły się w nich 
aż cztery ścieżki dźwiękowe Bar-
tosza Chajdeckiego do filmów: Le 
Temps d’Anna Grega Zglińskie-
go, Jestem mordercą Macieja Pie-
przycy, Prosta historia o morder-
stwie Arkadiusza Jakubika, Moje 
córki krowy Kingi Dębskiej. Re-
daktor portalu Movie Music UK, 
Jonathan Broxton, jeden z najważ-
niejszych recenzentów i kryty-
ków muzyki filmowej na świecie, 
członek Międzynarodowego Sto-
warzyszenia Krytyków Muzyki 
Filmowej (IFMCA), porównał mu-
zykę Chajdeckiego ze szwajcar-
skiego obrazu Le Temps d’Anna 
do kompozycji takich twórców 
jak Alexandre Desplat czy Dario 
Marianelli. Broxton nazywa Chaj-
deckiego jednym z najlepszych 
młodych europejskich kompozy-
torów, który zasługuje na ogólno-
światowy sukces. W zestawieniu 
wschodnioeuropejskim, aż trzy 
ścieżki dźwiękowe z opisanych 
sześciu to kompozycje Chajdec-
kiego. Broxton tym samym po-
twierdził silną pozycję polskiego 
artysty na rynku muzyki filmowej 

w tym rejonie Europy. W obu no-
towaniach krytyk wielokrotnie 
przywołał także ścieżkę Bartosza 
Chajdeckiego do serialu Czas ho-
noru, za którą w 2011 kompozytor 
został nominowany w kategorii: 
Telewizja przez Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Krytyków Muzyki 
Filmowej w Los Angeles, co stało 
się przełomem w jego karierze. 

 

Gierszał i Okorn na 
liście „10 Europeans to 
Watch” 
Dwóch polskich twórców znala-
zło się na przygotowanej przez 
magazyn „Variety” prestiżowej 
liście „10 Europeans to Watch”, 
czyli utalentowanych europej-
skich artystów filmowych, któ-
rych kariery w 2017 roku należy 
obserwować. Jakub Gierszał za-
debiutował we Wszystko, co ko-
cham Jacka Borcucha. Następnie 
zagrał główną rolę w głośnej Sali 
samobójców Jana Komasy. Póź-
niej były: Nieulotne Borcucha, 
Hiszpanka Łukasza Barczyka, 
niemiecki Morris from America 
Chada Hartigana, Córki Dancin-
gu Agnieszki Smoczyńskiej. Na 
tegorocznym MFF w Berlinie po-
kazany zostanie Pokot Agnieszki 
Holland z jego udziałem. Wkrót-
ce również premiera nowego fil-
mu Urszuli Antoniak Pomiędzy 
słowami. Gierszał w 2012 był pro-
mowany w programie Shooting 
Stars na Berlinale. Mitja Okorn 
to z kolei reżyser pochodzenia 
słoweńskiego mieszkający w Pol-
sce od blisko dziesięciu lat. Jego 
debiut fabularny Tu Pa Tam (He-
re and There), komedia krymi-
nalna, zrealizowana przy skrom-
nym budżecie, stała się kasowym 
hitem Słowenii. Pierwszy polski 
film, Listy do M., miał znakomi-
te recenzje i zgromadził ponad 
2,5-milionową widownię w ki-
nach, a najnowszy tytuł, Planeta 
Singli, zebrał 2 mln widzów. Spe-
cjalna prezentacja „10 Europeans 
to Watch” będzie miała miejsce 
na tegorocznym Berlinale.

sowaniem wśród zagranicznych 
dystrybutorów. Został sprzedany 
także do m.in. Kanady, Japonii, 
Brazylii, Meksyku, Włoch, Danii, 
Szwecji, Grecji, Szwajcarii, Kolum-
bii i Wielkiej Brytanii. 

Zjednoczone Stany 
Miłości w kinach na 
Węgrzech
29 grudnia 2016 na ekrany kin 
węgierskich wszedł film Zjedno-
czone Stany Miłości w reżyserii 
Tomasza Wasilewskiego. Dystry-
butorem jest firma Vertigo Media. 
Wcześniej obraz był rozpowszech-
niany w Danii, Szwecji i Wielkiej 
Brytanii, gdzie spotkał się z bar-
dzo dobrym przyjęciem. Światowa 
premiera tego tytułu odbyła się 
w ramach Konkursu Głównego 
na 66. MFF w Berlinie, gdzie To-
masz Wasilewski otrzymał Srebr-
nego Niedźwiedzia za Najlepszy 
Scenariusz. Obraz Wasilewskiego 
na przestrzeni roku zdobył wiele 
nagród na zagranicznych i rodzi-
mych festiwalach.

Polki wśród uczestników 
EAVE 2017
Organizatorzy warsztatów dla 
producentów EAVE ogłosili listę 
osób, które wezmą udział w tego-
rocznej edycji. Wśród uczestni-
ków znalazły się 3 producentki 
z Polski: Marta Habior (No Sugar 
Films), Magdalena Kamińska 
(Balapolis) i Joanna Wendorff-O-
stergaard (Anima-Pol). EAVE jest 
jednym z czołowych programów 
kształcenia zawodowego dla pro-
ducentów w Europie, znanym 
przede wszystkim z organizacji 
warsztatów producenckich EAVE 
Producers Workshop. Edycja 2017 
skierowana jest do producentów 
filmów fabularnych i dokumen-
talnych, którzy już funkcjonują 
w branży kinowej i telewizyjnej 
oraz pragną działać na skalę euro-
pejską dzięki poszerzaniu wiedzy 
na temat produkcji i koprodukcji 
w Europie oraz rozwijaniu ogól-
noeuropejskiej sieci kontaktów. 
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Polscy filmowcy    na świecie

oprac. J.M.

Karski i władcy ludzkości, 
reż. Sławomir Grünberg 

Marta Mazurek, Kinga Preis 
i Michalina Olszańska w filmie Córki 
Dancingu, reż. Agnieszka Smoczyńska
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Ta „bliskość” Telewizyjnego 
Studia Filmów Animowa-
nych oraz Uniwersytetu Ar-

tystycznego jest niezwykle ważna, 
bo jego absolwenci, a także peda-
godzy (niegdysiejsi absolwenci) 
mają możliwość niejako „na miej-
scu” uprawiać swój zawód wyuczo-
ny. W innych miastach te związki – 
uczelni oraz studiów produkcyj-
nych – są zdecydowanie luźniejsze. 
Inaczej przed laty bywało w Kra-
kowie. Tam Kazimierz Urbański, 
prowadzący przy Studium Sceno-
grafii Akademii Sztuk Pięknych – 
Pracownię Rysunku Filmowego, 
założył wraz ze swymi najzdolniej-
szymi studentami Studio Filmów 
Animowanych, w którym znaleźli 
zatrudnienie absolwenci krakow-
skiej uczelni. Po blisko 40 latach 
SFA, które w pierwszych latach 
swej działalności było filią war-
szawskiego Studia Miniatur Fil-
mowych (w 1974 roku uzyskało 
samodzielność organizacyjną), 
rzucone po ustrojowej transfor-
macji w wir gospodarki rynkowej – 
pomimo znaczącej pozycji na ma-
pie animacji, nie tylko polskiej, ale 
i światowej – nie poradziło sobie 
i uległo likwidacji. Inaczej stało się 
w Poznaniu. Po latach trudnych – 
i odpowiednich przekształceniach 
organizacyjnych – TVSFA ocalało 
i wydaje się być na dobrej drodze, 
by odzyskać dawny blask. 

Pierwszym filmem poznańskie-
go studia, który wywarł na mnie 
duże wrażenie, była ekranizacja 
wiersza Wandy Chotomskiej – .!? 
[„Kropka, wykrzyknik, znak zapy-
tania”] (1989), zrealizowana przez 
Jacka Adamczaka i Macieja Ćwie-
ka. Ich dzieło, dzięki atrakcyjnej 
plastyce, klarownej narracji, muzy-
ce Janusza Hajduna współgrają-
cej z nastrojem obrazu – pozostaje 
jednym z najciekawszych dokonań 
w dziejach rodzimej animacji, kie-
rowanej do najmłodszych widzów. 
Podobnie jak Katar (1984), animo-
wana adaptacja znanego wiersza 
Jana Brzechwy dokonana przez 
Hieronima Naumanna, czy Dżun-
gla (1987) wyreżyserowana przez 
Witolda Giersza, wieloletniego 
dyrektora poznańskiego Studia.

Dżungla była fragmentem 
większej całości, odcinkiem peł-
nego przygód, niezwykle atrakcyj-
nego wizualnie, perfekcyjnie ani-
mowanego serialu Czarny Błysk 

(1986-1991). Ale to nie seriale przy-
godowe przyniosły lawinę nagród 
i uznanie na całym świecie po-
znańskiemu Studiu, a cykle edu-
kacyjne, zwłaszcza teledyski do 
muzyki klasycznej (1989-1997) oraz 
autorskie Impresje (1993-1997), po-
święcone wybitnym artystom pla-
stykom i ich dorobkowi.

Właśnie autorskość wydaje się 
najważniejszą cechą poznańskie-
go Studia. Każdy z twórców bio-
rących na warsztat film mający 
być ilustracją czy interpretacją 
jakiegoś znanego utworu muzyki 
klasycznej – Aleksandra Korejwo, 
Tamara Sorbian-Kasprzycka i Ja-
cek Kasprzycki, Jacek Adamczak, 
Wiesław Bober, Maciej Ćwiek, Zbi-
gniew Kotecki, Piotr Muszalski, 
Hieronim Neumann, a z uzna-
nych mistrzów naszego kina Wi-
told Giersz i Kazimierz Urbański – 
zachował charakter swego filmo-
wego pisma, co spowodowało, że 
jego klip stał się natychmiast roz-
poznawalny. Poznański cykl mi-
niatur do muzyki klasycznej to 
nie zbiór anonimowych anima-
cji, a autorskie spojrzenie na wy-
bitne dokonania muzycznych mi-
strzów i próba ich twórczych in-
terpretacji. 

Autorski charakter zachowują 
także inne seriale poznańskiego 
Studia: cykl ekscentrycznych filo-
zoficznych przypowiastek 14 bajek 
z królestwa Lailonii Leszka Koła-
kowskiego (1997-2011) wg jego „13 
bajek z królestwa Lailonii dla du-
żych i małych”, z efektowną czo-
łówką Piotra Dumały i autorskimi 
odcinkami m.in. Jacka Adamcza-
ka, Krzysztofa Kiwerskiego, Zbi-
gniewa Koteckiego, Piotra Mu-
szalskiego, Hieronima Neumanna, 
czy Baśnie i bajki polskie (2002- 
-2016), realizowane przez grupę 
uzdolnionych reżyserów różnych 
pokoleń, którzy to serialowe rze-
miosło traktują w sposób niezwy-
kle twórczy. Filmy wspomnianych 
autorów, a także odcinki Artura 
Wrotniewskiego, Roberta Turły 
czy Andrzeja Gosienieckiego to 
bez wątpienia najciekawsze do-
konania w polskim filmie animo-
wanym dla dzieci ostatnich lat.

Na filmy wyprodukowane przez 
poznańskie Studio w ciągu trzy-
dziestolecia jego istnienia spadła 
istna lawina festiwalowych nagród 
i wyróżnień na całym świecie. „Ze-

spół poznańskiego Studia zreali-
zował 300 krótko- i średniometra-
żowych filmów animowanych, za 
które zdobył 187 nagród oraz wy-
różnień na festiwalach międzyna-
rodowych i krajowych, w tym 23 
nagrody jury dziecięcych, 11 na-
gród i wyróżnień dla TVSFA oraz 
10 listów gratulacyjnych, m.in. od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Dyrektora Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej, Prezyden-
ta Miasta Poznania, Prezesa Tele-
wizji Polskiej S.A. Filmy poznań-
skiego Studia prezentowane były 
na ponad 1900 festiwalach, prze-
glądach i pokazach specjalnych 
w kraju i na świecie” – czytamy na 
stronie TVSFA. Dodajmy, cykl kli-
pów do muzyki klasycznej wyda-
no na DVD w Chinach (dwukrot-
nie), Rosji, Hongkongu, RPA, na 
Mauritiusie i Seszelach. 

Wróćmy jednak do poznańskiej 
uczelni, która przez cały czas funk-
cjonowania Studia dostarczała 
mu wykwalifikowanych kadr, czyli 
z jednej strony niezwykle uzdol-
nionych – różnorodnych stylistycz-
nie – artystów, z drugiej filmowych 
profesjonalistów, bo poznańscy 
animatorzy to nie tylko zafascy-
nowani ruchem artyści plastycy 
(w pionierskich latach kina film 
animowany nazywano często „oży-
wioną plastyką”, tak jak pierwsze 
filmy braci Augusta i Ludwika Lu-
mière’ów – „ożywionymi fotogra-
fiami”), ale artyści plastycy, którzy 
znakomicie opanowali środki wy-
razowe sztuki filmowej i świado-
mie oraz twórczo nimi posługu-
ją się podczas realizacji swoich 
animacji. Nazwałbym ich nie pla-
stykami o dużej wrażliwości fil-
mowej, a filmowcami o ogromnej 
wyobraźni plastycznej. Choć nie 
uczyli się rzemiosła w szkołach 
filmowych, a – jak francuscy no-
wofalowcy – metodą błędów i eks-
perymentów na filmowym planie, 
uzupełniając w ten sposób wiedzę 
zdobytą na uczelni… plastycznej. 
Tam jednak „kina” uczył ich Ka-
zimierz Urbański, artysta czują-
cy film animowany jak nikt inny.

Urbański był „ojcem założy-
cielem” poznańskiej animacji 
w aspekcie zarówno produkcyj-
nym, jak i edukacyjnym. W kiero-
waniu TVSFA zastąpił go później 
inny mistrz naszej animacji – Wi-
told Giersz, a prowadzeniem pra-

cy pedagogicznej zajęli się jego 
uczniowie: Hieronim Neumann, 
Jacek Adamczak, Maciej Kwiek 
i Piotr Muszalski.

Hieronim Neumann (prowa-
dzi też Pracownię Filmu Animo-
wanego w Katedrze Multimediów 
na Wydziale Grafiki warszawskiej 
ASP), lider poznańskich anima-
torów, tworzy kino autorskie, ale 
nie kręci ciągle „tego samego fil-
mu” – jak wielu wybitnych reży-
serów – a każde jego nowe dzieło 
jest, głównie swą formą, inne od 
poprzedniego. 

W jego poszukiwaniach widać 
wyraźne inspiracje sztuką Zbi-
gniewa Rybczyńskiego, zresztą 
terminował – w trakcie swych stu-
diów na Wydziale Malarstwa, Gra-
fiki i Rzeźby poznańskiej uczelni, 
które ukończył w 1977 roku dyplo-
mem w pracowni prof. Antoniego 
Zydronia, w zakresie projektowa-
nia graficznego ze specjalnością 
komunikacji wizualnej – na pla-
nie filmu Oj, nie mogę się zatrzy-
mać (1974) Rybczyńskiego, jed-
nego z ciekawszych dokonań te-
go artysty, przed zrealizowaniem 
oscarowego Tanga (1980). Tango 
to niezwykle skondensowana opo-
wieść o pamięci pewnego poko-
ju, metafora na temat zależności 
ludzkich losów i mijającego czasu. 
Oto w czterech ścianach rozgry-
wają się równocześnie wydarze-
nia z przeszłości z udziałem róż-
nych lokatorów pokoju albo osób, 
które się w nim znalazły bardziej 
lub mniej przypadkowo. Neumann 
w Bloku (1982) – jednym ze swych 
najlepszych filmów, nagrodzonym 
w Huesca i Oberhausen – pokazu-
je w kadrze przekroje podobnych 
do siebie mieszkań. W tytułowym 
bloku wre życie, pełne zdarzeń 
zwykłych i niezwykłych, zabaw-
nych i tragicznych… We wcześniej-
szym 5/4 (1979), w którym artysta 
dzieli kadr na cztery części, widać 
wyraźne „ślady” fantastycznej No-
wej książki (1975) Rybczyńskiego, 
choć nie jest to ślepe naśladownic-
two, a twórcza inspiracja.

Neumann to bez wątpienia fil-
mowy krewniak „Zbiga”, twórca 
niespokojny, ciągle eksperymen-
tujący, z równym powodzeniem 
uprawiający różnorodne techni-
ki animacyjne, od klasycznych po 
przetworzenia komputerowe, cze-
go najlepszymi dowodami wspo-

Jerzy Armata

warta Poznania
Animacja 
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W 1980 roku powstało w Poznaniu Telewizyjne Studio Filmów Animowanych. Dwa lata 
później związany z nim Kazimierz Urbański na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby 
poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (aktualnie Uniwersytet 
Artystyczny) – razem z Antonim Zydroniem, ówczesnym rektorem – założył Pracownię 
Filmu Animowanego, przekształconą w 2002 roku w Katedrę Animacji. Takie były 
początki filmowej animacji w Poznaniu, który szybko stał się – obok Warszawy, 
Krakowa, Łodzi i Bielska-Białej – ważnym ośrodkiem tego typu aktywności twórczej. 
Z biegiem lat coraz bardziej prężnym i interesującym zarówno w aspekcie edukacyjnym 
(w 2014 utworzono na UA – Wydział Animacji), jak i produkcyjnym (TVSFA 
przekształcono w spółkę z o.o.).

Poznańskie Koziołki, reż. Jacek 
Adamczak, Janusz Gałązkowski  – 

z cyklu Baśnie i bajki polskie
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mu Animowanego prof. Kazimie-
rza Urbańskiego. Od 1984 zwią-
zał się z TVSFA i tu wyspecjali-
zował się w realizacji teledysków 
do utworów muzyki poważnej, 
czego dobrymi przykładami są: 
Kukułka (1990), Divertimento F-
dur Presto (1992), Stary zamek 
(1992), Pejzaże. Mazurek e-moll 
(1995). Ćwiek jest także współ-
twórcą – z Neumannem – Ma-
gritte (1995), niezwykle udanego 
odcinka plastycznego cyklu Im-
presje. Podobnie jak Neumann 
czy Adamczak, Ćwiek ma tak-
że temperament artysty poszu-
kującego nowych form wypo-
wiedzi. Już pierwsze jego reali-
zacje – znakomity debiut Stomp 
(1984), a także następne – Model 
(1986), Video-disc, jak i ostatnie – 
Wideoklip v 4.0 (2006) znakomi-
cie uzasadniają tę konstatację. 
Od 1992 roku prowadzi własną 
pracownię grafiki komputero-
wej, animacji i reklamy – Studio 
Mansarda w Poznaniu, dorzuca-
jąc do dotychczas uprawianych 
funkcji artystycznych – scenarzy-

mniany Blok (1982), Zdarzenie 
(1987) czy Zoopraxiscope. W peł-
nym suspensu Zdarzeniu, uhono-
rowanym laurami festiwalowymi 
w Oberhausen, Lozannie, Krako-
wie i Bielsku-Białej, jako tworzywo 
animacji wykorzystał fotografie. 
Oto mieszkańcy pewnej wsi zosta-
ją nagle zaskoczeni przez dziwne 
zjawisko – na całym terenie zaczy-
na się tworzyć wysoki nasyp. Jak 
w krecim podkopie przesuwają-
ca się ziemia niszczy wszystko 
dookoła. Po kataklizmie na miej-
scu zniszczonych gospodarstw 
wznoszą się nowe betonowe blo-
ki, tylko mieszkańcy, przeniesie-
ni w nowe warunki, nie zmienia-
ją swoich przyzwyczajeń. Z kolei 
Zoopraxiscope jest dedykowa-
ny Eadweardowi Muybridge’owi, 
angielskiemu fotografikowi, pio-
nierowi kina, wykorzystując jego 
zdjęcia i prezentując jego metodę 
twórczą. A wszystko z dowcipem 
i dyskretnym urokiem pierwszych 
projekcji, w rytm ragtime’owej mu-
zyki fortepianowej Janusza Haj-
duna, notabene kompozytora mo-

sty, reżysera, grafika, animatora, 
operatora, montażysty – profesję 
producenta.

Kolejny pedagog poznańskiej 
uczelni – Piotr Muszalski – to 
mistrz animacji materią sypką. 
Jego dyplomowa praca Tocca-
ta z Fugi i Toccaty d-moll BWV 
565 (1994), zrealizowana na po-
znańskiej uczelni pod opieką arty-
styczną Kazimierza Urbańskiego, 
a wyprodukowana przez poznań-
ską TVP, imponuje warsztatową 
perfekcją, a także bardzo intere-
sującym kluczem narracyjnym. 
Niezwykle efektowną wędrów-
kę po okazałej gotyckiej katedrze 
w towarzystwie muzyki Jana Se-
bastiana Bacha kończy „zderze-
nie” ciemnego wnętrza świątyni 
z wpadającymi do niej snopami 
światła, co odrealniając przekaz, 
nadaje jej walorów duchowych 
(miałem przyjemność przewod-
niczyć jury na I Międzynarodo-
wym Studenckim Festiwalu Fil-
mów Animowanych, zorganizo-
wanym w łódzkiej Szkole Filmo-
wej w 1998 roku, które dyplomowi 

tywu przewodniego Tanga Ryb-
czyńskiego.

Hieronim Neumann ma 
w swym dorobku także odcin-
ki popularnych cykli filmowych, 
m.in. teledyski do muzyki poważ-
nej – Symfonia dziecięca (1989), 
V Sonata C-dur (1992), Marzenie 
(1993), Lot trzmiela (1993), Prelu-
dia (1996), a także serialu 14 bajek 
z królestwa Lailonii Leszka Koła-
kowskiego: O zabawkach dla dzie-
ci (1999), ale nie traktuje ich „rze-
mieślniczo”, a twórczo, poszuku-
jąc – tak jak w filmach stricte au-
torskich – nowych rozwiązań wy-
razowych i narracyjnych.

Całkowicie odmienną oso-
bowością artystyczną jest Ja-
cek Adamczak, choć podobnie 
jak sztukę Neumanna jego ki-
no cechuje niebanalna plasty-
ka, dbałość o kompozycję kadru, 
perfekcyjna animacja i śmiałe 
rozwiązania narracyjne. W fil-
mach Adamczaka można zna-
leźć szczyptę poezji, często za-
prawionej poczuciem humoru. 
Jest artystą wszechstronnie uta-

Muszalskiego przyznało laur naj-
wyższy). Toccata z Fugi i Tocca-
ty d-moll BWV 565 to film czarno- 
-biały; kolorowe sole wykorzystał 
artysta w Złotym jeleniu (1997), 
sekwencji wykonywanej dla ob-
razu brytyjskiego Droga Buddy 
oraz w zrealizowanej w technikach 
kombinowanych (z przewagą wy-
cinanki) opowieści Jak Bóg Ma-
ior utracił tron (1999), wchodzącej 
w skład niezwykle udanego serialu 
14 bajek z królestwa Lailonii Lesz-
ka Kołakowskiego.

Pisząc o poznańskich mistrzach 
autorskiej animacji, którzy zajmu-
ją się także pracą pedagogiczną 
na Uniwersytecie Artystycznym, 
nie sposób nie wspomnieć o Zbi-
gniewie Kozubie, znakomitym 
kompozytorze zarówno muzyki 
koncertowej (chóralnej, wokalno- 
-instrumentalnej, symfonicznej, 
kameralnej), jak i tzw. użytkowej, 
czyli wzbogacającej poprzez ilu-
strację czy interpretację dzieło 
radiowe, teatralne, filmowe. Ko-
zub ma w swym dorobku ponad 
30 partytur do produkcji animo-

lentowanym. W swych autorskich 
filmach, realizowanych w różno-
rodnych technikach animacyj-
nych (choć z wyraźną preferen-
cją rysunkowej), często pełni kilka 
funkcji artystycznych – reżysera, 
scenarzysty, scenografa, animato-
ra i montażysty. Jako reżyser za-
debiutował – razem z Maciejem 
Ćwiekiem – filmem .!? [„Krop-
ka, wykrzyknik, znak zapytania”] 
(1989), uroczą ekranizacją znane-
go wiersza Wandy Chotomskiej, 
rozgrywającego się w małym mia-
steczku wieczorną porą, kiedy 
gwiazdy świecą na niebie, a świa-
tło latarni rozjaśnia ulice. Przy 
jednej z nich znajduje się sklep, 
którego półki zapełnione są kolo-
rowymi słojami pełnymi znaków 
przestankowych, takich jak: krop-
ka, wykrzyknik i znak zapytania. 
Ta przepiękna animacja przynio-
sła im Nagrodę Główną w kate-
gorii filmów indywidualnych dla 
dzieci na I Biennale Filmu Ani-
mowanego „Fazy ’89” w Bielsku- 
-Białej (1989), nagrodę za orygi-
nalną propozycję plastyczną na 

wanych (komponuje także na 
potrzeby dokumentów), zreali-
zowanych zarówno przez peda-
gogów poznańskiej uczelni (Jacek 
Adamczak, Maciej Ćwiek, Hiero-
nim Neumann, Piotr Muszalski), 
jej absolwentów (Anna Dudek, Jo-
anna Polak), jak i studentów. Jego 
filmowa muzyka nie tylko pełni 
funkcje ilustracyjne, ale często – 
poprzez zastosowanie rozwiązań 
kontrapunktycznych – stanowi 
ważny środek dramaturgiczny, czy 
wręcz prowadzi narrację. 

Karol Irzykowski, jeden z naj-
ciekawszych polskich intelektu-
alistów międzywojnia, już w 1924 
roku na łamach „Dziesiątej Muzy”, 
która okazała się jedną z pierw-
szych kompletnych teorii no-
wej sztuki w dziejach kina, prze-
powiadając animacji świetlaną 
przyszłość, pisał, że daje ona „do-
myślnemu dostateczne wyobraże-
nie o potężnych możliwościach 
tkwiących w tym gatunku filmo-
wym”. Poznańscy artyści okaza-
li się w tej dziedzinie nad wyraz 
„domyślni”. 

XI Ogólnopolskim Festiwalu Fil-
mów dla Dzieci i Młodzieży w Po-
znaniu (1990) oraz Nagrodę Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich 
za rok 1989.

„Dla mnie w filmie animowa-
nym bardzo istotna jest sama ma-
teria, nie opowiadanie, ale wła-
śnie materia. Tworzywem, któ-
rym się buduje film, jest właśnie 
plastyka, jakakolwiek by ona była, 
czy będzie to lalka, materia sypka 
czy rysunek, malarstwo – wszyst-
ko to jest materia plastyczna, któ-
ra ulega ingerencji twórczej. Czę-
sto się o tym zapomina i traktu-
je plastykę jako opakowanie dla 
filmu animowanego. A przecież 
plastyka niesie ze sobą również 
treści” – mówił Adamczak w zre-
alizowanym przeze mnie odcin-
ku telewizyjnego cyklu „Anima”, 
poświęconym jego twórczości. 
Specjalizuje się w teledyskach do 
utworów muzyki poważnej (Ku-
plety toreadora, 1990; Eine kleine 
Nachtmusik, 1991-1995; Wspo-
mnienia z Alhambry, 1992). Re-
alizuje głównie filmy skierowane 
do dziecięcego widza (Szklana 
Góra, 2002; O kowalu i diable, 
2004; Król Kruków, 2008; Poznań-
skie Koziołki, 2009 – z cyklu Ba-
śnie i bajki polskie), choć potra-
fi nimi zainteresować i dorosłe-
go widza. Na szczególną uwagę 
zasługują filmy z cyklu 14 bajek 
z królestwa Lailonii Leszka Ko-
łakowskiego: O wielkim wstydzie 
(1998) oraz Jak szukaliśmy Lailo-
nii (2011). Uprawia różne techni-
ki, choć preferuje animację kla-
syczną (rysunki na papierze lub 
celuloidzie). Jego filmy przynio-
sły mu wiele prestiżowych na-
gród, m.in. w Chicago, Kairze, 
Moskwie, Poznaniu i Krakowie. 
W roku ubiegłym na poznańskim 
festiwalu Ale Kino! został uhono-
rowany Platynowymi Koziołkami 
za całokształt twórczości.

Współautorem (współreżyse-
rem i współautorem opracowania 
plastycznego) debiutanckiego fil-
mu Adamczaka .!? [„Kropka, wy-
krzyknik, znak zapytania”] (1989), 
klasycznego już tytułu w dziejach 
rodzimego filmu skierowanego 
do najmłodszych widzów, jest Ma-
ciej Ćwiek, także absolwent Wy-
działu Malarstwa, Grafiki i Rzeź-
by w PWSSP w Poznaniu (1984), 
gdzie studiował w Pracowni Fil-

.!? [Kropka, wykrzyknik, znak zapytania], 
reż. Jacek Adamczak, Maciej Ćwiek

Zdarzenie, 
reż. Hieronim Neumann 
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mediów Henry’ego Jenkinsa, 
wykazywał pan, że kino ist-
nieje w wielu formach, bytach 
i środowiskach i dociera do 
nas różnymi kanałami.
Tradycyjne, klasyczne fil-
moznawstwo tkwiło w wieży 
z kości słoniowej, odcinając się 
od tego, co było poza kinem. To 
kino było miejscem świętym, 
to z jego perspektywy pisano 
historie i teorie filmu. Doprowa-
dziło to do tego, że przespano 
chociażby dzieje filmu w kul-
turze wideo. A to był bardzo 
ważny etap w rozwoju kultury 
filmowej: VHS, magnetowidy, 
wszystkie te obszary między 
twórczością oficjalną i niszową... 
Otwarcie się na film poza 
kinem – w jakimś sensie także 
przecież „po kinie” – jest próbą 
odnalezienia się w bogatym śro-
dowisku form filmowych, które 
są przechodnie, bo migrują 
pomiędzy mediami. Nie tylko 
studenci przecież oglądają 
filmy na swoich gadżetach elek-
tronicznych. 

Po rozdaniu Oscarów w 2015 
roku internet obiegło zdjęcie 
młodej osoby w metrze, która 
ogląda na tablecie Idę. Pan nie 
ma z tym problemu?
Nie nazwałbym tego proble-
mem. Prywatnie cenię sobie 
komfort oglądania dobrych 
filmów. Na Idę w metrze bym 
się nie zdecydował, gdybym 
miał szansę na zobaczenie 
jej w kinie lub w domu. Film 
Pawła Pawlikowskiego jest 
obrazem zrobionym dla kina 
i właśnie tam wybrzmiewa całą 
mocą swego artyzmu. Są tytuły 
przypisane do kina jako swego 
macierzystego środowiska, 
takie, które w innych mediach 
będą jedynie cytatami siebie 
samych. Na nowych gadże-
tach lepiej wypadają filmy 
„powierzchniowe”, atakujące 
bodźcami zmysłowymi, nawią-
zujące efektami do poetyki 
gier, niż np. utwory fascynujące 
narracyjnym kunsztem. 

Dlaczego młody człowiek 
ogląda film fabularny, 
jadąc autobusem, w korku? 
Kilka minut, aby między 
przystankami i podczas 

kolejnej czerwonej fali wracać 
do przerwanego opowiadania?
Bo poszukuje audiowizual-
nych bodźców, swego rodzaju 
megaklipu filmu, który da 
mu namiastkę interakcji, jak 
w grze. Taki „gadżetowy” 
odbiór obrazu to bardziej jego 
przeglądanie niż oglądanie, co 
na ogół prowadzi do powierz-
chownego interpretowania. 
A współczesne kino (przy-
najmniej spora jego część) 
pomaga widzowi w gromadze-
niu wrażeń, w kolekcjonowaniu 
kulminacji raczej, niż mozol-
nym zmierzaniu w głąb. To, co 
jest istotne, jest już bowiem 
na powierzchni, w intensyw-
nym designie obrazu. Ida jest 
natomiast „powierzchniowo” 
skromna, lecz głęboka w sen-
sie hermeneutycznym. Aby 
wniknąć w sens, w naturę fil-
mowej opowieści, nie da się jej 
obejrzeć na szybko. A innym 
tytułom można się przyglą-
dać niemal w biegu, czemu 
zresztą sprzyjają media elektro-
niczne. Kiedy oglądamy obraz 
na sprzęcie elektronicznym, 
funkcjonuje on jak medialny 
palimpsest. Bywa, że na filmie 
pisze się maila, pod filmem – 
czatuje. Wtedy jest to jedno 
z pasm walczących o dotarcie 
do widza. Znam wielu ludzi, 
którzy włączają film na lapto-
pie, a jednocześnie piszą i robią 
wiele innych rzeczy naraz. 
W kinie, czy tego chcemy, czy 
nie, jesteśmy zdani na ogląd 
skupiony na jednym utworze. 
W moim odczuciu dzisiejszy 
młody widz z trudem wytrwa 
na klasycznym Zanussim, Kie-
ślowskim czy Antonionim. Te 
obrazy trzeba sobie przyswa-
jać, bo wymagają one nie-
ustannej uwagi, by dotrzeć 
tam, dokąd chcą nas zaprowa-
dzić. Nie nęcą widza seriami 
kulminacji. Współczesne kino 
spod znaku efektów specjal-
nych wabi zaś permanentnymi 
szczytowaniami – tutaj już nie 
trzeba mozolnie wspinać się na 
szczyty, zwłaszcza te emocjo-
nalne, bo są one nam dane „od 
ręki”. Kiedy więc widz ma być 
jedynie obserwatorem świata 
przedstawionego opowiedzia-
nego przez kogoś innego, czuje 

się nieswojo; zwłaszcza widz 
niewyrobiony.

W jaki sposób oglądają 
filmy pana studenci, wśród 
nich przecież także przyszli 
krytycy i recenzenci filmowi?
Studenci, którzy studiują na 
specjalnościach filmoznaw-
czo-medioznawczych, to 
mimo wszystko specyficzna 
grupa osób. Ale choć wielu 
z nich traktuje film z szacun-
kiem, a kino z pewną nabożno-
ścią, są to już nowe pokolenia 
widzów. Na przykład wizeru-
nek filmoznawcy-medioznawcy 
lat 90. znacząco odbiega od 
tego z lat 70., a obecnie młodzi 
ludzie pozostają pod nieustan-
nym wpływem kultury cyfro-
wej. Codzienność obcowania 
z filmem wyznaczają laptopy, 
smartfony oraz inne gadżety 
noszone w kieszeni, a wszech-
obecnym kanałem odbioru jest 
sieć. Nie uważam przy tym, że 
zbliża się katastrofa, że kino 
umiera. Umierało przecież tyle 
razy i ciągle żyje. Już w epoce 
telewizji nie było takie samo, 
jak przed nią, a potem musiało 
sobie radzić z innymi mediami. 

Dzisiaj dzieci oglądają 
filmy na oparciu siedzenia 
w samochodzie. 
Bo obrazy są często produko-
wane z myślą o nowych nośni-
kach i nowych sposobach 
odbioru – swoimi konstrukcją, 
dramaturgią i narracją próbują 
im sprzyjać. Krótko mówiąc: 
filmy zapisały się do grona 
mediów mobilnych. A samych 
medialnych gadżetów będzie 
przybywać; i nic już tego nie 
zmieni. Jedne tytuły na tym ewi-
dentnie tracą, inne nie, a pozo-
stałe chyba nawet zyskują. Bo 
obraz pokazany poza kinem 
pozostaje przecież filmem, choć 
nieco innym. Niedawno się jesz-
cze filmy przegrywało, potem 
wypalało, a teraz bierze się je 
z chmur. W chwili, kiedy rozpo-
czynałem pracę, było to w sferze 
kosmicznej futurologii. Pamię-
tam, jak w latach 70. podnieca-
łem się na samą myśl o tym, że 
dzięki magnetowidowi mogę 
zatrzymać obraz w dowolnym 
miejscu, że mogę powrócić do 

wybranej sceny i nie muszę 
drżeć, jak w kinie, że coś mi 
nieodwołalnie umknie z pola 
widzenia. 

Czy chęć rozwinięcia nowego 
nurtu medioznawstwa, nie-
obecnego zarówno na wydzia-
łach dziennikarstwa, jak i na 
tradycyjnym filmoznawstwie, 
stała się przyczyną założenia 
stowarzyszenia polskich fil-
moznawców i medioznawców, 
którego jest pan wicepreze-
sem?
Celem zarówno specjalizacji 
filmoznawczo-medioznawczej 
na kulturoznawstwie, jak i kie-
runku „kultury mediów” jest 
rozsądny kompromis między 
filmoznawstwem a medioznaw-
stwem, uwzględniający szeroki 
paradygmat wiedzy o kulturze 
wizualnej: filmowej, okołofilmo-
wej, ale i pozafilmowej. A Pol-
skie Towarzystwo Badań nad 
Filmem i Mediami powstało 
także po to, aby rozmaitym śro-
dowiskom (nie tylko akademic-
kim) dać możliwość wpisania 
się swoją aktywnością w statu-
towe cele stowarzyszenia, obej-
mujące cały wachlarz kultury 
audiowizualnej.

Założyciele i szefowie Towa-
rzystwa są bardzo aktywni. 
Do tej pory odbyły się dwa 
zjazdy – kilka lat temu 
w Kamieniu Śląskim i w grud-
niu 2016 rewelacyjne spotka-
nie w Krakowie, na którym 
wygłoszono aż 150 referatów!
W 2013 roku w Kamieniu Ślą-
skim narodziła się idea oraz 
powstała grupa inicjatywna 
stowarzyszenia, ale ono samo 
jeszcze nie istniało. Pragnęliby-
śmy znaleźć twórczy kompro-
mis między nauką a edukacją, 
między twórczością a działalno-
ścią publicystyczno-dziennikar-
ską wokół filmu. Przyznam, że, 
faktycznie, byliśmy zaskoczeni 
liczbą zgłoszeń do ubiegłorocz-
nego Zjazdu. Ale też w bardzo 
krótkim czasie liczba członków 
PTBFiM zbliżyła się do dwustu, 
a przecież istnieje ono dopiero 
półtora roku. Faktycznie, to bar-
dzo obiecujące statystyki, jak 
na pierwszy Zjazd Towarzystwa. 
A kolejny już za trzy lata. 

Od celuloidu
do kina w chmurze

Anna Wróblewska: Czy istnieją 
cechy, czynniki, które wyróżniają 
katowickie filmoznawstwo od 
pokrewnych kierunków w innych 
szkołach?
Andrzej Gwóźdź: W Instytucie Nauk 
o Kulturze i Studiów Interdyscyplinar-
nych na Wydziale Filologicznym Uni-
wersytetu Śląskiego jesteśmy obecni 
na dwóch kierunkach i dwóch pozio-
mach studiów (licencjackim i magi-
sterskim) na kulturoznawstwie ze spe-
cjalnością: filmoznawstwo i wiedza 
o mediach oraz na kulturach mediów 
ze specjalnością: kultury wizualne. 
Staramy się zatem znaleźć rozsądny 
kompromis między tradycyjnym, 
zorientowanym na film oraz kino fil-
moznawstwem, a obejmującym szerszy 
porządek kulturowo-medialny medio-
znawstwem. Uważam, że separowanie 
wiedzy o filmie od wiedzy o mediach 
jest sztuczne i niewłaściwe, przecież 
film to także medium, a wiedza o fil-
mie musi w sposób naturalny pozosta-
wać elementem wiedzy o mediach. Nie 
stronimy więc od rozważań nad tele-
wizją, od refleksji nad mediami elek-
tronicznymi, internetem, tzw. nowymi 
mediami. Filmoznawstwo posze-
rzone o nowe media, nowe środowiska 
nadawczo-odbiorcze, o nowe praktyki 
artystyczne i kulturowe – to wszystko 
dlatego, że film żyje, że sam również 
jest pochodną zmian, jakie zachodzą 
w mediach elektronicznych. Próbujemy 
więc wyciągać konsekwencje z ewolucji 
ruchomych obrazów w kulturze i spo-
glądać na kino w całej dynamice prze-
mian, jakim ono podlega w cywilizacji 
obrazów. 

W swoich pracach, zanim jeszcze 
była modna teoria konwergencji 

Z profesorem Andrzejem Gwoździem, kierownikiem 
Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach 
Uniwersytetu Śląskiego, rozmawia Anna Wróblewska

Andrzej Gwóźdź 
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tuż po debiucie fabularnym. 
Ale do LIM-u kwalifikują się 
również artyści zainteresowani 
produkcją filmową związani 
z teatrem lub sztukami wizu-
alnymi. Gołym okiem widać 
więc, że grupa specjalistów, któ-
rzy czerpią korzyści z projektu 
jest naprawdę spora. I to cieszy 
mnie najbardziej. 

Czy fakt, że Krakowskie 
Biuro Festiwalowe i Krakow 
Film Commision partycypują 
w projekcie oznacza, że 
beneficjentami będą twórcy 
z regionu czy z całego kraju?
Bardzo zależy mi na jak naj-
liczniejszym udziale Polaków, 
oczywiście idealnie, gdyby były 
to osoby z Małopolski, ale naj-
ważniejsze, żeby projekty były 
mocne merytorycznie, bo napły-
nęło ponad 300 zgłoszeń. Przed 
nami teraz mnóstwo pracy 
i wielogodzinny proces selekcji 
kandydatów.

Istotnym elementem LIM jest 
rzeczywistość wirtualna. Czy 
faktycznie już wkraczamy 
w epokę, kiedy VR zacznie 
odgrywać realny wpływ na 
proces komunikacji w świecie 
filmu?
Virtual Reality to właściwe 
tylko kolejny krok w rozwoju 
tego, co już znamy. Dziś trudno 
nam sobie wyobrazić produkcję 
filmową bez elektronicznych 
narzędzi komunikacji. I właśnie 
ta wszechobecność elektroniki 
może być kluczem do obniże-
nia kosztów. Najoczywistszy 
przykład: eliminujemy koszty 
przemieszczania się, dzięki 
możliwości komunikowania się 
przez internet. Grupa robocza 
projektu LIM odbywa spotka-
nia za pośrednictwem plat-
formy opracowanej na potrzeby 
Le Groupe Ouest, dzięki czemu 
w jednym momencie wszyscy 
razem jesteśmy gdzieś pomię-
dzy Francją, Belgią, Polską 
i Rumunią. Mogę więc śmiało 
powiedzieć, że nie tylko wkra-
czamy w tę epokę, ale faktycz-
nie już w niej jesteśmy. 

Kiedy możemy się spodziewać 
pierwszych efektów projektu? 
Jak długo będzie on działał?

Zaplanowany jest na lata 2017-
-2018. Pierwsza grupa uczest-
ników zostanie przeszkolona 
w okresie od marca do paździer-
nika 2017 roku.

Wspomniała pani, że 
założeniem projektu jest 
redukcja kosztów – jakie 
są wasze propozycje w tym 
zakresie?
Często jest tak, że autor wkłada 
w swój pomysł serce, a potem 
długo szuka producenta. Ktoś 
podejmuje się produkcji, ale 
pod warunkiem ścięcia kosz-
tów i przeróbek gotowego sce-
nariusza. Później pojawiają się 
kolejne cięcia i w efekcie pro-
jekt traci niestety swoją tożsa-
mość. W Less Is More chodzi 
o odejście od tego schematu. 
Doskonale ujmuje to motto 
LIM zaczerpnięte z wypowiedzi 
Orsona Wellesa: „The enemy of 
art is the absence of limitations” 
(„Wrogiem sztuki jest brak 
ograniczeń”). A więc miejmy 
świadomość przeciwności, ale 
traktujmy je jako źródło inspira-
cji i zmierzajmy do celu.

Czy propozycje, które oferuje 
projekt, są sprawdzone, czy 
to raczej teorie, które dopiero 
zostaną przetestowane?
Inicjatywa oparta jest na sze-
regu rozwiązań sprawdzo-
nych przez naszych partnerów, 
zwłaszcza Le Groupe Ouest, 
ale dla wszystkich podmio-
tów biorących w niej udział 
to wypłynięcie na szerokie 
wody. Natomiast patrząc na 
nasz grunt – jak wspomniałam, 
znaczenie fazy developmentu 
należy wzmacniać, bo to ma 
przełożenie na jakość kina. Nie 
można też ignorować dokonu-
jącej się zmiany technologicz-
nej – w Małopolsce mamy tego 
świadomość, m.in. dzięki współ-
pracy ze Sławomirem Idziakiem 
i warsztatom Film Spring Open. 
LIM ma wobec nich charakter 
komplementarny. Współpra-
cujemy z Torino Film Lab, na 
gruncie dokumentu – z Doc Lab 
Poland. Less Is More stanowi 
jeszcze jedno ogniwo. A że to 
pierwsza edycja, sądzę, że przez 
najbliższy rok wszyscy mamy 
szansę wiele się nauczyć. 

Artur Zaborski: Jak 
doszło do włączenia się 
Krakowskiego Biura 
Festiwalowego i Krakow 
Film Commision w projekt 
Less Is More, i co było tego 
przyczyną?
Izabela Helbin: Wszystko roz-
poczęło się jeszcze na warszta-
tach TalentX, organizowanych 
w Amsterdamie przez Cre-
ative England w partnerstwie 
z Danish Film Institute, Irish 
Film Board i Netherlands Film 
Fund, przy wsparciu Kreatywnej 
Europy. Na miejscu rozmawia-
liśmy ze specjalistami z branży 
filmowej oraz przedstawicie-
lami regionalnych funduszy 
filmowych, a także z osobami 
odpowiedzialnymi za promocję 
talentów branży audiowizualnej 
z całej Europy. Decyzje o zaan-
gażowaniu Krakowskiego Biura 
Festiwalowego oraz Krakow 
Film Commission w Less Is 
More zapadły po długich roz-
mowach z przedstawicielami 
francuskiego Le Groupe Ouest, 
które jest wiodącym partne-
rem inicjatywy, a zarazem reali-
zatorem ponad 50 projektów 
szkoleniowych i badawczych. 
Wymiana doświadczeń z part-
nerem, aktywnym ponad dzie-
sięć lat w zakresie działania na 
rzecz rozwoju audiowizualnego, 
dała nam do myślenia. To wła-
śnie wtedy, podczas wyjazdu do 
Amsterdamu, zrozumieliśmy, 
że Less Is More idealnie tra-

fia w potrzeby polskiej branży 
audiowizualnej, a może nawet 
o pół kroku wyprzedza projekty 
realizowane w Polsce. Przy-
łączenie się do tej olbrzymiej 
i prestiżowej grupy to szansa, 
obok której nie mogliśmy 
przejść obojętnie. 

Jakie mogą być konsekwencje 
dla polskich filmowców?
Już od kilku lat dyskutu-
jemy w Polsce o konieczności 
wzmocnienia fazy develop-
mentu filmowego. Profesjonali-
zacja branży w zakresie redukcji 
kosztów produkcji już na tym 
etapie, wspieranie młodych 
talentów i konsekwentne zaan-
gażowanie w międzynarodowe 
działania środowiska filmowego 
są dla nas szczególnie ważne 
w codziennej pracy. Jeśli nie 
skoncentrujemy się wystarcza-
jąco mocno na wstępnej fazie 
produkcji, czyli już na etapie 
pisania scenariusza, to efekty 
mogą bardzo niekorzystnie 
odbić się na filmie. Często ogra-
niczanie wydatków z powodu 
iluzorycznych oszczędności 
może położyć się cieniem na 
ogromnym wysiłku dziesią-
tek osób zaangażowanych 
w produkcję. Skutki błędów 
popełnionych już na samym 
początku ciągną się później za 
produkcją. Less Is More skupia 
się na developmencie całko-
wicie. Uczestnicy warsztatów 
uczą się jak prawidłowo prze-

prowadzić ten etap i pracować 
nad scenariuszem w sposób 
pozwalający zaprogramo-
wać niski budżet od samego 
początku. I o to nam właśnie 
chodzi. Dodatkowo ogromnym 
atutem jest międzynarodowy 
charakter projektu. LIM włącza 
uczestników w europejski obieg 
filmowy i otwiera nowe możli-
wości międzynarodowej kopro-
dukcji. 

Czyli inicjatywa ma realne 
szanse na zwiększenie 
ilości międzynarodowych 
koprodukcji także 
w przypadku kina 
niskobudżetowego.
Właśnie takie jest założenie. Na 
rynku audiowizualnym poja-
wia się każdego roku bardzo 
wiele interesujących projek-
tów. Aby je sfinansować, trzeba 
szukać środków w różnych 
krajach. Granice geograficzne 
w tym konkretnym przypadku 
zacierają się. Te językowe rów-
nież. Świat stoi otworem i warto 
z tego korzystać. LIM ma poka-
zać, jaka jest do tego droga. 
Niski budżet to tutaj słowo- 
-klucz.

Jakie są inne zasadnicze cele 
inicjatywy?
Te najważniejsze to przede 
wszystkim rozwijanie świado-
mości znaczenia developmentu 
i przekazanie wiedzy, jak należy 
tę fazę przeprowadzić. Projekt 

ma na celu nauczenie uczestni-
ków, jak projektować niskobu-
dżetową produkcję już na etapie 
prac literackich, a także wypo-
sażenie uczestników w umiejęt-
ności, które ułatwią im porusza-
nie się w świecie koprodukcji 
europejskich. Ważna jest rów-
nież pomoc w pracy nad projek-
tem i umożliwienie pozyskania 
środków i partnerów do jego 
realizacji.

Do których filmowców 
adresowany jest projekt?
Przede wszystkim do piszących 
reżyserów i scenarzystów, któ-
rzy w toku warsztatów rozwi-
jają swój pomysł na film. Less 
Is More sięga jednak o wiele 
dalej. Zakłada, że w grupie 
uczestników znajdzie się czte-
rech producentów bez projektu, 
zainteresowanych produkcją 
niskobudżetową. Na każdego 
z nich przypadnie czterech 
autorów pracujących nad tek-
stami. Chodzi o wzajemne ucze-
nie się od siebie i wymianę per-
spektyw. Tak naprawdę, kiedy 
patrzę na to wszystko szerzej, to 
wiem, że LIM skierowany jest 
do młodych twórców sektora 
audiowizualnego, których ma 
on włączyć w obieg europejski. 
Kiedy jednak przyglądam się 
bliżej, widzę, że projekt obej-
muje swoim ramieniem rów-
nież reżyserów i scenarzystów, 
którzy mieli w dorobku przy-
najmniej krótki metraż lub byli 

Z Izabelą Helbin, dyrektor 
Krakowskiego Biura Festiwalowego, 

rozmawia Artur Zaborski

należy wzmacniać
Development 
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Rynek filmowy: NetflixRynek filmowy: Netflix

się, że kolor skóry nie ma wpływu 
na to, czy jesteśmy dobrzy czy 
źli” – wtórował mu Mike Colter, 
odtwórca głównej roli.

Z kolei The Get Down opowiada 
o początkach hip-hopu w USA. 
Muzyka przybiera w nim formę 
buntu. Na reżyserskim krześle 
zasiadł Buz Luhrmann (Moulin 
Rouge), który mówił, że sam nie 
uczestniczył w wydarzeniach, 
o których opowiada, podobnie jak 
jego biali koledzy. Dlatego zale-
żało mu na tym, żeby jak najle-
piej zbadać fenomen hip-hopu 
w latach 70. Zaznaczył przy tym, 
że narodziny tego gatunku ode-
grały rolę w pobudzaniu lokal-
nej świadomości. „Hip-hopowcy 
z Nowego Jorku nie nazywali sie-
bie nowojorczykami. Mówili, że są 
albo z Bronxu, albo z Harlemu, 
w zależności od tego, gdzie się 
wychowywali. To doprowadziło 
do lokalnej rywalizacji. Poszcze-
gólne grupy zaczęły ze sobą dia-
logować właśnie przez muzykę, 

która miała charakter deskryp-
tywny: opisywała to, co dzieje 
się w miejscu, z którego pocho-
dzi raper, opowiadała o codzien-
nym życiu i problemach, które je 
toczą. Zadawała kłam twierdze-
niu, że największym problemem 
Amerykanów jest aktualnie wojna 
w Wietnamie. Te problemy różni-
cowały się mocno w zależności 
od miejsca, w którym się żyło” – 
mówił Luhrmann.

Kwestie tożsamości lokalnej 
i przynależności etniczno-naro-
dowej powracają także w innych 
produkcjach. Warto wspomnieć 
jeszcze o serialu Last Chance U, 
którego twórcy przyglądają się 
młodym zawodnikom East Mis-
sissippi Community College. 
Intensywne treningi, wyrzecze-
nia, poświęcenia, żeby osiągnąć 
chwałę – pytanie brzmi: czyją? 
Własną, drużyny, trenera czy 
może w szerszej perspektywie – 
kraju, z którego pochodzą? I czy 
w momencie, kiedy podkupuje 

ich inny klub, okazują się narodo-
wymi zdrajcami? Te i inne ciekawe 
refleksje wypełniają tę sportową 
produkcję.

Zagospodarować pustkę
Kiedy poszczególni twórcy opo-
wiadali o swoich projektach, jak 
mantra powracało pytanie, czego 
Netflix oczekuje od ich produkcji, 
jaką rolę mają spełnić. Wygląda 
na to, że decydenci platformy pró-
bują dotrzeć do niezagospodaro-
wanego obszaru telewizyjno-kino-
wego, pokazać tym, którzy do tej 
pory nie czuli się należycie repre-
zentowani w dziełach audiowizu-
alnych, że są w obszarze zaintere-
sowań twórców. Ta taktyka może 
przynieść dorodny plon, bo jeśli 
przyjrzeć się serialom produko-
wanym przez inne amerykańskie 
stacje, trudno wskazać wśród nich 
te, które wcześniej wychodziły 
z podobnym pomysłem.

Powraca jednak pytanie, co to 
wszystko oznacza dla Polski, czy 

w najbliższym czasie będzie moż-
liwa produkcja polskich progra-
mów? Z odpowiedzią przychodzi 
ponownie Ted Sarandos, którego 
udało mi się zagadnąć już po ofi-
cjalnej części panelu. „Netflix nie 
chce być amerykocentryczny, ale 
nie chce też rzucać się na produ-
kowanie w miejscach, które nie 
zostały przez nas należycie zba-
dane. Od kilku lat śledziliśmy 
rynki Ameryki Południowej. Teraz 
ruszamy z produkcją w poszcze-
gólnych krajach na tym konty-
nencie. Chcemy mieć w ofercie 
programy robione przez Latyno-
sów, które opowiadają o Latyno-
sach. Na razie nie interesuje nas, 
co myślą o nich biali, bo takich 
filmów i seriali powstało już na 
pęczki. Zobaczymy, jak widownia 
zareaguje na te produkcje i wtedy 
będziemy opracowywać strategie 
ekspansji na kolejne regiony” – 
wyznaje.

O jakich terminach możemy 
mówić, jeśli chodzi o start pro-
dukcji w Polsce? Na pewno nie 
wcześniej niż w 2020 roku. Do 
tego czasu musimy zdać najważ-
niejszy egzamin – z oglądalno-
ści. Jeśli okaże się, że Polacy nie 
korzystają z platformy Netflixa, 
tylko wciąż decydują się ściągać 
oferowane przezeń propozycje 
nielegalnie z internetu, wtedy 
nie mamy raczej co liczyć na 
to, by produkcja polskich dzieł 
była dla firmy opłacalna. Załóżmy 
jednak, że będzie, czym wtedy 
moglibyśmy w Netfliksie zabły-
snąć?

„Polska ma wspaniałą tradycję 
filmu dla dzieci – fabularnego 
i animowanego. Wielu polskich 
animatorów pracuje w Hollywood 
przy gigantycznych produkcjach. 
A my nieustannie chcemy też 
poszerzać propozycje dla dzieci. 
Od jesieni milusińscy mają oka-
zję zapoznać się ze szlagierami 
The Beatles, wypełniającymi ani-
mowany serial Beat Bugs, któ-
rego bohaterami są śpiewające 
robaki. Brytyjczycy w taki spo-
sób chcą krzewić w najmłodszych 
widzach swoje dziedzictwo kul-
turowe. Jestem przekonany, że 
Polacy mieliby równie interesu-
jące propozycje” – tłumaczył mi 
Sarandos. Może warto już zacząć 
się nad nimi zastanawiać? 

To impreza branżowa, w któ-
rej chciałby uczestniczyć 
każdy fan telewizyjnych 

produkcji. Choć właściwie dziś 
trzeba byłoby znaleźć nowe okre-
ślenie, bo Zjazd TCA to już nie 
tylko prezentacja ramówek i pla-
nów produkcyjnych stacji TV. Ale 
także platform takich, jak Netflix 
czy Amazon, które jakością w pro-
dukcyjnym rozmachu dorównują 
telewizjom. Mam wrażenie, że na 
sesji, w której uczestniczyłem, ich 
propozycje budziły nawet więk-
sze zainteresowanie niż ramów-
ki takich gigantów, jak AMC czy 
Showtime.

Klasowe LA
Znamion prestiżu imprezie, która 
odbywa się co pół roku, czyli 
przed ramówkami wiosenną 
i jesienną, nadają przede wszyst-
kim irytujące podziały. W sali, 
w której odbywają się prezen-
tacje, wciąż obowiązuje system 
klasowy. Dziennikarze ze Stanów 

Zjednoczonych siedzą z przodu, 
przed sceną, na której pojawiają 
się gwiazdy i decydenci stacji oraz 
platform, zaś dla przybyszy zza 
granicy przeznaczone są tylne 
rzędy. I nie chodzi tu wyłącznie 
o to, kto będzie mógł wyraźniej 
widzieć. Chodzi też o inne przy-
wileje: pytania na konferencjach 
mogą zadawać tylko ci usado-
wieni z przodu. Tyły mają naka-
zane milczenie. Jak więc zdobyć 
odpowiedź na nurtujące pytanie? 
Zdawałoby się, że pozostaje liczyć 
na to, że pracownicy Netflixa sami 
zechcą temat poruszyć w części 
przemów, zanim zaczną być odpy-
tywani przez dziennikarzy, sami 
przedstawią swoje plany i zamiary.

I rzeczywiście, kiedy na sce-
nie pojawia się Ted Sarandos, 
dyrektor ds. kontentu Netflixa, 
kilka tajemnic zostaje odkrytych. 
Przede wszystkim pewne jest, że 
platforma zamierza inwestować 
w rynki lokalne. Wdrożenie planu 
w życie ma trwać kilka najbliż-

szych lat. Ale badania nad tym, 
jak poszczególne grupy etniczne 
i narodowościowe zareagują na 
produkcje nieamerykańskie, już 
trwają. Żeby się o tym przekonać, 
wystarczy spojrzeć w aktualną roz-
piskę premier platformy. W trwa-
jącym właśnie sezonie znajdziemy 
w niej choćby Luke’a Cage’a i The 
Get Down, które zupełnie odbie-
gają od adresowanych do białej 
amerykańskiej publiczności pro-
dukcji.

Czarny superbohater
Pierwszy powstał we współpracy 
z Marvel Studios. Wcześniej firmy 
pracowały razem przy seria-
lach Daredevil i Jessica Jones, 
które miały premierę w 2015 
roku, a w zapowiedziach na 2017 
są ich kolejne wspólne dzieła: 
Iron Fist I, miniserial Defen-
ders i Punisher. Wyjątkowość 
Luke’a Cage’a polega na tym, że 
jest pierwszym serialem z czar-
nym superbohaterem. Czarna jest 

niemal cała obsada, co jest zresztą 
interesujące z punktu widzenia 
poprawności politycznej. Tyle 
razy słyszeliśmy, że w produk-
cjach z białymi głównymi boha-
terami muszą w Hollywood czy 
w popularnych serialach poja-
wić się bohaterowie czarni oraz 
ci o azjatyckich korzeniach (i rze-
czywiście tak zazwyczaj jest). Ta 
zasada zdaje się jednak nie obo-
wiązywać w przypadku, gdy pierw-
szy plan zajmują czarni. Pomysło-
dawca serialowego Luke’a Cage’a, 
Cheo Hodari Coker, mówił w Los 
Angeles, że obraz może się okazać 
przełomem, bo czarni są w nim 
nie tylko negatywni, ale też pozy-
tywni bohaterowie. „Kiedy w dzie-
ciństwie razem z siostrą i bratem 
chodziliśmy do kina, marzyliśmy, 
żeby być tacy jak Superman czy 
Batman, czyli mieć nadprzyro-
dzone moce i być białym. Cie-
szę się, że moje dzieci będą miały 
alternatywę i poczują, że czarni też 
mogą ratować świat. I że dowiedzą 

Artur Zaborski
O tym, co wprowadzenie Netflixa do Polski oznacza dla widzów, wiemy 
wszyscy. Każdy amator dobrego filmu i serialu zna realizowane pod tą egidą 
produkcje. Pytaniem, które domaga się odpowiedzi jest natomiast, co to 
oznacza dla nadwiślańskich twórców. Okazją, by poszukać na nie odpowiedzi, był 
organizowany w Los Angeles Zjazd TCA (Television Critics Association).

mogą zaproponować
Co Polacy 
Netflixowi?

Ted Sarandos
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Na swój film dyplomowy ów-
czesny student reżyserii 
łódzkiej Szkoły Filmowej 

i uczeń Kazimierza Karabasza – 
Krzysztof Kieślowski wybrał nie 
wymyślną artystowską fabułę, lecz 
skromną dokumentalną minia-
turę miasta, w którym studiował.

„Wtedy – wspominał po latach 
Kieślowski – interesowało mnie 
wszystko, co można opisać za 
pomocą kamery dokumentalnej. 
Istniała konieczność, potrzeba, 
bardzo dla nas zresztą ekscytu-
jąca opisania świata. (…) Opisy-
wać coś, co dotychczas nie było 
opisane. Jest to podobne do uczu-
cia, które towarzyszy powoływa-
niu do życia. To jest trochę tak, że 
jeżeli coś nie jest opisane, właści-
wie nie istnieje. Jeżeli zaczynamy 
opisywać, powołujemy w jakimś 
sensie do życia”. 

Reżyserski dyplom Z miasta 
Łodzi (1969) wyprodukowała 
Wytwórnia Filmów Dokumental-
nych. Mistrzowskie zdjęcia nakrę-
cił tercet znakomitych operato-
rów: Janusz Kreczmański, Piotr 
Kwiatkowski i Stanisław Niedbal-
ski. Film zmontowały Elżbieta 
Kurkowska i Lidia Zonn. Dźwięk 
zrealizowali Krystyna Pohorecka 
i Ryszard Sulewski.

Będący wspólnym dziełem 
tego zespołu wizerunek miasta 
nie zawiera najmniejszego śladu 
bezdusznego folderu wykona-
nego na zamówienie. Jest za 
to Łódź odkrywana z uwagą 
i empatią poprzez serię kapital-
nie uchwyconych ulotnych zda-

na reżyserię, miał już portfolio 
wypełnione własnymi wspania-
łymi fotografiami. 

Wyczuwalny konkret ekrano-
wych przedstawień wszystkiego, 
co znalazło się przed kamerą 
i mikrofonem (muzyka lokalnej 
Orkiestry Mandolinistów Edwarda 
Ciukszy, woltomierz do testowa-
nia odporności na rażenie prą-
dem, amatorski konkurs piosen-
karski, ćwiczenia gimnastyczne 
w fabryce włókienniczej, urlopo-
wany żołnierz na przepustce i in.), 
zdumiewa dojrzałością wyrazu, 
zamieniając się w niewyczerpanie 
realistyczny wizerunek robotniczej 
Łodzi tamtego okresu.

Dyplomowy film Kieślowskiego 
zawiera w sobie unikatowy obraz 
życia w okresie PRL. Młodemu 
dokumentaliście udała się nie-
zwykle trudna sztuka sportreto-
wania ówczesnego krajobrazu 
wewnętrznego miasta w skonden-
sowanej formie krótkiej, bo zale-
dwie 17-minutowej etiudy. Łódź 
w dokumencie Kieślowskiego to 
nie fabryki, mury, ulice, podwórka 
itp., lecz przede wszystkim żyjący 
w tym mieście ludzie. Filmową 
inspiracją stała się dla Kieślow-
skiego, uważnie obserwująca ludzi 
i ich zachowania, poetyka szkoły 
czeskiej, przede wszystkim filmy 
nakręcone przez Miloša Formana 
(zwłaszcza pamiętny, o kilka lat 
starszy Konkurs). 

Czerpiąc od Czechów, a także 
od swego mistrza Kazimierza 
Karabasza, autora niezapomnia-
nych Muzykantów, Kieślowski 
poszedł jednak własną drogą 
i przyznać trzeba, że osiągnął 
niezwykle cenny i osobisty wyraz 
artystyczny. Z miasta Łodzi to dzi-
siaj klasyk polskiego krótkiego 
metrażu złotej, dla jego rozwoju, 
ery lat 60. 

rzeń i mikroobserwacji – z jedy-
nym w swoim rodzaju klimatem 
i aurą. I mamy mieszkańców – 
wziętych nie, jak wtedy bywało, 
z dyżurnej listy dyrektora fabryki, 
lecz dostrzeżonych i wybranych 
przez twórcę. 

„Film ten – zauważył celnie 
Mikołaj Jazdon – ukazuje maleń-
kie fragmenty ludzkich życiory-
sów. Z jednej strony, jest to kolejny 
krok w stronę coraz pełniejszego 
portretu jednostki, z drugiej zaś – 
wyraz uwagi, jaką poświęca autor 
swoim bohaterom. (…) Kieślow-
ski dokumentalista wyrywa swo-
ich bohaterów z anonimowości 
w inny prosty sposób. Chociaż 

czasem pojawiają się tylko na kil-
kadziesiąt sekund, poznajemy ich 
z imienia i nazwiska. W Z mia-
sta Łodzi odchodząca na eme-
ryturę kobieta to pani Góreczna, 
a emerytka, wspominająca swą 
przeszłość w zakładzie, nazywa 
się Wesołowska, solista wystę-
pujący na estradzie w parku to 
Janusz Szoduński”. 

Ów wyczuwalny w każdym uję-
ciu szacunek dla prezentowanej 
rzeczywistości nie wziął się zni-
kąd. Warto przypomnieć, iż opie-
kunami artystycznymi i profeso-
rami Kieślowskiego w Szkole byli: 
Jerzy Bossak, Kazimierz Kara-
basz i Kurt Weber. On sam, idąc 

Marek Hendrykowski

Filmowy portret miasta zaprezentowany w kwadrans? Coś 
takiego wydaje się niemożliwe i niewykonalne. Owszem, ale nie 
dla młodego filmowca obdarzonego wielkim talentem.

Krótkometrażowcy

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

         W W W. T E L E P R O. C O M . P L
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Z miasta Łodzi, 
reż. Krzysztof Kieślowski
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Mistrzowie: Witold GierszMistrzowie: Witold Giersz

„Witold Giersz – malarz ekranu”, tak zatytułowałem – napisaną wspólnie 
z Joanną Prosińską-Giersz – monografię tego wspaniałego artysty, która ukazała 
się przed pięciu laty, nakładem Stowarzyszenia Nowe Horyzonty w koprodukcji 
z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. W tym roku jej bohater kończy 90 
lat. Oto fragment tej publikacji, skondensowana – i zaktualizowana – wersja 

mojego eseju poświęconego twórczości Jubilata.  

Jerzy Armata

Witold Giersz
– malarz ekranu

bawem jego podobizna zawisła – 
obok fotografii bielskich włóknia-
rzy – na miejskiej tablicy przodow-
ników pracy, z wynikiem… 1500 
proc. wykonania normy. 

Błyskawiczne opanowanie ani-
mowanego warsztatu spowodowa-
ło, że Giersz został asystentem Le-
chosława Marszałka, późniejszego 
„ojca Reksia”, jak sam o sobie ma-
wiał słynny bielski reżyser. Asy-
stował przy realizacji Koziołeczka 
(1953), ekranizacji ludowej piosen-
ki „Była babuleńka...”, a przy pracy 
nad – opartą na wierszu Adama 
Mickiewicza – Panią Twardowską 
(1955) pełnił już funkcję główne-
go animatora.

Jako reżyser zadebiutował rok 
później Tajemnicą starego zamku 
(1956), zabawną opowiastką detek-
tywistyczną, której bohater nie tyl-
ko demaskuje złodzieja drogocen-
nych kamieni, ale i uwalnia upro-
wadzonego kota. Pośród zwierząt, 
tyle że egzotycznych, rozgrywał 
się kolejny – ale i ostatni – film 
Giersza zrealizowany w bielskim 
studiu. W dżungli (1957) – historia 
entomologa nagle i niespodziewa-
nie zaatakowanego przez tygrysa, 
którego z opresji wybawiają, dzię-
ki swym niekonwencjonalnym po-
mysłom, sympatyczne małpki, to 
swego rodzaju forszpan – zreali-
zowanej na przełomie lat 80. i 90. 
w poznańskim TV Studiu Filmów 
Animowanych – pięcioodcinko-
wej serii Czarny Błysk (1988-1991), 
z czarną panterą w roli tytułowej.

W 1956 roku – jako dobrze za-
powiadający się twórca filmów 
animowanych – Giersz trafił do 
stolicy, gdzie współorganizował 
filię bielskiego Studia Filmów Ry-
sunkowych, dwa lata później prze-
kształconą w samodzielne Stu-
dio Miniatur Filmowych, któremu 
był wierny blisko trzydzieści lat. 
W okresie od 1985 do 1992 kiero-
wał TV Studiem Filmów Animo-
wanych w Poznaniu.

Giersz animacji uczył się na pla-
nie, metodą prób i błędów. Talent 
poparty pracą musiał eksplodo-
wać. Wydział reżyserii łódzkiej 
Szkoły Filmowej ukończył zaocz-
nie dopiero w 1974 roku, a dyplom 
(„Komunikatywność i estetyka 
animacji w filmie naukowym” – 
tak brzmiał tytuł jego pracy ma-
gisterskiej) uzyskał trzy lata póź-
niej, będąc już uznanym – w kraju 
i na świecie – artystą, mającym na 
koncie blisko trzydzieści filmów 
oraz ponad pięćdziesiąt festiwa-
lowych trofeów. Opanował różne 
techniki animacyjne – prefero-
wał rysunkową, a zwłaszcza ma-
larską, choć ma na swym koncie 
również niezwykle udane – zre-
alizowane wspólnie z Ludwikiem 
Perskim – Oczekiwanie (1962), na-
grodzone m.in. na festiwalu can-
neńskim. Jest artystą ciągle po-
szukującym nowych środków wy-
razu, otwartym na nowe techniki 
i technologie. 

Zbigniew Kotecki, znany re-
żyser i operator filmów animo-
wanych, miał okazję obserwować 
Giersza podczas zmagań z kom-
puterem. „Nie okazał żadnych wąt-
pliwości wynikających z braku 
tradycyjnych narzędzi. Wirtualne 
sposoby mieszania farby, pobiera-
nia na pędzel oraz nakładania jej 
na powierzchnię kompozycji nie 
wywoływały zniechęcenia ani fru-
stracji. O czym dobitnie świadczy 
uwaga wypowiedziana na zakoń-
czenie próby: »Jedyny problem, 
jaki widzę, to kwestia nabycia bie-
głości w tym. To jest tak, jak wte-
dy, gdy robiłem film flamastrami, 
potem farbami olejnymi czy tem-
perami. Zawsze jest jakaś różnica 
w działaniu plastycznym, ale nic 
poza tym. Nie muszę się przeła-
mywać…«” – opowiada Kotecki.

Nie na skróty
Giersz to bez wątpienia jeden 
z największych perfekcjonistów 

pośród mistrzów nie tylko rodzi-
mej animacji. Proces pozornego 
ożywiania nieruchomych obra-
zów wydaje się nie mieć przed 
nim żadnych tajemnic. Anima-
cja Giersza jest zawsze płynna, 
naturalna, pełna wdzięku i ele-
gancji. Nie stosuje w niej „drogi 
na skróty”, ograniczając – w po-
kazywaniu faz ruchu rysowanych 
czy malowanych postaci – liczbę 
zdjęć poklatkowych. Czasem nie-
co odsłania akcesoria swego ani-
mowanego warsztatu, a to w Ma-
łym westernie (1960) pojawi się 
pędzel, w Ladies and Gentlemen 
(1964) – żyletka czy w Intelektuali-
ście (1969) – szpachelka, niekiedy 
w kadrze mignie sam reżyser ze 
swą ekipą, choćby w Czerwonym 
i czarnym (1963), gdy byk skieru-
je lusterko w stronę kamery. Jak-
by chciał „obudzić” zafrapowane-
go jego opowiastkami kinomana, 
zdając się mówić: „to tylko film, 
zabawa, żart...”. 

Realizując filmy, Witold Giersz 
zawsze myśli o publiczności. Nie 
schlebia jej, nie idzie na kompro-
misy, konsekwentnie podążając 
własną artystyczną drogą. Usiłuje 
po prostu dzielić się ze swym wi-
dzem wiedzą, poczuciem humoru, 
estetycznym zachwytem. Tworzy 
kino familijne w najszerszym zna-
czeniu tego słowa. Kiedy zapyta-
łem reżysera o publiczność, stwier-
dził, że jego filmy mogą właściwe 
oglądać i dorośli, i dzieci. Owa-
cja w Oberhausen podczas – oraz 
po – projekcji Czerwonego i czar-
nego była tak ogromna, że arty-
sta musiał pokazać się na scenie 
rozentuzjazmowanej publiczno-
ści, co zdarzyło się ponoć po raz 
pierwszy w historii niemieckiej 
imprezy. Sam byłem świadkiem 
podobnego zachowania – tym ra-
zem młodych widzów – gdy pre-
zentowałem Mały western w jed-
nym z gimnazjów włoskiego mia-
steczka Chivasso podczas dorocz-

Witold Giersz związał 
się z kinematografią 
w 1950 roku. Do tej 

pory zrealizował blisko pół setki 
filmów, za które otrzymał ponad 
sto nagród i wyróżnień na najbar-
dziej prestiżowych festiwalach, 
m.in. w Cannes, Cork, Edynbur-
gu, Honolulu, Lipsku, La Felguera, 
Londynie, Melbourne, Moskwie, 
Oberhausen, Paryżu, San Franci-
sco, Teheranie, Turynie, Warnie, 
Wiedniu, Krakowie i Poznaniu.

Przodownik pracy 
animacyjnej
Artysta bardzo szybko wypraco-
wał sobie własny, natychmiast roz-
poznawalny charakter filmowego 
pisma. Ze względu na rolę koloru, 
a także sposoby nakładania barw 
oraz ich ożywiania, które preferu-
je w swej sztuce, często nazywany 
bywa malarzem ekranu, a jego ani-
macje – ruchomym malarstwem.

„Chciałem studiować w Aka-
demii Sztuk Pięknych, zostać ma-
larzem, o czym mu (ojcu – dop. 
J.A.) szczerze powiedziałem, ale 
nie zaakceptował mojego wybo-
ru. Co to za zawód dla mężczyzny, 
każdy malarz za życia klepie bie-
dę” – wspomina Witold Giersz. 
Zamiast na malarstwo – żeby za-
spokoić ojcowskie oczekiwania, 
ale i uniknąć obowiązkowej służ-
by wojskowej – trafił do katowic-
kiej Państwowej Wyższej Szkoły 
Administracji Gospodarczej. Eko-
nomistą nie został, gdyż pewnego 
dnia dość przypadkowo przeczy-
tał w „Trybunie Robotniczej” infor-
mację o tym, że Zespół Produkcyj-
ny Filmów Rysunkowych „Śląsk” 
w Bielsku-Białej poszukuje pra-
cowników. W jednej chwili rzucił 
wszystko, pokazał kilka rysunków 
i... natychmiast został przyjęty. Zi-
ściły się najskrytsze marzenia. Za-
czął pracować w maju 1950 roku, 
po trzech miesiącach fazowania 
awansował na animatora, a nie-

Witold Giersz
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rialu Jacek śpioszek, w którym 
tytułowy bohater we śnie wcho-
dzi w rzeczywistość uszkodzonej 
książki i zdumiony odkrywa, że 
przygody ulubionych protago-
nistów uległy z powodu właśnie 
porwanych stron poważnym za-
kłóceniom, aby więc temu zapo-
biec, w przyszłości należy zadbać 
o ich otoczenie, czyli nie niszczyć 
książek.

Satyryczne filmy Witolda Gier-
sza, choćby Ladies and Gentlemen 
czy Intelektualista, poświęcone 
„rozgrywkom” damsko-męskim, 
nie tylko śmieszą, ale i skłaniają do 
refleksji. Podobnie jak Neonowa 
fraszka, utrzymana w słodko-gorz-
kich, chaplinowskich klimatach.

Reżyser często piętnuje ludzką 
głupotę, brak kompetencji i sma-
ku, jak w efektownym Skansenie 
(1978), w którym wycina się okaza-
ły las, by postawić na jego miejscu 
nowoczesne osiedle, a gdy jednej 
z chat nie da się fizycznie unice-
stwić, robi się z niej z konieczno-
ści „zabytek”, odbierając przy tym 
okazjonalne medale „za zasługi”, 
czy w Kaskaderze (1972), przypo-
minającym nieco późniejszą Ap-
teczkę pierwszej pomocy (1983) 
Alexandra Sroczyńskiego, w któ-
rym efektowne wyczyny tytułowe-
go bohatera nigdy nie zadowala-
ją reżysera wiedzącego najlepiej, 
że publiczność najbardziej lubi, 
gdy się bez przerwy „podbija bę-
benek” atrakcji.

Animacje Giersza imponują 
dowcipem, zwłaszcza wizualnym. 
Jeden z bohaterów Małego we-
sternu, by zagarnąć złoto z dna 
rzeki, podnosi ręką narysowane 

Mistrzowie: Witold Giersz

nego festiwalu literackiego (szko-
da tylko, że artysty przy tym nie 
było). Zresztą ten film, nagrodzo-
ny na dziewięciu prestiżowych fe-
stiwalach „dla dorosłych”, m.in. 
w Cork, Lipsku, Melbourne, Ober- 
hausen, San Francisco, Turynie 
i Krakowie, znalazł miejsce w be-
stsellerowej... Antologii polskiej 
animacji dla dzieci (2007), wy-
danej przez Narodowy Instytut 
Audiowizualny. 

Artystyczny płodozmian
Swoją drogą, Giersz uprawia swe-
go rodzaju artystyczny płodo-
zmian, przedzielając filmy stric-
te dziecięce tytułami skierowa-
nymi głównie (co nie oznacza wy-
łącznie) do starszej publiczności. 
I tak, po rysunkowych Wiosen-
nych przygodach krasnala (1959), 
opartych na motywach opowiadań 
Lucyny Krzemienieckiej, poświę-
conych Hałabale, późniejszemu 
bohaterowi telewizyjnego „Do-
mowego przedszkola”, realizuje – 
utrzymaną w melodramatycznym 
tonie – Neonową fraszkę (1959) 
o niespełnionym uczuciu hote-
lowego boya do uroczej fryzjerki 
(rankiem przechodnie znajdują 
rozbity neon, który spadł z hote-
lowego dachu), a po Skarbie Czar-
nego Jacka (1961), przygodowej 
opowiastce korsarskiej – nastro-
jowe Oczekiwanie, swoisty „film 
w filmie” (jego bohater, oczeku-
jąc w kawiarni na dziewczynę, two-
rzy z serwetek postaci, które za-
czynają żyć własnym – pełnym 
uczuciowych spięć – życiem). Re-
alizację bestsellerowego Czerwo-
nego i czarnego poprzedzą dwa 
odcinki serialu Jacek śpioszek – 
W piaskach pustyni (1962) i Po-
darta książka (1962), oraz edu-
kacyjne Dinozaury cz. I i II (1963). 
Następne tytuły to wspomniane 
już Ladies and Gentlemen, gorzka 
satyra o wyższości dóbr material-
nych nad uczuciowymi w zmaga-
niach dwóch mężczyzn o wzglę-
dy tej samej kobiety – Madame 
Soprani (1963), odcinek detekty-
wistycznego serialu dla najmłod-
szych Na tropie, oraz Kłopoty z cie-
płem (1964), błyskotliwy wykład 
o problemach związanych z cie-
płotą zwierząt. Dwa odcinki seria-
lu Proszę słonia – Przeprowadzka 
Dominika (1968) i Wycieczka za 
miasto (1968), wykorzystane dzie-

sięć lat później w pełnometrażo-
wym filmie montażowym, nakręcił 
Giersz pomiędzy – opartym na po-
myśle Andrzeja Warchała, satyry-
ka z krakowskiej Piwnicy Pod Ba-
ranami – Admirałem (1968) a In-
telektualistą (1969), malowaną 
szpachelką, utrzymaną w poety-
ce rysunków jaskiniowych (choć 
z dodaniem... m.in. „Człowieka 
witruwiańskiego” Leonarda da 
Vinci) opowiastką poświęconą 
rywalizacji, tym razem siły mię-
śni i rozumu, o względy ponęt-
nej kobiety.

Iść własną drogą
Giersz uprawia kino autorskie. 
Jego animacje – sposobem opo-
wiadania, poczuciem humoru, ar-
tystycznym temperamentem – 
są natychmiast rozpoznawalne, 
choć nie zawsze to on jest auto-
rem przenoszonych na ekran tre-
ści czy opracowania plastycznego 
realizowanych filmów. A warto za-
uważyć, że pośród scenarzystów 
czy artystów plastyków, z który-
mi Giersz współpracował, moż-
na dostrzec wiele wyrazistych in-
dywidualności (m.in. Zbigniew 
Lengren, Wacław Kondek, Jan 
Młodożeniec, Andrzej Warchał, 
Ernest Bryll). Zawsze jednak po-
trafił, pracując z nimi – i korzy-
stając z ich dorobku – zachować 
charakterystyczne cechy swego 
filmowego pisma. 

W dorobku Giersza odnajdzie-
my wiele tytułów o charakterze 
stricte rozrywkowym, nie pozba-
wionych jednak elementów dys-
kretnej dydaktyki. Jak choćby 
w Podartej książce, odcinku se-

niedbałą kreską fale, a zmęcze-
ni walką byk i toreador w Czer-
wonym i czarnym w chwili wy-
tchnienia raczą się kuflami peł-
nymi zimnego piwa.

Giersz uwielbia opowiadać ob-
razem, słowa padają tylko w tych 
filmach, w których są absolutnie 
niezbędne, jak m.in. w Kaskade-
rze (lista pretensji wypowiada-
na do tytułowego bohatera przez 
wiecznie niezadowolonego reży-
sera) czy we Wspaniałym marszu 
(1970), rozgrywającej się w czasach 
napoleońskich – opartej na moty-
wach książki Johna Raymonda – 
żartobliwej opowieści o chłopczy-
ku imieniem Jean-Francois, kil-
kuletnim doboszu, który zgod-
nie z rozkazem Małego Cesarza 
szedł – bez względu na okolicz-
ności – „Naprzód, stale naprzód!” 
(nie zważając na to, że Napoleon, 
wydając go, dodał: „Oczywiście, po 
śniadaniu”), aż obszedł dookoła 
kulę ziemską ( jak skoczek nar-
ciarski, który ją „obleciał” w filmie 
Daniela Szczechury z 1964 roku 
Pierwszy, drugi, trzeci...). Notabe-
ne, mały dobosz spotyka na swej 
drodze generała Morozowa, który 
zgubił swoje wojsko, ekscentrycz-
nego naukowca, a nawet... Indian 
uganiających się za kowbojami. 

Westerny, a także opowieści de-
tektywistyczne zdają się być ulu-
bionymi gatunkami filmowymi 
Giersza. Kryminały dla najmłod-
szych to m.in. Tajemnica starego 
zamku, Madame Soprani, a raso-
we opowieści z Dzikiego Zacho-
du – pełen przygód i nagłych, nie-
oczekiwanych zwrotów akcji to 
Mały western oraz nostalgiczny 
„animowany antywestern” – Sta-
ry kowboj (1973). 

Nawet w utrzymanych w sty-
listyce kina akcji opowieściach 
Giersz jest daleki od obowiązu-
jących schematów i konwencji. 
W Czerwonym i czarnym wykra-
cza z akcją poza kadr (w dosłow-
nym znaczeniu tego słowa, tzn. 
w pełni ją wizualizuje), uzyskując 
przy tym dodatkowe komiczne 
efekty, a w Śladach (1974) pełną 
suspensu opowieść z życia wziętą 
opowiada za pomocą odciśniętych 
na śniegu (choć nie tylko) śladów 
ludzi, zwierząt, przedmiotów (nóż!) 
oraz efektownej – nasyconej wy-
łącznie muzyką i dźwiękami na-
turalnymi – ścieżki dźwiękowej.

Mistrzowie: Witold Giersz

Sylwetka konia stanowi je-
den z najważniejszych wyznacz-
ników kina Giersza. Spotykamy 
ją nie tylko w jego westernach, 
we wspomnianym już Wspania-
łym marszu, orwellowskiej Gwieź-
dzie (1984) czy w Rondo alla Tur-
ca (1993), efektownej plastycznej 
interpretacji słynnej kompozy-
cji Wolfganga Amadeusza Mo-
zarta, ale nade wszystko w Koniu 
(1967), wspaniałej impresji malar-
skiej poświęconej temu szlachet-
nemu zwierzęciu.

Nie tylko zresztą konie poja-
wiają się w filmach Giersza, peł-
no w nich wszelkiej zwierzyny. 
Już w debiutanckiej Tajemnicy 
starego zamku znalazł się mały 
kotek, w Wiosennych przygodach 
krasnala – biedronka, której Ha-
łabała domalowywał niezbęd-
ne kropki, w Czerwonym i czar-
nym – byk w starciu z toreadorem, 
w Kłopotach z ciepłem – liczne 
gady, ptaki i ssaki, w Gwieździe – 
podążające razem z ludźmi za 
tytułowym blaskiem stada reni-
ferów, owieczek, bawołów... Nie-
które tytuły filmów same infor-
mują o ich zoologicznej zawar-
tości: W dżungli, Dinozaury cz. 
I i II, Wielkie koty (1976), Proszę 
słonia, Dżungla (1988). 

Szczególne miejsce w dorob-
ku Giersza zajmuje zachwycają-
cy, a zarazem przejmujący Pożar 

(1975), apokaliptyczny obraz na-
wiedzonego przez kataklizm la-
su. Najpierw cisza, potem lekkie 
zaniepokojenie wśród zwierzyny, 
pokazują się pierwsze płomienie, 
coraz większa panika, zbiorowy 
exodus, trzeszczą konary, łamią 
się drzewa, płonie las. A wszyst-
ko to w rytm przeszywającej mu-
zyki Jacka Ostaszewskiego. Na-
gle spada deszcz przechodzący 
w ulewę, wszystko powoli cichnie, 
zastyga. Na zgliszczach pojawiają 
się pierwsze oznaki odradzające-
go się życia...

„Ta skłonność do portretowa-
nia zwierząt nadaje jego filmom 
rodzaj uogólnienia, jakąś bukolicz-
ną atmosferę, w której czujemy się 
jak dziecko chłonące z zapartym 
tchem sugestywne obrazy. Dla 
mnie jest ostatnim wielkim ro-
mantykiem filmu” – konstatuje, 
jakże celnie, Leszek Gałysz, zna-
ny reżyser i producent.

Wolność – kocham 
i rozumiem
Końcowe fragmenty Konia – prze-
pięknej opowieści o zwierzęciu, 
które nie pozwoliło się zdomi-
nować przez człowieka – z coraz 
liczniejszym stadem biegnących 
wolnych rumaków, przypomina-
ją słynną finałową sekwencję ze 
Wszystko na sprzedaż (1968) An-
drzeja Wajdy.

Rozwinięciem tego przejmu-
jącego traktatu o wolności jest 
Gwiazda, oparta na motywach 
głośnego musicalu Wojciecha 
Trzcińskiego i Ernesta Brylla Ko-
lęda Nocka. W mieście-molochu 
(fragment takiego miasta pojawił 
się już we wcześniejszym Skan-
senie) ludzie bezustannie obser-
wowani przez zasiadający w kon-
trolnej wieży aeropag władców 
oraz bezwzględnie im posłusz-
nych funkcjonariuszy sprowadze-
ni są do roli zautomatyzowanych 
organizmów. Sen, praca, sen, pra-
ca, sen... Nawet gimnastyka, posi-
łek, podróż do fabryki, najprostsze 
życiowe czynności są tutaj „znor-
malizowane” i wykonywane wy-
łącznie na rozkaz. Wszystko jest 
znakomicie zorganizowane, ale 
też poddane bezwzględnej kon-
troli. Jak w pamiętnym Metropo-
lis (1927) Fritza Langa, Niech żyje 
wolność! (1931) René Claira, Dzi-
siejszych czasach (1936) Charle-
sa Chaplina, Fahrenheit 451 (1966) 
François Truffauta czy wreszcie 
w słynnej antyutopii George’a Or-
wella Rok 1984. Notabene, film 
Giersza powstał właśnie w roku 
1984!

Oto w tym właśnie mieście-mo-
lochu pojawia się nagle dziwna 
para – młoda, piękna dziewczy-
na w ciąży, długowłosa, odziana 
w skromne szaty, oraz towarzy-

Pomimo stosowania niekon-
wencjonalnych środków wyrazu 
i figur stylistycznych opowiada-
ne fabuły są wyraziste i czytelne 
dla widza, co więcej – zwiększają 
jego emocjonalne zaangażowanie 
w chłonięcie oglądanego dzieła.

Wszystkie stworzenia 
małe i duże
Witold Giersz uwielbia rysować 
zwierzęta, zwłaszcza konie. „Pierw-
szego chyba w życiu konia naryso-
wałem na okładce bloku rysunko-
wego i sam wyciąłem” – wspomi-
na. Miał wtedy zaledwie kilka lat, 
rysunek zachował się do dziś. „Nie 
miewałem pod ręką zbyt wiele ma-
teriałów piśmienniczych, kredek 
czy farb, kilka kolorowych ołówków 
mi wystarczało, ale rysowałem, na 
czym popadło” – dodaje artysta.

Potem, kiedy już w Bielsku-Bia-
łej po trzech miesiącach fazowania 
został awansowany na animatora, 
wszystkich zachwycił opracowa-
nym cyklem galopu konia. A kie-
dy niedawno zaznajamiał się z no-
woczesnymi technologiami cy-
frowymi – jak wspomina to zda-
rzenie Zbigniew Kotecki – „krót-
kie spotkanie z zaproponowaną 
technologią wystarczyło mu na 
stworzenie pojedynczego obrazu, 
dziesięciu faz galopującego konia 
(w tym wyrenderowanie kilkuse-
kundowego ujęcia)”.Fo
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w pewnym stopniu słynny kana-
dyjski filmowiec Norman Mclaren, 
który w tym czasie odwiedził war-
szawskie Studio Miniatur Filmo-
wych. Jego eksperymenty wizual-
ne (m.in. non-camera, czyli ryso-
wanie i malowanie bezpośrednio 
na taśmie filmowej) i dźwiękowe 
zrobiły na pracującym wówczas 
nad Małym westernem reżyserze – 
jak sam przyznaje – ogromne wra-
żenie. Zdecydował się odważniej 
poeksperymentować.

Zaczął malować na celuloidach, 
ożywiając swobodną plamę barw-
ną, co przyniosło znakomite efek-

ty. Najlepszym tego przykładem 
obsypane nagrodami Czerwone 
i czarne, pełna suspensu oraz hu-
moru opowieść o konflikcie mię-
dzy dwiema tytułowymi barwami, 
z których jedną uosabia toreador, 
a w drugą wciela się byk.

W swym ruchomym malar-
stwie, w którym często zamiast 
pędzla używa szpachli, Giersz do-
szedł niemal do perfekcji w Koniu, 
urzekającej opowieści o wolnym 
rumaku, który zwycięża z próbu-
jącym go okiełznać człowiekiem, 
oraz w Pożarze, dramatycznej im-
presji przedstawiającej życie wy-
pełnionego zwierzętami lasu, 
w którym wybuchł groźny pożar.

Warto wspomnieć, że w Signum 
(2015), swym najnowszym filmie, 

Mistrzowie: Witold Giersz

szący jej zadumany młodzieniec, 
z brodą, w starym, wytartym pro-
chowcu. Stukają do kilku miesz-
kań, prosząc o gościnę, ale prze-
straszeni mieszkańcy pośpiesznie 
zamykają drzwi. Gdy przechodzą 
obok oświetlonego muru, ich po-
stacie rzucają cień... Józefa i Ma-
rii na osiołku. A rozświetlenie to 
spowodowane jest przez tytuło-
wą, niespodziewanie pojawiają-
cą się na niebie gwiazdę – sym-
bol nadziei, budzący przerażenie 
władców z kontrolnej wieży. I na-
gle zaczynają podążać za nią lu-
dzie ze wszystkich stron świata... 

A towarzyszy im słynny Bryllow-
ski Psalm o gwieździe:

Niech to światło ogromne 
stanie się naszym domem,
niech w promieniach tej 
gwiazdy 
ręce ogrzeje każdy.
To imponująca – swym rozma-

chem inscenizacyjnym i precy-
zją animacji – scena. A w ogóle 
Giersz, pomimo częstej ascezy 
w animowanym obrazowaniu, pa-
radoksalnie, uwielbia sceny maso-
we, czego znakomitymi dowoda-
mi choćby fragmenty Wielkiego 
marszu (wojskowe szwadrony) czy 
muzycznej miniatury Rondo alla 
Turca (paradny przemarsz wojsk).

Songi Trzcińskiego oraz Bryl-
la dodatkowo podbijają emocjo-

nalnie i tak już pełne dramaty-
zmu ekspresyjne kadry Gwiaz-
dy. Nic dziwnego, że zrealizowa-
ny tuż po stanie wojennym film 
miał solidne problemy dystrybu-
cyjne, a także ograniczony żywot 
festiwalowy (nagrodę w Niepoka-
lanowie przyznano reżyserowi do-
piero w 1991 roku).

Malowanie na ekranie
Pierwsze obrazy Giersza były reali-
zowane tradycyjną metodą rysun-
kową. Od początku pracy w anima-
cji – jak przyznaje – denerwowało 
go stosowanie równiutkiej, wycyze-

lowanej kreski. Po raz pierwszy od 
klasycznego, powszechnie obowią-
zującego rysunku odszedł w Neo-
nowej fraszce, obwodząc postaci 
grubym konturem malowanym 
pędzlem. Wybór techniki został 
podpowiedziany w dużym stop-
niu przez bohaterów opowieści, 
wszak były nimi postaci z neonów.

Prawdziwym przełomem okazał 
się Mały western, pełna błyskotli-
wych gagów i zaskakujących zwro-
tów akcji parodia „dużego” wester-
nu, w którym Giersz – zafascyno-
wany kolorem jako tworzywem 
filmowym – porzucił tradycyjny 
rysunek na rzecz tzw. ruchome-
go malarstwa, które od tego czasu 
przeważać będzie w jego twórczo-
ści. Katalizatorem zmian stał się 

sięgnął Witold Giersz do naskal-
nego malarstwa jaskiniowego, któ-
rym jest od dawna zafascynowa-
ny (echem tych zainteresowań 
wydaje się m.in. Intelektualista). 

Ożywione malarstwo zapropo-
nowane przez Giersza to trudna 
i wyrafinowana technika. Z tego 
powodu znalazła ona niewielkie 
grono wyznawców. Z powodze-
niem uprawiał je Piotr Szpako-
wicz, autor przepięknych, nastro-
jowych impresji malarskich (Je-
mioła, 1973; Dwoje, 1975), kolega 
reżysera z warszawskiego Studia, 
który współpracował z nim jako 
animator przy realizacji Neonowej 
fraszki, czy Joanna Jasińska-Ko-
ronkiewicz, współpracująca z po-
znańskim TVSFA, autorka m.in. 
efektownej ekranizacji Anderse-
nowskiego Lnu (2005) oraz Dies 
Irae (2006), animowanej ilustracji 
słynnego fragmentu „Requiem” 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Jest w dorobku Witolda Gier-
sza jeden film nietypowy, niena-
rysowany, nienamalowany, a bę-
dący kolażem animacyjnej tech-
niki lalkowej oraz tzw. żywej ak-
cji. Oto mężczyzna oczekujący 
na kobietę przy kawiarnianym 
stoliku. Nie widzimy jego twa-
rzy, kamera obserwuje wyłącz-
nie ręce, które by skrócić czas 
oczekiwania, sięgają po serwet-
ki, wyczarowując z nich dwie bi-
bułkowe postaci – kobietę i męż-
czyznę. I rozpoczyna się animo-
wana opowieść o miłości. Za jej 
scenografię służą leżące na stoli-
ku przedmioty: kieliszek, pudeł-
ko zapałek, filiżanka. Oczekiwa-
nie jest utrzymane w czarno-bia-
łej tonacji, z barwnymi akcenta-
mi (róża). Nagle pojawia się ten 
trzeci. Emocje sięgają zenitu... 
Z oddali słychać zbliżające się 
kroki. Przyszła. Ręce kobiety się-
gają po bibułkową postać, która 
upadła ze stolika, ręce mężczy-
zny także. Splatają się papiero-
we postaci, splatają się ręce ko-
biety i mężczyzny...

Zawsze, kiedy oglądam ten 
film, przypomina mi się urocza 
debiutancka fabuła Janusza Mor-
gensterna Do widzenia, do jutra... 
(1960) z Teresą Tuszyńską i Zbi-
gniewem Cybulskim w rolach 
głównych, a zwłaszcza towarzy-
sząca napisom czołówkowym se-
kwencja tzw. teatrzyku rąk.

Mistrzowie: Witold Giersz

tor, mający na swoim koncie par-
tytury do ponad pół tysiąca fil-
mów i seriali. 

Muzyka – zdaniem reżyse-
ra – „nie tylko ilustruje i poma-
ga stworzyć nastrój, ale operując 
kontrapunktem, może potęgować 
wrażenie, a także zapowiadać no-
we wydarzenie”. Nie tylko muzy-
ka jest ważna w filmach Giersza, 
a cała ścieżka dźwiękowa, w skład 
której wchodzą jeszcze tzw. szme-
ry (dźwięki naturalne), dramatur-
gicznie wykorzystane fragmenty 
ciszy (o tym, że cisza potrafi krzy-
czeć, śpiewali kiedyś Skaldowie), 

a także – ale tylko wtedy, gdy jest 
ono niezbędne – słowo.

W dorobku Giersza jest kilka 
filmów muzycznych: Gwiazda, 
przejmująca transkrypcja słyn-
nej Kolędy Nocki Trzaskowskie-
go i Brylla, a także dwie minia-
tury: Rondo alla Turca z sonaty 
A-dur KV 33 Wolfganga Amade-
usza Mozarta oraz W grocie kró-
la gór (1996), efektowna malar-
ska ilustracja „Peer Gynta” op. 
46 nr 1 Edvarda Griega.

Nie tylko bawić
Godny odnotowania w dziejach 
polskiego filmu animowanego jest 
nurt oświatowy skierowany do naj-
młodszych, który poprzez atrak-
cyjną formułę zabawową wprowa-

dza dzieci w świat wiedzy. Dobry-
mi tego przykładami – obok ob-
razów Stefana Szwakopfa (Jak 
się fruwa,1964), Stefana Janika 
(Czarodziejski trójkąt, Kolorowe 
koła i W pogoni za kwadratem, 
wszystkie z 1972), Leszka Lorka 
(Dwa plus dwa, 1966) czy Lecho-
sława Marszałka (Ameba, 1974 
i Atom, 1975), są popularnonau-
kowe animacje Witolda Giersza: 
Dinozaury cz. I i II, o pochodze-
niu, budowie i życiowych zwycza-
jach tych fascynujących zwierząt 
sprzed setek milionów lat, Kłopoty 
z ciepłem, o problemach związa-

nych z temperaturą ciała gadów, 
ptaków i ssaków, czy Wielkie koty, 
obrazujące powstanie i ewolucję 
tytułowych czworonogów. 

W filmach tych oświatowe-
mu komentarzowi, podawane-
mu w przystępnej, ciekawostko-
wej, pełnej anegdot formie, towa-
rzyszą interesujące rozwiązania 
wizualne. Okazuje się, że za po-
mocą animacji można nie tylko 
bawić, ale i przekazywać wiedzę, 
a przy tym – czynić to w sposób 
niezwykle atrakcyjny.

Witold Giersz nie jest wyłącznie 
znakomitym artystą, ale i wspania-
łym pedagogiem. Wprawdzie nie 
naucza sztuki animacji w żadnej 
szkole filmowej, ale bardzo czę-
sto prowadzi warsztaty, zwłasz-

cza kierowane do najmłodszych 
fanów ożywiania plastyki, czego 
najlepszym przykładem corocz-
ne zajęcia w liczącej już dwadzie-
ścia lat Letniej Akademii Filmo-
wej w Legnicy.

Artysta jest także niezwykle ak-
tywny w działalności społecznej 
na rzecz środowiska filmowego. 
Członek-założyciel Stowarzysze-
nia Filmowców Polskich, wielolet-
ni członek jego Zarządu Główne-
go. „Witold, jako twórca i człowiek, 
jest dla mnie uosobieniem najlep-
szych cech środowiska twórcze-
go filmu animowanego, tego, co 

w tym kręgu wartościowe, profe-
sjonalne, trwałe, stabilne, etycz-
ne. Nie jest łatwo być autoryte-
tem przez wiele lat, uwzględnia-
jąc fakt, że nasz film animowany 
miał okresy lepsze i gorsze. Były 
czasy rozkwitu, ale też sytuacje 
kryzysowe, a wtedy nie ma auto-
rytetów. Witold daje środowisku 
poczucie stabilności i powagi” – 
tak charakteryzuje go kolega po 
fachu, inny mistrz naszej anima-
cji, prof. Jerzy Kucia.

A Maciej Wojtyszko, reżyser 
filmowy i teatralny, który ma na 
swym koncie i filmy animowane, 
dodaje: „Kiedy myślę o Witoldzie 
Gierszu, to mam uczucie, że myślę 
o wzorze z Sèvres. Wzorze, jeżeli 
chodzi o takt, wiedzę i talent”. 

Współautorem Oczekiwania 
był Ludwik Perski, znany pol-
ski dokumentalista. Ten film 
stanowi ewenement w jego do-
robku. Choć współpraca z Gier-
szem rozpoczęła się obiecują-
co (Oczekiwanie zostało nagro-
dzone m.in. w Cannes, Moskwie 
i Edynburgu), nie była konty-
nuowana. Perski poświęcił się 
w pełni dokumentowi, Giersz – 
animacji, sięgając jeszcze nie-
raz do damsko-męskiej proble-
matyki (Ladies and Gentlemen, 
Intelektualista), choć w typowo 
satyrycznej konwencji.

I muzyka może 
prowadzić narrację 
filmu
Animacje Giersza imponują 
nie tylko ścieżką wizualną, ale 
i dźwiękową. „Prawie we wszyst-
kich filmach, które coś znaczą 
w moim dorobku, już w sceno-
pisie obrazkowym, rozrysowu-
jąc poszczególne ujęcia, czyni-
łem notatki dotyczące ilustracji 
muzycznej czy efektów dźwięko-
wych. Było to bardzo pomocne 
w późniejszej rozmowie z kom-
pozytorem” – wyznaje reżyser.

Zawsze współpracował ze zna-
komitymi kompozytorami: do jego 
wczesnych obrazów – W dżungli 
oraz Wiosenne przygody krasna-
la – muzykę napisała słynna kom-
pozytorka i skrzypaczka Grażyna 
Bacewicz, do Neonowej fraszki – 
pionier polskiej muzyki elektro-
nicznej Włodzimierz Kotoński, 
do Konia, Wspaniałego marszu 
i Śladów – świetny pianista Kazi-
mierz Serocki, a do Pożaru – Jacek 
Ostaszewski, lider awangardowe-
go Osjana, wcześniej kontrabasi-
sta zespołu Krzysztofa Komedy.

Godna zauważenia jest spełnia-
jąca wszelkie wymogi gatunko-
we – utrzymana w poetyce coun- 
try – muzyka Jerzego Matuszkie-
wicza (wykonywana przez ma-
ły skład instrumentalny z towa-
rzyszeniem charakterystyczne-
go gwizdu) do Małego westernu, 
kontynuowana – już w szerszej, 
orkiestrowej formie – przez Ada-
ma Markiewicza w Starym kow-
boju. Jednak ulubionym kom-
pozytorem Giersza był Walde-
mar Kazanecki, autor muzyki do 
większości jego dzieł, a w ogó-
le niezwykle płodny kompozy-

Signum, reż. Witold Giersz
Czerwone i czarne, 
reż. Witold Giersz
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w zupełnie nowych uwarunkowaniach”. Kina europej-
skie w rękach koncernów nie były już odtąd częścią reli-
gii sztuki, stały się zyskownym rynkiem, na zupełnie 
nieoczekiwaną skalę.

Już w 1946 roku prof. Theodor Adorno, wybitny autor 
fundamentalnej „Teorii estetycznej” sformułował pojęcie 
produkcji kulturowej, seryjnego wytwarzania artykułów 
estetycznych, które zostały zaakceptowane na rynku, 
przeto powielane w nieskończoność będą przynosiły 
odbiorcom zadowolenie z ich posiadania, a producen-
tom krociowe zyski. Czterdzieści lat później filozof fran-
cuski Pierre Bourdieu sformułuje teorię pola produkcji 
kulturowej, które odróżnia się od sztuki tym, że produk-
cja kulturowa obejmuje wszystko to, co widzialne. Co jest 
narzucone i zaakceptowane. Na 29. stronie swojej książki 
Adamczak cytuje ostateczny, groteskowy już, spór doty-
czący roli i funkcji filmu, dialog w trakcie negocjacji nad 

fatum wiszącym nad naszymi głowami – GATT. „To jest 
wojna w obronie sztuki” – mówili Francuzi, na to Ame-
rykanie odpowiadali: „Jakiej tam sztuki”. Film to już był 
intratny przemysł. Nic więcej.

Kinematografia w Ameryce niewiele różni się od 
przemysłu samochodowego, zaś produkcja obu dzie-
dzin jest zorganizowana na skuteczny i wydajny model 
fordowski. Poszczególne profesje wykonują cząstkowe 
zadania, bez żadnego zbędnego filozofowania. Produk-
cja filmu również jest biznesem. Tylko biznesem. I dla-
tego jest podobna do produkcji kupowanych masowo 
pralek i nowoczesnych odkurzaczy.

Polscy, a nawet europejscy filmowcy, byli jak dotąd 
uformowani w zupełnie innym modelu. Byli nadal 
artystami, a ich produkty były o tyle istotne, o ile były 
niepowtarzalne. Oryginalność i odkrywczość, koeg-
zystencja z filozofią w odkrywaniu nieznanych obsza-
rów ludzkiej jaźni, to były składniki kina europejskiego, 
zupełnie nieakceptowanie w Ameryce. Takie rewela-
cje jak Do utraty tchu Jean-Luca Godarda, by pokazać 
publiczności amerykańskiej, realizowano tam raz jesz-
cze z amerykańską obsadą i amerykańskim reżyserem. 

Popisy Jean-Paula Belmonda kreował na nowo Richard 
Gere…

W budżecie produkcji amerykańskiej zawsze zawarta 
jest suma na reklamę, która wielokrotnie przewyższa… 
całe koszty produkcji filmu europejskiego. Niezależ-
nie od tego, obraz amerykański żyje zaledwie tydzień, 
bo następny tydzień należy już do innego tytułu. Stąd 
tak ważne jest posiadanie ogromnej ilości sal kinowych 
i strategia tzw. tytułowego nalotu dywanowego w krót-
kim czasie.

Produkcja filmowa jest jak produkcja pralek, odku-
rzaczy albo konserw. Niemniej na końcu spodziewany 
jest ogromny sukces, a skoro marketing był w stanie 
wynegocjować i zaproponować wysoką ocenę produktu, 
zatem cały mechanizm globalnego produkowania 
działa bez zarzutu. 

Dlatego przejście Polski w system globalny wywołało 
ogromne i nieoczekiwane zakłócenia. Pojawienie się 
nowego producenta – wręcz prywatnego nakładcy – zak-
tywizowało oczekującą rzeszę producentów, zafascyno-
wanych… produkcją kulturową. I zyskiem.

Lew Rywin, pionier nowoczesnego systemu produk-
cji filmowej, wychowany w socjalistycznym modelu, naj-
szybciej wykonał amerykańskie salto w nowe uwarun-
kowania i odniósł niebywały (oraz przykładowy) sukces 
komercyjny. To wystarczyło, aby powołać zastęp naśla-
dowców… produktu kulturowego.

I właśnie tutaj, ogromną rolę wykonała nowa, mało 
rozeznana, ale suplementowa działalność marketin-
gowa. Czasopisma przejęte przez międzynarodowe kon-
cerny wydawnicze stały się z tuby estetycznej propa-
gatorem nowej zasady sukcesu komercyjnego. Krytycy, 
tzw. piszący recenzenci (niektórzy z nich zresztą śpiesz-
nie przeszli do produkcji filmowej, nawet jako reżyserzy) 
pozytywnie opisywali nowy paradygmat. Pismo „Film” 
sprzedawało teraz całe strony na zestawy sponsoro-
wanych bloków reklamowych, zachwalając rzeczy tak 
mierne, że nie warte nawet wzmianki.

Na łamach „Filmu” poczęto drukować w odcinkach... 
pierwsze wzorcowe podręczniki reżyserii, montażu 
i scenopisarstwa zbliżonego do zasad nowej produkcji 
kulturowej, traktowanej jako norma. Młodzież filmowa 
i kolejna generacja piszących o filmie powielała zatem, 
z mocą dekalogu te normy, traktując je jako zasady 
nowoczesnego stylu. Młodzież uzbrojona w nową broń 
domagała się rychłej sposobności praktycznego wciela-
nia tej wiedzy w codzienność życia ekranu. No, i powoli, 
ale tak stawało się.

Zdezorientowani starzy mistrzowie wykonywali swoje 
„łabędzie śpiewy” i odchodzili na emerytury. Szkoła Fil-
mowa dokonała zmiany generacyjnej kadry pedago-
gicznej, ta zaś, kuszona wizją wejścia na rynki globalne, 
zaczynała mierzyć się z nowymi wyzwaniami. Sukcesy 
Juliusza Machulskiego w persyflażach polskiego prza-
śnego gangsteryzmu, zachęcały. Machulski był zdol-
nym „uczniem” Krzysztofa Kieślowskiego, dbał więc 
o dystans i odczucie ironii, ale naśladowcy… już poszli 
na całość. Machulski po stypendialnym pobycie w USA 
przybył z ideą dokonania skoku na zastane schematy 
i Seksmisją, zawieszoną pomiędzy humorem Stanisława 
Lema i Przekładańcem samego Andrzeja Wajdy, zreali-
zował niepowtarzalny erotyczny żart, z gigantycznym 
sukcesem (przede wszystkim frekwencyjnym). 

Refleksje: Audiowizualna historia kina

audio-
wizualna

historia kina

46część

Józef Gębski

Wspaniałe lato wolności 1989. Tak to się zaczęło: 
„Proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku, skoń-
czył się w Polsce komunizm” – brzmiał komu-

nikat aktorki Joanny Szczepkowskiej wygłoszony en 
passant wywiadu telewizyjnego. Oto „skrzydlate słowa”, 
które zrobiły karierę. Ten i ów sięgał do encyklopedii 
i dostępnych słowników, ażeby sprawdzić zawartość te-
go, co się właśnie skończyło – zwłaszcza, że już wszystko 
w tym kraju było skończone. Nawet komedia. W skle-
pach nie było niczego, ale wszystko to, czego brakowało, 
znajdowało się na Jarmarku Europa, zlokalizowanym na 
koronie Stadionu Dziesięciolecia.

Na Jarmarku pojawiła się antykomunistyczna, 
ogromna podaż kaset VHS z całym repertuarem bieżą-
cym i klasycznym. Genialni (acz nielegalni poddystry-
butorzy) pracowicie pod osłoną nocy kopiowali wszyst-
kie dostępne i niedostępne tytuły, potrzebne i zbędne 
książki, doskonale i wymyślnie kserując okładki. Tym-
czasem mistrzowie szeptanego dubbingu, mimo noc-
nego zmęczenia podkładali treść dialogów, tworząc 
zręby nowej sieci dystrybucyjnej, wyprzedzając koń-
czący się sektor państwowy.

W repertuarze było wszystko, nawet filmy rodzime, 
a także przeboje, proponowane tuż przed premierą. 
Była – owszem – poczciwa filmowa klasyka, nawet i ta 
niema, z nałożonym ragtime’em. Był Charlie Cha-
plin, Quentin Tarantino, Andrzej Wajda oraz trylogia 
Jerzego Hoffmana i Henryka Sienkiewicza.

Spragnieni edukacji seksualnej mieli wybór równy 
wyższej edukacji gangsterskiej, pokazujący jak na seksie 
dorobić się szybko, nawet kosztem zręcznego piractwa. 
Na taśmach VHS były również filmy turystyczne i nie-
odzowne dzieciakom lektury, oszczędzające trudów czy-
tania rozsypujących się rodzinnych egzemplarzy.

Owszem były tam również nowe książki, które można 
było zaadaptować na scenariusze, pisane teraz zgodnie 
ze wskazaniami podręczników scenariopisarstwa, rów-
nie pracowicie tłumaczonych z zagranicznych skryptów 
świeżo pisanych przez amerykańskich (i rodzimych) 
dziennikarzy, którzy dorabiali w branży „podręczniko-
manii”.

My, studenci łódzkiej Szkoły Filmowej, nie posłu-
giwaliśmy się żadnymi skryptami ani podręcznikami. 
Podstawową karmą dla nas były nieskończone projek-
cje w sali kina szkolnego. Ale film raz założony na pro-

jektor był wyświetlany w całości, od początku do końca. 
Dlatego Obywatela Kane’a, Wakacje pana Hulot czy 
Złodziei rowerów znaliśmy na pamięć i na wyrywki. 
Każdy absolwent tej Szkoły wie, co to znaczy oglądanie 
filmu na wielkim ekranie (nawet nie na ekraniku stołu 
montażowego). Owszem, oglądaliśmy również na ekra-
nie Popiół i diament oraz Eroikę, ale to były nasze ofi-
cjalne i podstawowe podręczniki. Studenci ówczesnego 
Wydziału Reżyserii byli w większości po studiach huma-
nistycznych oraz po kilku latach stażu w Dyskusyjnych 
Klubach Filmowych. Tak zwane oczytanie mieliśmy 
zatem we krwi. Wydawnictwa filmowe raczkowały, ale 
jeżeli już były, to pochodziły na pewno z solidnej szkoły 
europejskiej. „Film na Świecie” to była rzetelna comie-
sięczna porcja przekładów z bieżącej światowej prasy 
branżowej. W każdej domowej bibliotece filmowca 
zachowało się kilkanaście interesujących egzemplarzy.

Pojawienie się VHS uprościło sprawę edukacji, tej 
intymnej, ale odwróciło uwagę od jakości obrazu (jego 
dominacji), więc przesunęło ją ku treści. Ten moment 
był szczególnie ważny, bowiem ogromna ilość filmów 
amerykańskich oparta była wyłącznie na sztuce per-
swazji i logicznej narracji ( jedna kwestia – jedno uję-
cie). Wręcz liniowa narracja wyznaczała całą wartość 
dzieła. Nic dziwnego. Adresatem filmu amerykańskiego 
był wtedy widz średnio uformowany, raczej przeciętny, 
a przy ekspansji światowej dochodził teraz widz obcy, 
uformowany przez inne kultury, albo zupełnie nowy, 
wręcz anonimowy. Edukację zatem określał mocno 
uśredniony poziom „Amerykanina”. Jeszcze sobie nie 
zdawaliśmy sprawy, że nad nami zawisło – jak gradowa 
chmura – zjawisko tzw. globalnego Hollywood. Przyjęli-
śmy to… na własne życzenie.

Marcin Adamczak w swojej niezwykłej analizie 
nowego świata wizualnego, zatytułowanej „Globalne 
Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku” 
(2010) udatnie objawił najnowsze strategie ekonomicz-
nej dominacji światowej. Upadek krajów postkomu-
nistycznych otworzył kolejne rynki zbytu i ustanowił 
inne technologie dominacji wizualnej. W przejmowaniu 
naszych kin przez amerykańskie koncerny upatrywali-
śmy naiwnie pozytywnej integracji, tymczasem okazało 
się to brutalną i normalną kolonizacją. „Zespolenie pro-
dukcji filmu – pisał Adamczak – złączenie reklamy i dys-
trybucji w jednych rękach, postawiło europejski rynek 

Jerzy Stuhr, Hanna Mikuć, Olgierd 
Łukaszewicz i Elżbieta Zającówna 

w filmie Seksmisja, reż. Juliusz Machulski 
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Refleksje: Nie ma stolika Moja (filmowa) muzyka

Filmy
powinni robić Chińczycy o Chińczykach, Kaszubi o Kaszubach, 
Francuzi o Francuzach, Amerykanie o Jankesach, Żydzi o Żydach, 
geje o gejach, posłowie o posłankach, reżyserzy o aktorkach, Hin-
dusi o Hindusach… Patrz sukcesy Bollywood.

Po linie
„Nudzą mnie historie, które nie są niebezpiecznie zawieszone 
w powietrzu. Jeśli idzie się autostradą… a nie po linie nad auto-
stradą, zaczynam się nudzić”.
 Orson Welles

Młodzi
Dawna peerelowska restauracja Pod Retmanem. Pokaz filmu stu-
denckiego. Jacy ci młodzi pełni entuzjazmu! Podoba im się wszyst-
ko, co robią. Ile my mieliśmy oporów. Wstydu. Pokory. Niepotrzeb-
nej skromności. Wszystko to na nic. Im się wydaje, że zdobyli 
szczyty, gdy na pokazie jest darmowy catering.

Spotkanie z Wiesławem Gołasem
w kinie Atlantic. Książka z portretem aktora z filmu Dzięcioł. Na-
grody i życzenia Pani Prezydent Warszawy. Nikt nie wspomni o je-
go roli wyśmianej i oplutej przez grono polskich krytyków i lumi-
narzy. Jako Najgorszy Film Dwudziestopięciolecia Polski Ludowej 
Dzięcioł otrzymuje na festiwalu w Łagowie nagrodę Skisłego Gro-
na. Nagradzane są dzieła opisu-
jące drukowanie na powielaczu 
ulotki w jednym egzemplarzu 
przeciw milicji. Nikt nie zauwa-
ża głębszego sensu filmu, niż te 
doraźne przepychanki filmow-
ców za pieniądze od reżimu… 
Szukanie w szarym peerelow-
skim blokowisku skrawka nieba 
i śpiewu ptaków przez główne-
go bohatera Dzięcioła to banał. 
Film idzie do dzisiaj na setce 
projekcji na wszystkich kana-
łach polskiej telewizji. 

O tamtych nagrodzonych 
tytułach słuch zaginął. 

Na front page „Rzeczypo-
spolitej” wywalone zdjęcie Go-
łasa z filmu Dzięcioł. Ani słowa 
o tym filmie, ani skąd to zdjęcie. 
Przemilczanie najlepszą metodą w „Rzeczypospolitej”. Reszta wie-
czoru w kinie Atlantic w nastroju: „W Polskę idziemy”…

Ryszard III
Radio. Myślałem, że jedzie motorynka pod oknem, a to muzyka ze 
wstępu do dramatu Szekspira. A potem mówienie na przednioję-
zykowych, bez głębi, namysłu czy prawdy z wnętrza bebechów, al-
bo cynizmu morderstwa planowanego.

Orson Welles nigdy nie wyznał poglądu, że istnieje idealny 
pomysł na wystawienie sztuk Szekspira. Już, kiedy miał osiemna-
ście lat, napisał: „Czy kiedykolwiek powstała inscenizacja Szekspi-
ra, choćby najbardziej wystawna i autentyczna, która by była god-
na samej sztuki?” („Everybody’s Shakespeare”). 

Nie pomoże aktor, reżyser, scenograf… eksperymentator 
Brook czy ktokolwiek… aby przeskoczyć autora.

Orson Welles mierzył się z Szekspirem kilkakrotnie i padał za 
każdym razem. 

Coraz bardziej
przerażające wiadomości o morderstwach u nas i na świecie.
„Telewizja przyprowadza mordercę z powrotem do domu, tam 
gdzie jest jego miejsce”.

Alfred Hitchcock

Z plakatu
na 400-lecie urodzin Szekspira: „Pomyłka to jeszcze nie dramat”. 

Władzio
Dopiero co obejrzałem dwukrotnie film Wielki Liberace, w kinie 
i w telewizji. Przypomniała mi się jego słynna odpowiedź krytyku-
jącemu go dziennikarzowi: „To, co pan powiedział o mnie bardzo 
mnie zabolało, płakałem przez całą drogę do banku”. 

Mów głośniej
nic nie słyszę… Mówisz pod światło.

Z życiorysu Topora

Nienawista ósemka
Ostatni film Tarantino. Jaki zawód! Co ten Tarantino tak nudzi i pró-
buje budzić widza co pewien czas rozwaleniem komuś głowy, brzu-
cha, jaj albo nogi. Sypie nazwiskami, miejscowościami znanymi tyl-
ko amerykańskim widzom. Dialogi ciągnące się w nieskończoność, 
postacie jakby z innej epoki. Stały spór Nigrów z Białasami, rzeko-
my kat, ulubiony aktor reżysera, mądrala ponad miarę, i miejsce, 

szeryf z piskliwym gło-
sem nie wiadomo kogo 
gra, wiadomo tylko, że 
zdjęcia świetne i muzyka 
Morricone.

Trzy godziny keczu-
pu i soku pomidorowe-
go w dziesiątkach strza-
łów do człowieka, które-
mu rozwala się nie tylko 
głowę.

Ludzie biegną do 
kina, bo Tarantino. Sam 
pobiegłem, bo zachwy-
cał mnie kiedyś ten 
przewrotny twórca i lu-
biłem powtarzać dialogi 
z jego filmów przy go-
leniu.

Smutno.

„Dożywocie”
Fredry. Teatr Polski full house. Filip Bajon w pełnym uderzeniu. 
Miesza giełdę ze staropolskim kontuszem. Bardzo ładna aktorka 
z gołymi piersiami reprezentuje finansjerę, niestety zbyt często re-
żyser ustawia ją w tle. Mimo lornetki teatralnej obserwuję tylko po-
nętne fragmenty, aktorzy w kontuszach zasłaniają mi jej obnażoną 
sylwetkę. Pieniądze i seks, i tu i tam. Ongiś i dzisiaj.

Wracam do domu sam. Nie jak ongiś. 

Dlaczego wolno Iwaszkiewiczowi
pisać, gdzie był, co robił i co zamierzał? Po raz drugi czytam z przy-
jemnością wydane przez Czytelnika pamiętniki pana Jarosława. Co 
działo się sto lat temu, ale i wtedy, gdy już żyłem i trochę z tego 
pamiętam…

Nagle w telewizji łysa czaszka Iwaszkiewicza, Jarosław mówi 
o nakryciach głowy… w jakiej czapce, co napisał. To z mojego pro-
gramu sprzed pół wieku! Nie mówią, skąd te zdjęcia, z jakiego pro-
gramu, kto z nim rozmawia… Biorą z archiwum, co chcą. Nawet nie 
wiem, czy poinformowali, że to Iwaszkiewicz… Zdjęcia czarno-bia-
łe, jeszcze przed wynalezieniem w Polsce telewizji kolorowej. Kolor 
był zarezerwowany wtedy tylko dla Gierka w „Dzienniku”.

Jerzy Gruza
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tynentach, dwanaście płyt, kil-
kanaście prestiżowych nagród 
i wyróżnień, współpraca m.in. 
z Henrykiem Mikołajem Górec-
kim, Wojciechem Kilarem, Mi- 
chaelem Nymanem, Krzysztofem 
Pendereckim, Wiaczesławem Sie-
mionowem, a także z Anną Marią 
Jopek, Małgorzatą Walewską, 
Krzesimirem Dębskim, Zoha-
rem Fresco, Bobbym McFerrinem, 
Leszkiem Możdżerem, Józefem 
Skrzekiem, Tomaszem Stańką, 
Michałem Urbaniakiem, wspólne 
występy m.in. z WDR Rundfunkor-

tofa Pendereckiego w Lusławi-
cach fantastyczny koncert z wizu-
alizacjami Jacka Sroki). „Wasza 
muzyka jest zdumiewająca” – to 
opinia Joe Zawinula, nieżyjącego 
już giganta jazzowej pianistyki.

W dorobku krakowskich akor-
deonistów film – jak na razie – zaj-
muje mało miejsca. Są autorami 
muzyki zaledwie do kilku filmów 
i spektakli telewizyjnych, m.in. 
dokumentów Życie stylem dowol-
nym (2012) Adama Palenty, Dzien-
nik z podróży (2013) Piotra Stasika, 
Dyżurka (2013) Bożeny Filas i Mie-
czysława Herby, no i nagrodzo-
nego w Gdyni – Szczęścia świata.

W 2014 roku muzycy Motion 
Trio rozpoczęli bliską współpracę 
ze znakomitym krakowskim mala-
rzem Jackiem Sroką. „Sroka in 
Motion” to projekt, w którym 
ich muzyka została połączona 
z plastyką. Do każdego z utwo-
rów wykonywanych przez zespół 
dopasowane zostały odpowied-
nie obrazy w formie ruchomych 
wizualizacji. Autorem warstwy 
plastycznej jest Jarosław Migoń, 
twórca kilku krótkometrażowych 
filmów poświęconych twórczo-
ści Sroki, oczywiście z muzyką 
Motion Trio. Aktualnie Migoń 
kończy realizację godzinnego 
filmu Jacek Sroka. Dziennik 
obserwatora, z muzyką Gałażyna 
i udziałem (muzycznym i aktor-
skim) Motion Trio.

A nawiasem mówiąc, oszała-
miająca kariera krakowskiego 
zespołu zaczęła się w pewnym 
sensie od… kinematografii. Instru-
menty, na których grają do dziś, 
zawdzięczają Agnieszce Odoro-
wicz, która zanim została dyrek-
torem Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej, pełniła funkcję dyrek-
tora artystycznego Międzynaro-
dowego Konkursu Współczesnej 
Muzyki Kameralnej im. Krzysz-
tofa Pendereckiego, i po sukce-
sie Motion Trio na tej imprezie 
postarała się dla zespołu o wyso-
kiej klasy akordeony. 

Michał Rosa, tuż przed 
pokazem konkurso-
wym w gdyńskim Te-

atrze Muzycznym, powiedział, że 
chciał zrobić piękny film, i słowa 
dotrzymał, a Motion Trio – napi-
sało piękną muzykę, która znako-
micie tworzy klimat tej frapującej 
opowieści (część kompozycji to 
dzieło zbiorowe muzyków tworzą-
cych zespół – Janusza Wojtarowi-
cza, Pawła Baranka i Marcina Ga-
łażyna, a część – dzieło tego pierw-
szego, lidera Motion Trio). Muzyka 
w filmie Rosy jest z jednej strony 
ściśle osadzona w świecie przed-
stawionym na ekranie, z drugiej – 
uniwersalizuje snutą przez niego 
opowieść. Momentami przypomi-
na dźwięki charakterystyczne dla 
twórczości Nino Roty, nadworne-
go kompozytora Federica Fellinie-
go, którego filmy, choć konkretnie 
osadzone (w rzymskiej metropo-
lii czy na włoskiej prowincji), też 
nabierały cech – w dużym stopniu 
właśnie dzięki muzyce – uniwer-
salnych i ponadczasowych.

Motion Trio to zespół z ponad 
dwudziestoletnim stażem. Trio 
akordeonowe zostało założone 
w 1996 roku przez Janusza Woj-
tarowicza, lidera i autora więk-
szości kompozycji. W roku 2000 
zespół zdobył Grand Prix na IV 
Międzynarodowym Konkursie 
Współczesnej Muzyki Kameral-
nej im. Krzysztofa Pendereckiego 
w Krakowie. I to był początek ich 
nieprawdopodobnej kariery, która 
trwa do dziś. Koncerty w czter-
dziestu krajach na sześciu kon-

Nagroda za muzykę, podczas ostatniego Festiwalu Filmowego 
w Gdyni, trafiła do krakowskiego tria akordeonowego – Motion 
Trio – za kompozycje, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej 
Szczęścia świata Michała Rosy, przepięknej i przejmującej 
opowieści o mieszkańcach pewnej kamienicy na Śląsku, w której 
jeszcze latem 1939 roku żyli zgodnie Ślązacy, Polacy, Żydzi i Niemcy.

Motion Trio 
Jerzy Armata

chester Köln, Deutsches Filmor-
chester Babelsberg, Sinfoniettą 
Rigą, Rio de Janeiro Orquestra 
do Teatro Minicipal, Sinfoniettą 
Cracovią, Orkiestrą Kameralną 
Aukso, Atom String Quartet.

„Nigdy jeszcze nie słyszałam 
tak zgranego zespołu” – skom-
plementowała Motion Trio 
Wanda Wiłkomirska. „To wyjąt-
kowe trio akordeonowe” – dodał 
Krzysztof Penderecki (notabene 
podczas ubiegłorocznej Tarnow-
skiej Nagrody Filmowej zespół 
dał w Centrum Muzyki Krzysz-
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w tamtych latach. Film zauroczył mnie na całe 
życie” – wyznaje.

Po śmierci dziadków, mając trzynaście lat, 
przeniósł się do matki, która mieszkała w Łodzi. 
Poszedł do Technikum Mechanicznego. „Choć 
się dobrze uczyłem, przez moją buntowni-
czą naturę rzuciłem szkołę. Za to pochłania-
łem książki: setki, tysiące książek. Czerpa-
łem z nich wiedzę, one mnie ukształtowały. 
Przy czytaniu zdarzało mi się uronić łezkę. 
Świadczy to chyba, że jestem człowiekiem 
wrażliwym, a wrażliwość to cecha potrzebna 
w moim zawodzie, jak w każdym związanym 
ze sztuką” – uważa Zastróżny.

Dzięki koledze, kinooperatorowi, w 1964 
roku, w wieku 18 lat, sam został kinooperatorem 
łódzkiego kina Wisła i kilku innych. Edukację 
uzupełnił w łódzkiej filii Zaocznego Techni-
kum Kinematografii w Warszawie. Po dziesię-
ciu latach pracował już w Wytwórni Filmów 
Fabularnych w Łodzi, na Wydziale Dźwięku, 
początkowo też jako kinooperator, a później 
asystent operatora dźwięku. „Miałem wspa-
niałych nauczycieli: Jerzego Blaszyńskiego, 
Stanisława Piotrowskiego i Janusza Rosoła. 
Byli ze mnie zadowoleni, co pewnie nie uszło 
uwadze legendarnego mistrza efektów dźwię-
kowych, Zygmunta Nowaka, bo któregoś dnia 
zawołał: »Henryku, choć do mnie!«. Tak zosta-
łem jednym z jego młodych uczniów i pomoc-
ników. Jeśli widział, że ktoś z tego grona nie 
ma żyłki do efektów, dziękował mu po tygo-
dniu. Ja pracowałem z nim kilka lat. Wiele się 
od niego nauczyłem. Pierwszy raz samodziel-
nie zrealizowałem efekty dźwiękowe w filmie 
Zbigniewa Kuźmińskiego Okolice spokojnego 
morza, z 1981 roku” – wspomina pan Henryk. 

„Od mojego przyjścia do Wytwórni mijają 
43 lata. W międzyczasie przekształciła się ona 
w Łódzkie Centrum Filmowe i przygarnęła 
firmę Toya, z którą obecnie współpracuję. 
Tkwię więc cały czas w tym samym miejscu 
przy ulicy Łąkowej, bo ono, jak powiedział 
David Lynch, kiedy mu je pokazywałem, jest 
genialne” – dodaje.

Tylko doskonałość
Tężyzna fizyczna Henryka Zastróżnego wzięła 
się stąd, że w młodości uprawiał sport – miał 
świetne wyniki w tenisie stołowym. „W pracy, 
podobnie jak w sporcie, interesuje mnie 
wyłącznie osiąganie mistrzostwa. Choćby 
reżyser filmu zaklinał się, że coś zrobiłem 
dobrze, muszę sam się przekonać, iż naprawdę 
nie mogłem zrobić tego lepiej” – zapewnia 
pan Henryk. 

Nigdy nie mówi reżyserowi, że jakiś efekt 
jest niewykonalny. „Żaden byłby ze mnie facho-
wiec, gdybym tak uważał, a ile nieraz muszę 
włożyć czasu i trudu w uzyskanie oczekiwa-
nego rezultatu, to już moja sprawa. Bywa, że 
wiele. W jednej ze scen Przypadku Pekosiń-
skiego Grzegorz Królikiewicz, przy którym 

bardzo rozwinąłem swoje twórcze możliwości, 
ukazał w wielkim zbliżeniu dżdżownicę peł-
zającą w błocie podczas ulewy. Moją pierw-
szą propozycję efektu do tej sceny odrzucił. 
Chciał, aby dźwięk sugerował widzowi, że ta 
dżdżownica jest atłasowa. Bądź tu mądry! Jak 
brzmi pełzanie po błocku akurat atłasowej 
dżdżownicy? Namęczyłem się, ale w końcu 
miałem to, o co chodziło reżyserowi” – opo-
wiada Zastróżny.

Łatwiej poszło z imitacją chodu wielbłąda 
w filmie Jerzego Stuhra Duże zwierzę. Reży-
ser, zmartwiony faktem, że ten chód jest niedo-
brze słyszalny na nagraniach z planu, poprosił 
pana Henryka o wykreowanie odpowiedniego 
efektu dźwiękowego w studio. „Tylko pro-
szę pamiętać, że wielbłąd to nie koń” – dodał 
nieśmiało. Ta uwaga zastanowiła imitatora. 
Wybrał się do ogrodu zoologicznego, gdzie 
podpatrzył wielbłądy na wybiegu. Faktycznie: 
tylne kopyta stawiały inaczej niż konie, nie-
jako dosuwając je do przednich, szurając nimi 
po ziemi. I już wiedział, z czego i jak wydobyć 
podobne brzmienie w swojej pracowni.

W związku z tym wydobywaniem dźwięku 
powraca kwestia… tenisa stołowego. „Ping-
-pong wyrobił we mnie czucie mięśniowe. 
Pomaga mi ono tak operować przedmiotami 

przed mikrofonem, by odnaleźć w nich dokład-
nie taki dźwięk, jakiego potrzebuję. W ten 
sposób przedmioty stają się w moich rękach 
niemal instrumentami muzycznymi. Z ich 
pomocą tworzę prawie że muzykę, w której 
dużą rolę odgrywa barwa dźwięku” – tłuma-
czy Zastróżny.

Z dala od fonoteki
Dążenie do doskonałości w pracy to tylko 
jeden z filarów, na których opiera się sukces 
zawodowy Zastróżnego. Drugim jest autorski 
charakter jego efektów dźwiękowych. „Oczy-
wiście można pobierać za każdym razem te 
same efekty z komputera czy fonoteki i wyko-
rzystywać je w różnych filmach. Niektórzy tak 
robią, ale nie ja” – zarzeka się pan Henryk. 
„Komputery poszerzają możliwości korygo-
wania dźwięku, ułatwiają jego montaż i pre-
cyzyjne zgranie z obrazem, więc ich używam. 
Lecz efekty dźwiękowe tworzę sam i tylko pod 
konkretny obraz z danego tytułu. Bo każdy film 
jest inny, ma własną duszę, musi zatem opierać 
się na wyłącznie jemu właściwych efektach. 
Podpisuję się pod nimi jako ich autor. To jest 
uczciwe wobec reżysera oraz producenta filmu 
i daje mi poczucie, że uprawiam sztukę, a nie 
rzemiosło” – podkreśla Henryk Zastróżny. 

Jaki odgłos wydaje taplanie się dżdżownicy w błocie? Czym różnią się 
brzmieniowo stąpania wielbłąda i konia? Na wiele podobnych pytań musi 
sobie odpowiedzieć imitator dźwięku Henryk Zastróżny, zanim z rozmaitych 
przedmiotów wyczaruje takie dźwięki, by widz był przekonany, że zostały 
nagrane w warunkach naturalnych.

Andrzej Bukowiecki

Oto dla przykładu najnowszy film 
Jana Jakuba Kolskiego Las,4 ra-
no. Większość akcji rozgrywa się 

faktycznie w lesie, który brzmi z ekranu tak 
prawdziwie, jak byśmy słyszeli las, będąc 
w nim, a nie w kinie. Można by przysiąc, że 
wszystkie odgłosy natury zarejestrowano na 
planie zdjęciowym. „Nic bardziej mylnego. 
W dzisiejszych czasach niewiele wyszłoby 
z takich nagrań, bo w pobliżu lasów przebie-
gają hałaśliwe autostrady i szosy. W filmie 

Henio potrafi
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Dorobek ma iście imponujący. Składa się 
nań m.in. kilkaset filmów i seriali, w których 
jego nazwisko figuruje pod bliskoznacznymi 
nazwami: „efekty dźwiękowe”, „efekty syn-
chroniczne”, „imitator dźwięku”, a także całe 
mnóstwo etiud studentów PWSFTviT w Łodzi, 
które zrealizował jako operator dźwięku, nieraz 
też dokładając efekty (w latach 1987-1993 kie-
rował w tej uczelni Działem Dźwięku).

Chyba nie ma w Polsce reżysera, który co 
najmniej raz nie pracowałby z Zastróżnym. 
Najczęściej powtarzają się nazwiska: Jacka 
Bromskiego, Doroty Kędzierzawskiej, Juliu-
sza Machulskiego, Jerzego Stuhra, Leszka 
Wosiewicza, Krzysztofa Zanussiego. W kilku 
filmach, np. Panu Tadeuszu i Katyniu, talent 
Zastróżnego wykorzystał Andrzej Wajda. 
„Kiedy kręcił Pannę Nikt, interesowało go, 
jak będę imitować w dźwięku lanie, które 
tytułowej bohaterce spuszcza pasem jej fil-
mowy ojciec. Pokazałem mu, był zadowo-
lony. Reżyserzy na ogół wiedzą, że Henio 
potrafi, a poza tym mam w sobie coś takiego, 
że ludzie mnie lubią. Dlatego na brak pracy 
nie narzekam. Skończyłem 70 lat, jestem 
emerytem, ale nadal realizuję efekty i cieszę 
się dobrą kondycją fizyczną. Ona jest ważna 
w tej robocie, bo przed mikrofonem trzeba 
czasem z pół tony kamieni przerzucić” – opo-
wiada pan Henryk.

Szczęśliwie porwany
Zastróżny urodził się w 1946 roku w Kolum-
nie pod Łodzią. Miał zaledwie półtora roku, 
gdy zmarł jego ojciec. Matka nie miała wtedy 
warunków na to, by zająć się synem. Henryk 
wraz z siostrami trafił do domu dziecka, ale 
wkrótce został stamtąd dosłownie porwany 
przez dziadków ze strony ojca i przewieziony 
z powrotem do Kolumny. Tam spędził dzie-
ciństwo. „Kiedy podrosłem, zacząłem chodzić 
do kina. To były moje najpiękniejsze chwile 
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Kolskiego autentycznych dźwięków z lasu, 
jakie wydaje na przykład chodzenie po mchu 
czy schodzenie z drzewa, użyłem głównie 
jako wzorca do odtworzenia ich w studio. 
Z planu zdjęciowego weszły do filmu te le-
śne tła dźwiękowe, które zarejestrowały się 
jednocześnie z dialogami nagrywanymi na 
»setkach«. Moim zadaniem było takie spre-
parowanie efektów dźwiękowych, żeby wi-
dzowie nie odróżniali ich od dźwięków z na-
tury” – mówi Henryk Zastróżny.

Anna Wielgucka i Stanisława Celińska 
w filmie Panna Nikt, reż. Andrzej Wajda

Roman Wilhelmi i Jerzy Bińczycki 
w filmie Okolice spokojnego morza, 
reż. Zbigniew Kuźmiński
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu

ry wcześniej zdążył zrobić zdjęcia 
tylko do trzech krótkich metraży 
Wojciecha Jerzego Hasa – Ziela-
rze z kamiennej doliny (1952), Kar-
mik Jankowy (1952) i Harcerze na 
zlocie (1952, współreżyseria: Stani-
sław Urbanowicz) – a potem stał 
się jego nadwornym operatorem.

Fabuła Zimowego zmierzchu by-
ła dość wątła i – szczerze mówiąc – 
niezbyt oryginalna. Oto syn sta-
rego kolejarza powraca do domu 
ze świeżo poślubioną dziewczyną, 
której nie akceptuje ojciec. Jemu 
marzyła się jako synowa córka są-
siada, od dawna kochająca syna, 
a tu ten żeni się bez wiedzy i zgody 
ojca, na dodatek młoda żona oka-
zuje się być w ciąży… Nie fabuła 
jednak, a nowatorska forma zade-
cydowała o randze artystycznej de-
biutu Lenartowicza. Zrealizowany 
po przełomie październikowym Zi-
mowy zmierzch nie tylko bezcere-

monialnie zrywał z obowiązującym 
do tej pory socrealizmem, ale szedł 
zdecydowanie dalej. W efekcie po-
wstał chyba najbardziej ekspresjo-
nistyczny film w dziejach naszej ki-
nematografii. Lenartowicz w swej 
autorskiej wypowiedzi, z wydat-
ną pomocą przyjaciół – Konwic-
kiego i Jahody – poszukiwał no-
wych środków wyrazu, w dużym 
stopniu powierzając prowadzenie 
narracji obrazowi i uzupełniającej 
go dramaturgicznie muzyce Wa-
lacińskiego. Notabene debiutem 
podobnej rangi w poszukiwaniu 
formy wydaje się być dopiero zre-
alizowany szesnaście lat później 
pierwszy pełnometrażowy obraz 
Grzegorza Królikiewicza Na wy-
lot (1972).

Główne walory debiutu Lenar-
towicza znakomicie wychwycił 
prof. Tadeusz Lubelski, czyniąc 
z nich śródtytuły w tekście towa-

Lenartowicz skończył łódzką 
Szkołę Filmową w 1953 roku, 
a więc w czasach niezwykle 

opresyjnych dla kultury, kiedy je-
dyną słuszną – i urzędowo zadekre-
towaną – metodą twórczą w każdej 
dziedzinie aktywności artystycznej 
był realizm socjalistyczny. Młody 
adept sztuki reżyserskiej te kilka 
trudnych lat spędził w łódzkiej Wy-
twórni Filmów Oświatowych, gdzie 
udało mu się umknąć przed wy-
mogami obowiązującej propagan-
dy, realizując krótkie dokumenty: 
Zbiór i suszenie tytoniu (1952), Dur 
brzuszny (1952), Miniatury kodek-
su Behema (1953), Ratujmy dzieła 
sztuki (1954). Ma na swym koncie 
jeszcze krótką fabułkę, pełną dy-
daktyzmu historyjkę o kolarzu dla 
sportowego sukcesu zostawiające-
go przyjaciela w potrzebie, która 
weszła w skład nowelowych Trzech 
startów (1955). Filmik był dość bła-
hy, ale przynajmniej zrealizowany 
w dobrym towarzystwie: scena-
riusz na podstawie opowiadania 
Stanisława Dygata napisał Leopold 
Tyrmand, a w głównego bohate-
ra wcielił się Zbigniew Cybulski.

Zimowy zmierzch był poczwór-
nym debiutem. Scenariusz – we-
dług pomysłu reżysera – napisał 
Tadeusz Konwicki (wcześniej był 
współscenarzystą – z Kazimierzem 
Sumerskim – Kariery wyreżysero-
wanej przez Jana Koechera, 1954), 
muzykę zaś Adam Walaciński, zna-
komity krakowski kompozytor, któ-
ry został później autorem partytur 
do ponad 120 filmów, a za kame-
rą stanął Mieczysław Jahoda, któ-

Jerzy Armata

Zmierzch nie okazał się 
świtaniem
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rzyszącym pakietowi DVD „50 lat 
Polskiej Szkoły Filmowej” (2008): 
A. „Akcja z niedopowiedzeń”, B. 
„Stare jest piękne”, C. „Prowincja 
jest równie piękna”, D. „Najmniej 
słów”, E. „Wiara w obraz”, F. „Ra-
ma religijna”, G. „Duch Kresów”.

Zimowy zmierzch nie spotkał 
się z aplauzem publiczności, kry-
tyki, a zwłaszcza władz. Był trudny, 
dziwny, inny. Jedynie Aleksander 
Jackiewicz zauważył, że „Lenarto-
wicz i Jahoda z prawdziwą pasją 
robią wszystko to, czego dotych-
czas robić nie było wolno”.

„Proszę sobie wyobrazić sytu-
ację reżysera, którego debiut spoty-
ka się z druzgocącą oceną – mówił 
reżyser Stanisławowi Janickiemu 
na łamach książki »Polscy twórcy 
filmowi o sobie« (1962) – [...] Jak 
wiadomo, dobre czy złe upomnie-
nia pozostawały i sugerowały tych, 
od których zależała decyzja, czy 
można społeczne pieniądze po-
wierzać bełkocącemu niemowie. 
W tej sytuacji miałem obowiązek 
przekonać tych, którzy mnie za ta-
kiego artystę uważali [...], że potra-
fię płynnie, bez jąkania się opo-
wiadać zwykłe historyjki”. I tak 
z oryginalnego artysty zrobiono 
sprawnego rzemieślnika, czego 
dowodem późniejsze realizacje, 
m.in. Pigułki dla Aurelii (1958), Giu-
seppe w Warszawie (1964), Szko-
da twoich łez (1983). 

„»Chcę być wolny« – powiadał. 
Nie zależało mu nigdy na sławie, 
choć lubił, gdy o nim pamiętano 
i doceniano go. »Nigdy nie mia-
łem dobrych recenzji, nie byłem 
ulubieńcem żadnych władz. I nie 
rozumiem, co to znaczy sława. Jak 
idę ulicą, ludzie mnie nie zacze-
piają, może dlatego, że nie mam 
wypisane na czole: Lenartowicz? 
Poznają mnie za to gołębie, po 
ubraniu« – śmiał się niedawno” – 
pisała Magda Podsiadły, córka 
przyjaciół reżysera, w pośmiert-
nym wspomnieniu w „Gazecie 
Wyborczej”. 

Sześćdziesiąt lat temu – 1 lutego 1957 roku – odbyła się premiera 
Zimowego zmierzchu Stanisława Lenartowicza, jednego 
z najciekawszych debiutów w dziejach naszej kinematografii. 
Po tym „pierwszym kroku w chmurach” jego autor szybko jednak 
został sprowadzony na ziemię…

Włodzisław 
Ziembiński w filmie 

Zimowy zmierzch, 
reż. Stanisław 

Lenartowicz



68 69MAGAZYN FILMOWY        nr 66/luty 2017MAGAZYN FILMOWY        nr 66/luty 2017

Miejsca: kino Agrafka Miejsca: kino Agrafka

niony intrygującą klasyką i studyjnymi pre-
mierami albo filmami, które nigdzie indziej nie 
są dostępne, a także szereg pomysłowych pro-
mocji dla widzów. Wiele się tu dzieje, zawsze 
można liczyć na ciekawą rozmowę i humor. 
Za 10 złotych można kupić bilet „10po10” – na 
projekcje od poniedziałku do soboty o godz. 
22.10 (np. na seans Patersona z okazji urodzin 
Jima Jarmuscha). Na rabaty cenowe liczyć 
mogą grupy, pary („Para spięta Agrafką”), 
ci, którzy nabędą bilet on-line („Internetowi 
płacą mniej”), właściciele karnetów, seniorzy 

i uczniowie. W filmach i wydarzeniach można 
przebierać dowoli. 

W ostatnich tygodniach, poza premiero-
wymi i przedpremierowymi seansami w kinie, 
zorganizowano spotkania z Anką i Wilhel-
mem Sasnalami oraz Krystyną Podleską. 
Do Agrafki zaglądają również spacerowicze 
uczestniczący w filmowych marszrutach po 
Krakowie, przygotowywanych przez Macieja 
Gila, a także widzowie Krakowskiego Festi-
walu Filmowego, Netia Off Camera, Festiwalu 
Filmu Filozoficznego i innych. W repertuarze, 
poza studyjnymi nowościami, znaleźć można 
wiele pokazów specjalnych: dla przykładu luty 
i marzec to m.in. Dobry Wieczór Filmowy 

z Xavierem Dolanem, Oscarowe Noce Fil-
mowe, Zimowisko Filmowe, a także seanse 
kina tureckiego. Ponadto Agrafka zaprasza 
widzów na kilka stałych cykli dla różnych grup 
wiekowych. Do dzieci skierowane są spotkania 
„Czytamy i oglądamy w Agrafce”, w ramach 
których w każdą niedzielę dzieci mają szansę 
na obcowanie z dobrą książką, jak i tematycz-
nie z nią związanym filmem. Całość wieńczą 
warsztaty „lotnej pracowni plastycznej”, roz-
wijające wyobraźnię i kreatywność. Z myślą 
o młodzieży szkolnej powstał kompleksowy 

program edukacji audiowizualnej – „Kino 
z klasą”. „To przyszli kinomani” – podkreślał 
przy okazji naszej rozmowy o Fundacji Cyrk 
Edison Bogdan Balicki.

Kino pamięta również o seniorach, do któ-
rych należą obecnie soboty. W ramach Aka-
demii Filmowej 50+, razem z filmoznawczy-
nią, etnolożką i filozofką Joanną Łuniewicz, 
starsi widzowie mogą zgłębiać najciekawsze 
współczesne produkcje krajowe i zagraniczne. 
Panie zapraszane są natomiast na cieszące 
się ogromną popularnością wieczory „Szpilki 
w Agrafce”. Te spotkania najlepiej byłoby 
określić mianem klubu kulturalno-towarzy-
skiego – pokazowi (najczęściej przedpremie-

rowemu) towarzyszą poczęstunek oraz roz-
mowy poważne i plotki. 

Praca i serce, które Bogdan Balicki, 
Agnieszka Balicka, Robert Skrzydlewski 
i Maciej Gil wkładają w Agrafkę zaowocowały 
licznymi wyróżnieniami dla kina, a także uru-
chomieniem jego „młodszej siostry” – Kino-
kawiarni Kika (w Podgórzu). W 2011 roku Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej przyznał Agrafce 
nagrodę dla najlepszego polskiego kina za pro-
mocję polskiej sztuki filmowej. W 2012 roku 
Agrafka przyjęta została do Europa Cinemas 

oraz do Sieci Polskich Kin Cyfrowych. W mię-
dzyczasie kino zostało uznane za „najbardziej 
odlotowe miejsce w Krakowie” w plebiscycie 
ODLOTY 2012 „Gazety Wyborczej”. 

Właściciele najbardziej cieszą się z sympa-
tii widzów. „Agrafka usytuowana jest nieco 
na uboczu – niedaleko Rynku Głównego, ale 
już w dzielnicy mieszkalnej. Wielu z naszych 
wiernych widzów jest zarazem naszymi sąsia-
dami – np. scenografka Jagna Janicka, chociaż 
nie brakuje też kinomanów z innych zakąt-
ków Krakowa” – mówi Agnieszka Balicka. Po 
chwili dodaje: „Agrafka to pomysł na kino. To 
taki trochę punkowy projekt, którego agrafka 
jest symbolem”. 

Dagmara Romanowska

„Agrafka (franc. agrafe: spinka, klamra, zapinka) – rodzaj zapinki, której 
jeden koniec zahacza się o zagięcie znajdujące się na drugim końcu. Służy 

do szybkiego łączenia dwóch elementów. Agrafki stosowano już za czasów 
cesarza bizantyjskiego Bazylego II. W przeszłości zwykle miały charakter 

ozdobny. Archeolodzy nazywają klasyczne starożytne agrafki fibulą. 
Nowoczesną wersję agrafki wymyślił w 1849 roku Walter Hunt. 160 lat później 

Robert Skrzydlewski i Bogdan Balicki otworzyli kino Agrafka w Krakowie”.
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Agrafka, 

Takimi właśnie słowami wita nas mało-
polskie kino studyjne prowadzone przez 
Fundację Wspierania Kultury Filmowej 

Cyrk Edison. Kolejne magiczne i klimatyczne 
miejsce na filmowej mapie Krakowa. Dlaczego 
Agrafka? „Dlatego, że jest na literę A – dają-
cą pierwsze miejsce w drukowanych repertu-
arach” – z uśmiechem odpowiada Agnieszka 
Balicka, która prowadzi kino razem z Bogda-
nem Balickim i Robertem Skrzydlewskim. „Na 
pomysł wpadł Robert. Przez kilka lat nazwa 
i logotyp przeleżały w szufladzie, żeby w koń-
cu – dzięki inicjatywie Bogdana – znaleźć swoje 
miejsce przy ulicy Krowoderskiej”. 

Przekraczając próg Agrafki, trafiamy do 
innego świata – dosłownie i w przenośni. Budy-
nek przy ulicy Krowoderskiej 8, na którego 
pierwszym piętrze znajduje się kino, od dawien 
dawna kojarzy się krakowianom z krzewieniem 
kultury, nauki i sportu. Ufundowany został 
przez Serena Pecka Fenna na rzecz działalno-
ści polskiego oddziału stowarzyszenia Young 
Men’s Christian Association (YMCA, dziś: 
Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska 
YMCA). Pod koniec lat 20. minionego wieku 
zachwycał m.in. krytą pływalnią. Po drugiej 
wojnie światowej, w latach 1951-52, został grun-
townie przebudowany i oddany przez władze 
Młodzieżowemu Domowi Kultury im. dr. Hen-

ryka Jordana, by przez kolejne dekady uczyć 
oraz bawić dzieci i młodzież. Osiągnięcia 
placówki imponują, stanowiąc historię cie-
kawą samą w sobie, z pewnością wartą odręb-
nych publikacji. Warto jednak wspomnieć, że 
przez otwierane w kolejnych latach pracow-
nie (od fotograficznej po astronomiczną) oraz 
koła (w latach 70. było ich 160) przewinęło 
się tysiące krakowskich uczniów. Sama tu 
właśnie w latach 90., jako uczennica szkoły 
podstawowej, chodziłam na swoje pierwsze 
zajęcia związane z historią kina, a z kolegami 
i koleżankami z klasy oglądałam dość mocno 
zniszczoną kopię Historii żółtej ciżemki Syl-
westra Chęcińskiego. Fotele nie były nazbyt 
wygodne – dziś wielbione za styl, wówczas 
kojarzące się z niewygodą drewniane skła-
daki, ściany – chyba w boazerii, miały swoje 
lata. Kino przy ulicy Krowoderskiej swoją 
działalność rozpoczęło bowiem w roku 1959, 
pod nazwą Zuch, a następnie (od 1978) Szkol-
nego Kina Studyjnego, wreszcie – od 1996 – 
Paradoxu i zapraszało przede wszystkim na 
seanse kina dziecięco-młodzieżowego, wpi-
sującego się w misję placówki. Rewolucja 
przyszła w roku 2009, gdy MDK (funkcjo-
nujący od 1991 roku do dziś pod nazwą Cen-
trum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana) 
zmienił adres z Krowoderskiej na Krupniczą, 

a Robert Skrzydlewski i Bogdan Balicki uru-
chomili Agrafkę.

Skrzydlewski i Balicki przez lata związani 
byli z kinami studyjnymi, m.in. z Kinem Pod 
Baranami i Mikro. Współpracowali też z festiwa-
lem Nowe Horyzonty oraz z dystrybutorami – 
rozpowszechniając ambitne, artystyczne filmy. 
W końcu postanowili rozpocząć działalność 
na własny rachunek i założyli Fundację Wspie-
rania Kultury Filmowej Cyrk Edison (szerzej 
pisaliśmy na ten temat w numerze 3/2016, 
w artykule „Kino to nie supermarket”). Sala po 
kinie Paradox wymagała kapitalnego remontu, 
który właściciele przeprowadzili, pozbywając 
się wszystkich oszczędności, zaciągając kredyty 
i angażując do pomocy przyjaciół i rodziny. 
Pomogła dotacja Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej. Gdy już wszystko było gotowe, ściany 
pomalowane, fotele wymienione, kabina pro-
jekcyjna wyposażona w sprzęt (od 2012 roku 
projektor cyfrowy), 10 września 2009 odbył się 
pierwszy seans: dokumentu Pierwszy krzyk 
Gillesa de Maistre’a. Od razu też swoją dzia-
łalność przy kinie rozpoczął Dyskusyjny Klub 
Filmowy „Rozpięci”, nad którego programem 
czuwa Maciej Gil.

Ta pierwsza projekcja pokazała, jakim kinem 
Agrafka będzie się interesować. Cele i pomysł 
były jasne od pierwszych dni: kalendarz wypeł-

czyli punkowe kino

W kolejce na seans w kinie Agrafka
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Anna Kot
Piotr Domalewski przygotowuje się do pełnometrażowego debiutu fabularnego, którego 
producentem jest Studio Munka-SFP. W tragikomedii Cicha noc w rolach głównych 
zobaczymy Dawida Ogrodnika, Tomasza Ziętka i Arkadiusza Jakubika. 

Ogrodnik, Ziętek i Jakubik 
w filmie debiutanta!

Dramat, który rozgrywa się 
w scenariuszu Cichej nocy, 
nie jest inspirowany arty-

kułem z gazety ani życiem sław-
nej osoby. To historia opowiada-
jąca o świecie, który dobrze znam, 
i w którym się wychowałem” – mó-
wi reżyser i scenarzysta Piotr Do-
malewski. „Dziewiętnaście lat życia 
spędziłem na podlaskiej wsi i za-
wsze chciałem sportretować żyją-
cą tam społeczność. To wyzwanie, 
z którym chciałbym zmierzyć się 
w swoim pełnometrażowym debiu-
cie, bo pierwszy film powinien być 
według mnie swoistym manife-
stem wrażliwości autora i jego spo-
sobu myślenia o kinie” – dodaje. 

Akcja Cichej nocy toczy się 
w Wigilię Bożego Narodzenia, 
w domu we wschodniej Polsce. 
Adam – dwudziestokilkuletni emi-
grant zarobkowy – na wiadomość, 
że jego dziewczyna jest w ciąży po-
stanawia odmienić swoje życie, na 
stałe wyjechać z Polski i założyć fir-
mę za granicą. W tym celu udaje 
się do rodzinnego domu na pro-
wincji, żeby prosić ojca o pomoc 
finansową. Jedynym bogactwem, 
jakie rodzina posiada, jest położo-
ny nad jeziorem dom po dziad-
ku, który Adam planuje sprzedać. 
Musi jednak przekonać do tego 
pomysłu rodzeństwo, które ma 
wobec ojcowizny zupełnie inne 
plany. Adam nie zamierza jednak 
rezygnować z marzeń i w trakcie 
wigilijnej kolacji, która przeradza 
się w biesiadę alkoholową, prze-
kona się, że cena za ich realiza-
cję jest znacznie większa, niż się 
spodziewał. 

W filmie zobaczymy m.in. Da-
wida Ogrodnika, Tomasza Zięt-

ka i Arkadiusza Jakubika. Reży-
serem castingu do Cichej nocy 
jest Ewa Brodzka. Za zdjęcia od-
powiedzialny będzie Piotr Sobo-
ciński jr, za scenografię Radosław 
Zielonka, za kostiumy Katarzyna 
Lewińska, a charakteryzacją zaj-

mie się Janusz Kaleja. Produk-
cją kieruje Sylwia Rajdaszka, na-
tomiast producentem filmu jest 
Studio Munka-SFP, a koproducen-
tem NC+. Zdjęcia rozpoczną się 
na przełomie zimy i wiosny 2017 
roku na Podlasiu. Producent sta-

ra się o dofinansowanie projektu 
w pierwszej sesji Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej. 

Piotr Domalewski od 2010 ro-
ku zrealizował kilkanaście etiud 
szkolnych i filmów krótkometra-
żowych, prezentowanych na festi-
walach w Polsce i za granicą. Jest 
autorem kilkunastu sztuk teatral-
nych i scenariuszy filmowych, 
z których jeden, pt. „Zbliżenie”, 
został doceniony przez komisję 
PISF i objęty programem „Sty-
pendium scenariuszowe” w 2015 
roku. Scenariusz Domalewskie-
go „Sześćdziesiąt kilo niczego” 
został sfilmowany w ramach pro-
gramu „30 Minut” Studia Munka. 
Dramat „Pięć metrów kwadrato-
wych” zdobył Nagrodę Dzienni-
karzy w finale VII konkursu na 
polski dramat współczesny Meta-
fory Rzeczywistości. Sztuka „Ko-
bieta w lustrze”, wyróżniona przez 
jury VIII edycji Metafor Rzeczy-
wistości, została zrealizowana 
jako spektakl Teatru Telewizji 
w ramach programu Teatroteka 
WFDiF. Piotr Domalewski jest 
ponadto autorem konceptu se-
rialowego „Bezwstydni”, który za-
kwalifikowano do programu Ca-
nal+ Series Lab., organizowane-
go przez Canal+ i Szkołę Wajdy. 
W 2014 roku był asystentem reży-
sera na planie filmu fabularnego 
Demon Marcina Wrony, a także 
asystentem Szymona Kaczmar-
ka podczas prób do spektaklu 
„Versus” w Teatrze im. Wojcie-
cha Bogusławskiego w Kaliszu. 
W 2016 w Teatrze Akademii Te-
atralnej w Białymstoku odbyła 
się premiera spektaklu „Być jak 
Beata” w jego reżyserii.  

Wielki Tydzień i Polonez
w Tampere!

W ielki Tydzień Jarosła-
wa Freta został zreali-
zowany w ramach pro-

gramu „30 Minut”. To poetycka 
opowieść o tym, jak bezgłośne 
jest odchodzenie i przychodze-
nie na świat. Zwykły tydzień nie 
zapowiadał niczego szczególnego 
dla pary młodych ludzi. Właśnie 
wrócili z Wielkiej Brytanii i pró-
bują na nowo zorganizować swo-
je życie, czekając na narodziny 
dziecka. Nieoczekiwanie umie-
rający wuj oddaje im klucze do 
swego mieszkania. Czas, który 
wspólnie spędzają w małej ka-
walerce, staje się dla nich przy-
spieszoną „korepetycją z życia”. 
Autorem zdjęć do filmu jest Arka-
diusz Tomiak, a koproducentem 
i producentem wykonawczym Ar-
gomedia Production. Obraz jest 
jedną z najnowszych produkcji 
Studia Munka-SFP. 

Z kolei Polonez Agnieszki El-
banowskiej, który powstał w ra-
mach programu „Pierwszy Doku-

Dwa filmy ze Studia Munka znalazły się w Konkursie Międzynarodowym Festiwalu Filmowego 
w Tampere, w Finalndii. Wielki Tydzień w reżyserii Jarosława Freta będzie tam miał swoją premierę 

światową, a Polonez Agnieszki Elbanowskiej – międzynarodową.

ment” swoją premierę miał pod-
czas festiwalu „Młodzi i Film” 
w Koszalinie w czerwcu 2016 ro-
ku, gdzie otrzymał wyróżnienie. 
Dyrektor Domu Kultury w Alek-
sandrowie Kujawskim ogłasza 
konkurs na twórczą prezentację 
własnej postawy patriotycznej. 
Uczestnicy mają wykazać się kre-

atywnością nieograniczoną żad-
nymi wymogami formalnymi. 
Śpiew, recytacja, gest, przemo-
wa, inscenizacja – wszystkie for-
my dozwolone. Nadchodzi jede-
nasty dzień jedenastego miesiąca 
w roku – Narodowe Święto Nie-
podległości. To właśnie dziś ju-
ry, w którego skład wchodzą dy-
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W dniach 20-26 lutego odbę-
dzie się 20. edycja Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowego 
„Zoom-Zbliżenia” w Jeleniej Gó-
rze. W konkursie animacji po-
śród 46 tytułów z całego świa-
ta o nagrody powalczą Debiut 
Katarzyny Kijek oraz Kreatury 
Tessy Moult-Milewskiej. Z kolei 
w konkursie dokumentów, na 
33 wybrane filmy aż trzy są ze 
Studia Munka: Więzi Zofii Ko-
walewskiej, Trzy rozmowy o ży-
ciu Julii Staniszewskiej oraz Po-
lonez Agnieszki Elbanowskiej. 
Baraż Tomasza Gąssowskiego 
i Lila Dominiki Łapki zakwalifi-
kowały się do konkursu filmów 
fabularnych wraz z 44 innymi 
tytułami.   A.K.

Osiem filmów na „Prowincjonaliach” i siedem na 
„Zoom-Zbliżeniach” – tak wygląda festiwalowy luty 
dla krótkich metraży ze Studia Munka.

Festiwalowy luty
dla filmów ze Studia Munka

rektor, burmistrz, ksiądz i lokal-
na poetka, wybierze najlepszego 
patriotę w regionie. Za zdjęcia 
do dokumentu odpowiada Pa-
weł Chorzępa. Impakt Film jest 
koproducentem i producentem 
wykonawczym Poloneza. 

Festiwal w Tampere odbędzie 
się w dniach 8-13 marca.     A.K.

Podczas 26. Ogólnopolskiego 
Festiwalu Sztuki Filmowej 
„Prowincjonalia” we Wrze-

śni (1-4 lutego) w konkursach za-
prezentowane zostaną dwie anima-
cje: Debiut Katarzyny Kijak oraz 
Piórnikt Magdaleny Pileckiej. Pro-
gram „Pierwszy Dokument” repre-
zentować będą Polonez Agnieszki 
Elbanowskiej, Ostatni sezon Sławo-
mira Witka oraz Więzi Zofii Kowa-
lewskiej. NDR Grzegorza Dębow-
skiego oraz Baraż Tomasza Gąs-
sowskiego to z kolei reprezentacja 
programu „30 Minut”. W selekcji 
festiwalowej znalazła się również 
polsko-francuska koprodukcja Ro-
mantik Mateusza Rakowicza zre-
alizowana w ramach drugiej edycji 
projektu „Warszawa-Paryż”. 

Piotr Domalewski

Wielki Tydzień, reż. Jarosław Fret
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Piórnikt, reż. Magdalena Pilecka



72 73MAGAZYN FILMOWY        nr 66/luty 2017MAGAZYN FILMOWY        nr 66/luty 2017

PISFPISF

Rok 2016 to znakomity czas dla polskiego dokumentu. Na sukces tej części 
polskiej kinematografii składają się: uniwersalność podejmowanej tematyki, 

udana współpraca reżyserów z producentami, dobre międzynarodowe 
kontakty oraz znakomite krajowe imprezy poświęcone dokumentowi.

Sukcesy polskiego
filmu dokumentalnego

w 2016 roku

Michał Marczak najlepszym 
reżyserem festiwalu Sundance
Polsko-brytyjska koprodukcja Wszystkie nie-
przespane noce Michała Marczaka to kino 
nieuznające sztywnych podziałów gatunko-
wych. Rok 2016 w polskim kinie dokumental-
nym rozpoczął się od nagrody za reżyserię 
dla twórcy tego tytułu na festiwalu Sundance 
w USA. Wszystkie nieprzespane noce otrzy-
mały Nagrodę Publiczności na 16. MFF T-Mo-
bile Nowe Horyzonty we Wrocławiu, trafiły 
także do Konkursu Głównego 41. Festiwalu 
Filmowego w Gdyni i znalazły się w polskich 
kinach dzięki firmie dystrybucyjnej Kino 
Świat. Natomiast rok 2017 rozpoczął się dla 
polskiego dokumentu od nagrody Hetero-
dox dla filmu Marczaka przyznanej również 
w Stanach Zjednoczonych.

Mów mi Marianna w kinach
29 stycznia 2016 roku do kin wszedł współ-
finansowany przez PISF dokument Mów mi 
Marianna Karoliny Bielawskiej. Obraz był 
pokazywany m.in. na 68. MFF w Locarno 
w 2015 roku, gdzie otrzymał nagrodę Premio 
Zonta Club Locarno dla filmu, który porusza 
szczególnie ważne sprawy społeczne.

Aktorka ze statuetką Orła 2016
W marcu wręczono Polskie Nagrody Filmowe 
Orły. Po raz czwarty w historii istniejących 
od dziewiętnastu lat wyróżnień wręczono 
nagrodę dla najlepszego filmu dokumental-
nego. Nominację uzyskały następujące tytuły: 
Karski i władcy ludzkości Sławomira Grün-
berga, Joanna Anety Kopacz, Nadejdą lepsze 
czasy Hanny Polak, Piano Vity Marii Drygas 

oraz nagrodzona statuetką Orła Aktorka Kingi 
Dębskiej i Marii Konwickiej. 

Łowcy miodu z „zielonym 
Oscarem”
22 kwietnia wszedł na ekrany polskich kin 
współfinansowany przez PISF dokument 
Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom Kry-
stiana Matyska. 13 października na festiwalu 
Wildscreen w Bristolu nagrodzono go tzw. 
zielonym Oscarem. Tytuł ten otrzymał m.in. 
nagrodę publiczności w cyklu Docs+Science 
na 56. Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Bracia w kinach
8 kwietnia do kin wszedł współfinansowany 
przez PISF dokument Bracia Wojciecha Sta-
ronia. Otrzymał m.in. nagrodę dla najlepszego 
filmu sekcji La Semaine de la Critique pod-
czas 68. MFF w Locarno, Nagrodę Główną 
Złotego Gołębia na 58. DOK Leipzig, Grand 
Prix na MFF „Listapad” w Mińsku i Wyróżnie-
nie Specjalne na 23. festiwalu Camerimage. 

W kwietniu odbyła się także pierwsza sesja 
2. edycji Doc Lab Poland 2016, w której uczest-
niczyło 35 reżyserów i producentów filmów 
dokumentalnych. Warsztaty dla uczestników 
programu poprowadzili czołowi przedstawi-
ciele europejskiego rynku dokumentalnego: 
Leena Pasanen, dyrektor festiwalu DOK Leip-
zig oraz Paul Pauwels, dyrektor generalny 
European Documentary Network. Kolejnym 
etapem Doc Lab Poland było spotkanie w cza-
sie 56. KFF. Uczestnicy Doc Lab Poland wzięli 
udział w pitchingach Docs to Start i Docs to 
Go! Swoje dokumenty prezentowali przed euro-
pejskimi ekspertami branży filmowej: produ-

centami, agentami sprzedaży, selekcjonerami 
festiwalowymi i przedstawicielami telewizji.

Ikona nagrodzona na 56. KFF
Podczas 56. KFF nagrodę Smoka Smoków 
za całokształt twórczości odebrał dokumen-
talista Marcel Łoziński. Złotego Lajkonika 
w Konkursie Polskim dla reżysera najlep-
szego filmu zdobył Wojciech Kasperski za 
Ikonę. Ponadto Ikona otrzymała Nagrodę Pre-
zesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich za 
montaż (Tymoteusz Wiskirski), Nagrodę im. 
Macieja Szumowskiego za szczególną wraż-
liwość na sprawy społeczne oraz Nagrodę 
Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych za 
najlepsze zdjęcia (Łukasz Żal). Obraz doce-
niono także w Międzynarodowym Konkursie 
Dokumentalnym, gdzie otrzymał Nagrodę 
Jury Międzynarodowej Federacji Krytyków 
Filmowych FIPRESCI. Od 9 grudnia obraz 
można oglądać w polskich kinach. Dystry-
butorem jest Krakowska Fundacja Filmowa.

Sukces Nawet nie wiesz, jak 
bardzo cię kocham
Srebrnego Lajkonika dla reżysera najlepszego 
filmu dokumentalnego otrzymał w Krakowie 
Paweł Łoziński za Nawet nie wiesz, jak bar-
dzo cię kocham. Ten współfinansowany przez 
PISF dokument 23 września trafił do polskich 
kin. Dystrybutorem jest firma Against Gravity. 
Obraz spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem 
zarówno wśród krytyków, jak i widzów. Znalazł 
się na 28. miejscu w TOP 100 użytkowników 
portalu Filmweb, a także w podsumowaniach 
na najlepsze tytuły roku, m.in. u redaktora 
naczelnego Filmwebu Michała Walkiewicza, 
który tak pisał o tym filmie: „Podglądanie 
w pracy wybitnego krakowskiego psycho-
loga Bogdana de Barbaro to zatem nie tylko 
relacja z niedostępnego zazwyczaj dla kamery 
gabinetu psychoterapeuty. To również auto-
tematyczna opowieść o kinie, które leczy”.

Więzi podbijają świat
Srebrnego Smoka dla najlepszego filmu doku-
mentalnego w Konkursie Krótkich Metraży 56. 
KFF przyznano Więziom Zofii Kowalewskiej. 
Obraz nagradzano na festiwalach w Koszalinie, 
Wrocławiu i Amsterdamie, a w październiku 
znalazł się na oscarowej shortliście w katego-
rii: Najlepszy Krótkometrażowy Film Doku-
mentalny.

Polskie filmy w programie 13. 
Millennium Docs Against Gravity 
Film Festival
Także w maju w czterech miastach Polski: 
Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdyni 
odbyła się 13. edycja Millennium Docs Against 
Gravity Film Festival. W Konkursie Głównym 
znalazł się nagrodzony na IDFA Don Juan – 
najnowszy obraz Jerzego Śladkowskiego ze 
zdjęciami Wojciecha Staronia. Ponadto w pro-Fo
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Marta Sikorska

gramie tego międzynarodowego wydarzenia 
znalazły się polskie filmy dokumentalne, m.in. 
mówiący o pogromie kieleckim Przy Planty 
7/9 Michała Jaskulskiego i Lawrence’a Loewin-
gera, Jarocin. Po co wolność Leszka Gnoiń-
skiego i Marka Gajczaka oraz krótkometra-
żowy Kiedy ten wiatr ustanie Anieli Gabryel. 
Ten ostatni tytuł otrzymał ARRI IDFA Award 
dla Najlepszego Filmu w Konkursie Filmów 
Studenckich w listopadzie na festiwalu IDFA 
w Amsterdamie. 

Późniejsze miesiące roku 2016 to m.in. Pierw-
sza Nagroda w Konkursie Polskich Filmów 
Krótkometrażowych 16. MFF T-Mobile Nowe 
Horyzonty dla filmu Nauka Emi Buchwald. 
Obraz ten otrzymał m.in. dwie nagrody na 
festiwalu „Łodzią po Wiśle”: Nagrodę dla Naj-
lepszej Etiudy Dokumentalnej i Nagrodę Jury 
Młodych. Naukę nagrodzono także w Luksem-
burgu, Poznaniu, Białymstoku i Bukareszcie. 

Komunia nagrodzona w Locarno
Ogromny sukces polskie kino dokumentalne 
odniosło w sierpniu na 69. MFF w Locarno. 
Trzeci rok z rzędu polski tytuł wygrał Tydzień 
Krytyki Filmowej – w tym roku była to Komu-
nia Anny Zameckiej. W tej konkursowej sekcji 
wśród siedmiu produkcji z całego świata zna-
lazły się dwa dokumenty współfinansowane 
przez PISF: obok Komunii był to Mnich z morza 
Rafała Skalskiego. Komunia okazała się jedną 
z najczęściej nagradzanych polskich produk-
cji dokumentalnych w 2016 roku zarówno 
w Polsce, jak i za granicą. Na 32. Warszawskim 
Festiwalu Filmowym obraz otrzymał Nagrodę 
Główną w Konkursie Filmów Dokumentalnych, 
nagrodzono go też m.in. w Jihlavie, Mińsku, 
Bratysławie i podczas 59. DOK. Leipzig.

9. Nagrody PISF
20 września, podczas 41. Festiwalu Filmowego 
w Gdyni, odbyła się uroczysta gala wręcze-
nia po raz dziewiąty Nagród PISF. Promo-
cja kina dokumentalnego została doceniona 

przez kapitułę Nagród. Nominację uzyskały: 8. 
Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumen-
talnych „Okiem Młodych” w Świdnicy („Kra-
jowe wydarzenie filmowe”) oraz Krakowska 
Fundacja Filmowa za promocję zagraniczną 
polskich filmów dokumentalnych („Promocja 
polskiego kina za granicą”). Nagrodzono: Stu-
dio Munka za promocję filmów dokumental-
nych: Obiekt Pauliny Skibińskiej oraz Punkt 
wyjścia Michała Szcześniaka (także kategoria 
„Promocja polskiego kina za granicą”) oraz 
Małgorzatę Hendrykowską za dwutomową 
publikację „Historia polskiego filmu doku-
mentalnego (1896-1944, 1945-2014)” (katego-
ria „Książka o tematyce filmowej”).

21 x Nowy Jork z nominacją do 
EFA
Kolejnym niewątpliwie ważnym tytułem był 
otwierający 56. KFF dokument Piotra Sta-
sika 21 x Nowy Jork. W listopadzie obraz ten 
uzyskał nominację do Europejskiej Nagrody 
Filmowej (EFA) dla najlepszego dokumentu. 
21 x Nowy Jork trafił także do programu 59. 
DOK Leipzig z nominacją do MDR Film Prize, 
o którą rywalizował m.in. z Dwoma Światami 
Macieja Adamka. Ten ostatni tytuł również 
został bardzo dobrze przyjęty na zagranicz-
nych festiwalach i wrócił m.in. z nagrodą za 
najlepsze zdjęcia (Mateusz Skalski) z 19. edy-
cji festiwalu UNAFF w Palo Alto (USA). Dwa 
Światy nagrodzono również na m.in. Harlem 
International Film Festival i Rhode Island 
International Film Festival.

20 grudnia 2016 poznaliśmy laureatów 9. 
konkursu „Trzy Korony – Małopolska Nagroda 
Filmowa”. Za najlepszy scenariusz filmu doku-
mentalnego jury uznało „Studium chaosu, 
czyli traktat o Krzysztofie Niemczyku” Mag-
daleny Hueckel-Śliwińskiej i Tomasza Śliwiń-
skiego. Projekt był rozwijany w ramach Doc 
Lab Poland, a na 56. Krakowskim Festiwalu 
Filmowym otrzymał Nagrodę Krakowskiego 
Klastra Filmowego. 

Krzysztof Bagiński i Michał Huszcza 
w filmie Wszystkie nieprzespane 

noce, reż. Michał Marczak

Łowcy miodu. Na ratunek pszczołom, 
reż. Krystian Matysek
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Recenzje i omówienia na stronie: www.sfp.org.pl/ksiazki_i_film

Mirosław Salski

Nanook w Googlach
Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego
Szczecin 2016

Urszula Tes

Człowiek, zbiorowość, pamięć 
w filmach dokumentalnych 
Ireny Kamieńskiej
Wydawnictwo WAM
Kraków 2016 

Anna Seniuk, Magdalena Małecka-Wippich

Anna Seniuk. 
Nietypowa baba jestem
Wydawnictwo Znak Literanova
Kraków 2016 

Recenzje: książki
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Film Gradowskiego okazał się niepraw-
dopodobnym sukcesem frekwencyj-
nym, obejrzało go ponad 14 mln wi-

dzów, co daje mu szóste miejsce na liście 
wszech czasów największych hitów rodzimej 
produkcji (wyprzedziły go tylko takie tytuły, 
jak: Krzyżacy Aleksandra Forda, W pusty-
ni i w puszczy Władysława Ślesickiego, Po-
top Jerzego Hoffmana, Noce i dnie Jerzego 
Antczaka oraz Zakazane piosenki Leonarda 
Buczkowskiego). A warto wspomnieć, że 
Akademia Pana Kleksa była realizowana 
w mrocznych czasach stanu wojennego, 
kiedy półki w naszych sklepach świeciły 
pustkami, a podstawowe produkty kupo-
wało się na kartki. 

„Krzysztof Gradowski często narzekał, że 
nie było kawałka sklejki na dekoracje. Wyda-
wało się, że film jest skazany na zagładę” – 
wspomina kompozytor Andrzej Korzyński 
w książeczce dołączonej do płyty z muzyką 
z filmu. I dodaje: „Niemniej to, że przy tak 
wielkich trudnościach udało nam się stwo-
rzyć spójny, jednorodny obraz, do tego jesz-
cze z niebanalnym przekazem, to wielka 
zasługa Krzyśka i Piotrka Fronczewskiego. 
Gdyby główną rolę dostał ktokolwiek inny, 
film nie odniósłby takiego sukcesu”.

Trudno nie zgodzić się z tą opinią, ale 
warto dodać, że Akademia Pana Kleksa ma 
jeszcze – obok Gradowskiego i Fronczew-
skiego – trzeciego „ojca” tak oszałamiającego 
sukcesu. To właśnie Korzyński, autor efek-
townej ścieżki muzycznej do filmu, a przede 
wszystkim muzyki do kilku piosenek, które 
się na niej znalazły, śpiewanych przez Piotra 
Fronczewskiego, Edytę Geppert, Zdzisławę 
Sośnicką i Sławomira Wronkę z towarzy-
szeniem zespołu dziecięcego (teksty: Jan 
Brzechwa i Krzysztof Gradowski), jak choćby 
„Witajcie w naszej bajce”, „Leń”, „Kaczka 
Dziwaczka”, „Jak rozmawiać trzeba z psem”, 
„Na wyspach Bergamutach”, „Psie smutki”, 
„Pożegnanie z bajką”, które stały się natych-
miast wielkimi przebojami. 

Płyta analogowa Poltonu z tymi piosen-
kami, a także z kilkoma efektownymi moty-

wami instrumentalnymi z Akademii… (m.in. 
„Kosmiczny prolog”, „Narodziny księcia 
Mateusza”, „Motyw doktora Paj-Chi-Wo”, 
„Inwazja wilkołaków”), trafiła na rynek rów-
nocześnie z premierą filmu, do której doszło 
30 stycznia 1984 roku. Potem ukazało się jej 
wydanie kompaktowe, wielokrotnie wzna-
wiane. 

A teraz – dzięki wytwórni GAD Records – 
trafia na rynek znakomite uzupełnienie 
tamtych wydawnictw. „Akademia Pana 
Kleksa (Oryginal Motion Picture Sound-
track)” nie zawiera piosenek, a wyłącznie 
muzykę instrumentalną z filmu Gradow-
skiego. Zamieszczone na niej nagrania 
pochodzą z prywatnego archiwum kom-
pozytora, zdecydowana ich większość nie 
była publikowana wcześniej, a utwory znane 
z płyty Poltonu pojawiają się tutaj w innych, 
alternatywnych wersjach („Inwazja wilkoła-
ków” ma dłuższy wstęp, a w „Śnie o siedmiu 
szklankach” słyszymy intensywniejszą grę 
sekcji rytmicznej). Ponadto na płycie zna-
lazła się pięciominutowa suita „Walka pla-
net”, niewykorzystana w filmie.

Andrzej Korzyński jest kompozytorem 
wszechstronnym, znakomicie potrafiącym 
w jednej pracy – czego znakomitym dowo-
dem ścieżka muzyczna Akademii Pana 
Kleksa – łączyć środki wyrazowe muzyki 
klasycznej i popularnej. W filmie Gradow-
skiego obok smyczków Orkiestry Polskiego 
Radia i Telewizji słyszymy gitarę Winicju-
sza Chrósta, klawisze Marka Stefankiewi-
cza i Pawła Perlińskiego, gitarę basową 
Arkadiusza Żaka, instrumenty perkusyjne 
Adama Lewandowskiego i Wojciecha Kowa-
lewskiego, a także legendarny syntezator 
Yamaha DX7 kompozytora, który kupił ten 
rarytas – jak przyznaje – okazyjnie w Ham-
burgu za 100 dolarów, tuż po jego świato-
wej premierze.

„Akademia Pana Kleksa była jak barwny 
motyl wśród szarości i koksowników” – 
wspomina kompozytor. I taką pozostała, 
choć od jej premiery minęło ponad trzy-
dzieści lat. 

Niezgódka
18 lat przed Potterem

Tak, Akademia Pana 
Kleksa Krzysztofa 
Gradowskiego powstała 
18 lat przed ekranizacją 
pierwszej powieści J.K. 
Rowling, poświęconej 
Harry’emu Potterowi, 
który – podobnie jak 
Adaś Niezgódka, bohater 
książek Jana Brzechwy – 
trafił do szkoły pełnej 
magii i czarów, wprawdzie 
„niemieszczącej się na 
końcu ulicy Czekoladowej”, 
a w Hogwarcie. 

Jerzy Armata

Recenzje: DVD/CD
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Wybitna polska dokumentalistka, Irena Ka-
mieńska, doczekała się wreszcie książki na mia-
rę swej twórczości. Urszula Tes odsłania na stro-
nach monografii różnorodność dokonań autorki 
Wyspy kobiet (1968), wielobarwny świat Polski 
ostatnich dekad ubiegłego wieku, zaludniony 
w jej filmach postaciami ludzi zmagających się 
z losem, jaki zgotowała im historia. Na pierw-
szy plan wysuwają się tu kobiece bohaterki nie 
do zapomnienia dla każdego, kto raz zobaczył 
Robotnice (1980) czy Dzień za dniem (1988) – 
nędzarze jak z Dickensa, a przecież sfilmowa-
ni zaledwie kilka lat przed upadkiem komuni-
zmu w Europie. Zainteresowania Kamieńskiej 
nie ograniczały się do jednego tematu. Swymi 
filmami daje nam wgląd w realia dwudziesto-
wiecznej wsi (Dzień dobry, dzieci, 1966), portre-
tuje młodych wchodzących w życie (Pierwsza li-
cealna, 1975), przybliża wizerunki wyjątkowych 
ludzi swoich czasów, jak Zbigniew Religa (Na 
otwartym sercu, 1986) czy Janusz Wiśniewski 
(Notatki z prób, 1984), oddaje hołd lokalnym bo-
haterom (Następny punkt programu, 1978), od-
słania znaczenie wiary i Kościoła w epoce sły-
nącej z burzenia synagog i kościołów (Misjo-
narki miłości, 1991), a wreszcie rekonstruuje ży-
ciorysy skazanych na tułaczkę i zapomnienie – 
tych ze wsi pacyfikowanych przez hitlerowców 
(Pamięć tamtych dni, 1968) i tych całymi wsia-
mi wywożonych na Sybir (Głosy z daleka, 1992). 
Szczególnie poruszająco brzmią w tym kontek-
ście fragmenty o zapomnianym i nieodnotowa-
nym we wcześniejszych filmografiach Kamień-
skiej dokumentalnym Ucisku serca (1997), fil-
mach niedokończonych, jak te o Zbigniewie Bu-
jaku (Na szpitalnej) i karmelicie ojcu Danie-
lu Rufeisenie (Ojciec Daniel) czy o prowokacji 
bydgoskiej z 1981 roku. Nawet jeśli czytelniko-
wi nie będzie dane zobaczyć filmów bohaterki 
tej książki, to po jej lekturze będzie miał za sobą 
szczególną podróż po historii najnowszej, odby-
tą według azymutów wskazanych przez wyjątko-
wą polską dokumentalistkę. 

Mikołaj Jazdon

To rozpisana na ponad czterysta stron rozmowa 
matki z córką, ale nie liczcie na roztrząsanie ro-
dzinnych spraw. Nie będzie pytań w stylu „Gdzie 
byłaś, kiedy cię potrzebowałam?”, ani wystawiania 
cenzurek za wywiązanie się z roli matki czy córki. 
W ogóle mało w tej książce rozmów o rolach, choć 
film, serial i teatr pojawiają się w każdym rozdzia-
le. Anna Seniuk nie ma jednak potrzeby oceny 
swojego dorobku, ani powrotu pamięcią do tego, 
jak jej się pracowało z tym czy tamtym reżyserem. 
Zamiast narzekać, winić lub przypisywać zasłu-
gi, woli sprawę przemilczeć z zaciśniętymi zęba-
mi. Taki już ma charakter. Po telewizjach śniada-
niowych nie chodzi i na łamach tego tomu też nie 
plotkuje („Nietypowa baba jestem” – brzmi rozwi-
nięcie jego tytułu). Temat walki z rakiem pojawia 
się zaledwie w kilku wypowiedziach, o rozstaniu 
z mężem mówi jeszcze mniej. Jak to więc moż-
liwe, że postać tak zamknięta w sobie, po miesz-
czańsku chroniąca dostępu do swojej prywatności 
jest jednocześnie rozmówcą na tyle ciekawym, że 
wywiad-rzekę z nią czyta się jednym tchem? Za-
sługa w tym przede wszystkim jej refleksyjnej na-
tury. Wspaniałe są porównania czasów młodo-
ści, w których można było wsłuchać się w ciszę, 
a dźwięk nie otaczał z każdej strony, ze współcze-
snością, kiedy przed natłokiem dźwięków trzeba 
nieustannie uciekać. Tak samo z rolą kostiumu, 
który kiedyś pojawiał się na ostatnim etapie szko-
ły aktorskiej, a dziś towarzyszy studentom od sa-
mego jej początku. Seniuk umie spojrzeć na prze-
szłość bez nostalgii i idealizowania jej, nie uwa-
ża, że rozkwitała w czasach lepszych ani ciekaw-
szych. Jak sama mówi, na publikację zgodziła się, 
bo chciała, żeby wnuki miały skąd czerpać wiedzę 
o niej. Udało się w dużej mierze, choć nie do koń-
ca zgodnie z planem. Aktorka jak zwykle w przy-
padku, gdy trzeba siebie wystawić na plan pierw-
szy, wypycha przed siebie wszystkich dookoła: 
garderobianą i kostiumografkę z teatru, opiekun-
kę chatki pod Przemyślem, lekarza, który przepro-
wadził ją przez operację. Taka z niej gwiazda, co 
woli rzucać światło na innych. 

Artur Zaborski

Okazały, dość gruby tom (400 stron), który uka-
zał się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uni-
wersytetu Szczecińskiego, nosi dziwny i tajemni-
czy tytuł – „Nanook w Googlach”. O co chodzi? 
Na właściwą jego interpretację naprowadza pod-
tytuł, w jaki zaopatrzył swą książkę Mirosław Sal-
ski – „Przewodnik po filmie dokumentalnym in-
ternetem wspomagany”. I teraz już wszystko ja-
sne: Nanook to tytułowy bohater klasycznego do-
kumentu Roberta J. Flaherty’ego z 1922 roku – Na-
nook of the North (Nanuk z Północy), a Google, 
wiadomo – popularna internetowa wyszukiwar-
ka. Bo „Nanook w Googlach” to w istocie dość 
niekonwencjonalna historia kinowego dokumen-
tu, tego światowego – od krótkich filmików bra-
ci Augusta i Ludwika Lumière’ów, poprzez doko-
nania m.in. Roberta Flaherty’ego, Dzigi Wierto-
wa, Jorisa Ivensa, Waltera Ruttmanna, Leni Rie-
fenstahl, szkoły angielskiej, przedstawicieli ame-
rykańskiego kina bezpośredniego, jak i nasze-
go – powojennego, od Tadeusza Makarczyń-
skiego, poprzez Kazimierza Karabasza, Krzysz-
tofa Kieślowskiego, Marcela Łozińskiego, An-
drzeja Fidyka i wielu, wielu innych, aż po nomi-
nowane do Oscara filmy młodych: Joannę Ane-
ty Kopacz i Naszą klątwę Tomasza Śliwińskiego. 
Na określenie tej publikacji użyłem przymiotni-
ka „niekonwencjonalna”, a to z dwóch powodów: 
po pierwsze – opowieści Salskiego, pisane ży-
wym, gawędziarskim językiem (choć to publika-
cja naukowa z precyzyjnymi przypisami, biblio-
grafią i indeksami), są uatrakcyjnione dużą ilo-
ścią wypowiedzi samych dokumentalistów, a tak-
że ocen krytycznych znanych publicystów filmo-
wych, po drugie – są one „internetowo wspoma-
gane”, tzn. wielu omawianym tytułom przypo-
rządkowano kody QR, po zeskanowaniu których 
można obejrzeć filmy na smartfonie czy lapto-
pie. Oczywiście legalnie, co potwierdza swoim lo-
go na okładce Legalna Kultura. A podpis pod ko-
dem, umieszczonym na tylnej stronie okładki, za-
chęca: „Zobacz pierwszy film dokumentalny w hi-
storii kina”. 

Jerzy Armata
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Anna Iżykowska-Mironowicz parała 
się również krytyką muzyczną i pracą 
w PWSFTviT. Od 1981 roku była człon-

kinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 
Zmarła 21 grudnia ubiegłego roku w Łodzi, 
gdzie w 1938 się urodziła i mieszkała całe pra-
cowite życie. Miłość do muzyki przejęła od 
rodziców – zawodowych muzyków. Po ukończe-
niu Akademii Muzycznej nie myślała o pracy 
w filmie. Jednak w 1964 zajęła opuszczone 
miejsce konsultanta muzycznego w Wytwórni 
Filmów Fabularnych i… pozostała na nim do 
roku 2006 – 42 lata! Zawodu uczyła się od 
montażystki Aliny Faflik. Nie przepadała za 
określeniem „konsultant muzyczny”, który 
kojarzył się jej z doradztwem. „Praca w cha-
rakterze konsultanta muzycznego obejmuje 
doradzanie, jakie utwory powinny znaleźć się 
w filmie, lecz nie to jest w niej najistotniejsze. 
Najpierw wybierałam kompozytora, wyko-
nawców muzyki i dyrygenta. Organizowałam 
też nagrania muzyczne. Kiedy gotowa była 
pierwsza wersja montażowa filmu, rozpla-
nowywałam w niej wejścia muzyki oraz czas 
ich trwania. Na nagraniu pilnowałam zgod-
ności czasowej wykonania poszczególnych 
wejść z rozplanowaniem. Wreszcie w mon-
tażu muzyki musiałam właściwie podłożyć 
je pod obraz” – mówiła „Magazynowi Filmo-
wemu SFP” (nr 27/2013). Za wybór kompozy-
tora wdzięczność dla Anny Iżykowskiej-Mi-
ronowicz zachował Filip Bajon. „Przy swoim 
debiucie, Arii dla atlety, chciałem pracować 
z kompozytorem, który dobrze znałby się 
na muzyce klasycznej i operowej. I Ania mi 
takiego wynalazła: Zdzisia Szostaka. Jej bez-
błędna intuicja zaowocowała moją współ-
pracą z Anią i Zdzisiem także w kolejnych 
filmach” – mówi reżyser. Początkowo Anna 
Iżykowska-Mironowicz pracowała w daw-
nym budynku Wydziału Dźwięku. Z pomocą 
nożyczek, ciężkiej sklejarki, później skocza, 
uzyskiwała znakomite rezultaty w montażu 
muzyki w wielu ważnych filmach z drugiej 

połowy lat 60. „Była w tej dziedzinie niedo-
ścigłą mistrzynią, zawsze całkowicie oddaną 
obrazowi, nad którym pracowała. Nie śniło 
się wtedy o komputerach, a mimo to mon-
towała muzykę z nadzwyczajną precyzją” – 
podkreśla Zygmunt Konieczny. Od 1970 roku 
Anna Iżykowska-Mironowicz miała własną 
montażownię w nowoczesnym „Pałacu Pod 
Blachą”, nazywanym tak na cześć jego projek-
tanta – operatora dźwięku Jerzego Blaszyń-
skiego. Jej dorobek twórczy wzbogacał się 
o kolejne świetne tytuły naszej kinematogra-
fii. Za film swego życia uważała Cudzoziemkę 
Ryszarda Bera. „Miałem wielkie szczęście, 
że Ania była przy mnie w czasie pracy nad 
Hrabiną Cosel i Nocami i dniami. Kiedy po 
montażu filmu okazywało się, że jakiś frag-
ment muzyki Waldusia Kazaneckiego był 
za krótki, Ania genialnie go wydłużała, nie 
naruszając linii melodycznej. Nie było dla niej 
rzeczy niemożliwych, toteż stwarzała reżyse-
rowi, kompozytorowi i montażyście poczucie 
bezpieczeństwa” – mówi Jerzy Antczak. „Anka 
jako pierwsza w Polsce uczyniła z konsultanta 
muzycznego profesję z prawdziwego zda-

rzenia. Przedtem była to raczej praca doryw-
cza, wykonywana nieraz przez przypadkowe 
osoby. Ania starała się być partnerem dla reży-
sera i kompozytora. Dowiodła tego choćby 
wtedy, gdy na kilkadziesiąt godzin zamknęła 
się w montażowni z Lekcją martwego języka 
Janusza Majewskiego i tak długo montowała 
piękną, lecz z trudem przystającą do obrazu 
muzykę Andrzeja Kurylewicza, aż jedno ideal-
nie pasowało do drugiego” – wspomina kon-
sultant muzyczny Małgorzata Przedpełska- 
-Bieniek. Osobnego omówienia wymagałby 
obfity dorobek Anny Iżykowskiej-Mironowicz 
jako krytyka czy specjalisty do spraw muzyki 
w PWSFTviT. Otoczona licznym gronem przy-
jaciół (także na FB), uchodziła za barwną, uro-
czą postać filmowej Łodzi. Obdarzona poczu-
ciem humoru i ironii wypowiadała się czasem 
z przekąsem, a nieraz i ciętym językiem. Lecz, 
jak napisał po jej śmierci dziennikarz Michał 
Lenarciński to była „prawdziwa dama, która 
nawet kiedy przeklinała, czyniła to z wdzię-
kiem i elegancją”. 

Należała do najwybitniejszych konsultantów muzycznych w kinematografii polskiej. Jej 
dorobek tworzy około 1000 filmów, seriali TV i etiud studenckich z lat 1964-2014. Wśród 

obrazów kinowych są słynne dzieła Antczaka, Bajona, Barańskiego, Hasa, Hoffmana, Holland, 
Kawalerowicza, Kieślowskiego, Konwickiego, Kutza, Majewskiego (Janusza), Różewicza… 

Z muzyką Kazaneckiego, Kilara, Koniecznego, Korzyńskiego, Maksymiuka, Szostaka… 

Andrzej Bukowiecki 

– wielka dama muzyki filmowej
Anna Iżykowska-Mironowicz

In memoriam

7 stycznia zmarła Maria Horodecka 
(75 l.), scenarzystka. Była absolwentką 
Wydziału Filologicznego Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Pracowała jako redaktor 
w Studiu Opracowań Filmów w Warsza-
wie. Autorka scenariuszy dwóch pełno-
metrażowych obrazów: Rebusu Tomasza 
Zygadły oraz Znaków zodiaku Gerarda 
Zalewskiego. W tym pierwszym wystą-
piła również w niewielkiej roli. W do-
robku, oprócz opracowań wersji polskiej 
dla poszczególnych produkcji, ma też 
reżyserię nagrań filmu animowanego 
Filemon i przyjaciele w reżyserii Irene-
usza Czesnego i Ryszarda Szymczaka. 
Maria Horodecka była członkinią Sto-
warzyszenia Filmowców Polskich.  

oprac. J.M.

„Kino według Marii 
Janion”

W dniach 3-8 stycznia 
w gdańskim klubie „Żak” oraz 
13-19 stycznia w warszaw-
skim kinie Muranów odbył się 
przegląd filmów „Kino we-
dług Marii Janion”, dedykowa-
ny słynnej profesor z okazji ju-
bileuszu 90. urodzin (24 grud-
nia 2016). Wybitna badacz-
ka polskiej kultury i literatury 
XIX i XX wielu zwykła mawiać 
o kinie, że „jest sztuką de-
mokratyczną w najwyższym 
stopniu”, wyprowadzając je-
go rodowód z romantycznej 
kultury popularnej. Zgodnie 
z tym przeświadczeniem ana-
lizowała filmy nie tylko na se-
minariach akademickich, ale 
też na wykładach i w dysku-
sjach otwartych dla szerszej 
publiczności, współpracując 
między innymi z Dyskusyjnym 
Klubem Filmowym „Hybrydy” 
w Warszawie czy z Międzyna-
rodowym Festiwalem Filmo-
wym Nowe Horyzonty. Pro-
gram przeglądu w niewielkim 
tylko stopniu oddał zakres fil-
mowych zainteresowań Ma-
rii Janion, ilustrował jednak 
najważniejsze tematy przez 
nią podejmowane, jak: dwo-
istość ludzkiej natury, demo-
niczna strona bytu, nieprze-
nikniona tajemnica egzysten-
cji, hipnotyczny powab zła 
(zwłaszcza faszyzmu), dialek-
tyka rewolucji, tragiczna iro-
nia losu. Przeglądowi towa-
rzyszyła debata „Kino i fanta-
zmaty”, poprowadzona przez 
Iwonę Kurz, z udziałem Tade-
usza Sobolewskiego („Gazeta 
Wyborcza”), prof. Małgorzaty 
Szpakowskiej (Instytut Kultu-
ry Polskiej UW) oraz pomysło-
dawcy projektu, prof. Zbignie-
wa Majchrowskiego z Uniwer-
sytetu Gdańskiego. W progra-
mie przeglądu znalazły się ta-
kie tytuły, jak: Nosferatu – 
symfonia grozy F.W. Murnau, 
Król Edyp Piera Paola Pasoli-
niego, Zagadka Kaspara Hau-
sera Wernera Herzoga, Dan-
ton Andrzeja Wajdy, Pasja 
Stanisława Różewicza, Go-

rączka Agnieszki Holland czy 
Zmierzch bogów Luchina Vi-
scontiego.

50. rocznica śmierci 
Zbigniewa Cybulskiego
8 stycznia minęła 50. rocznica 
tragicznej śmierci Zbigniewa 
Cybulskiego – ikony polskie-
go kina, legendarnego akto-
ra, który stał się dla filmu pol-
skiego tym, kim James Dean 
dla amerykańskiego. Cybul-
ski urodził się 7 listopada 1927 
roku w Kniażach k. Stanisła-
wowa. W 1953 roku ukończył 
PWST w Krakowie. Zagrał 
w ponad czterdziestu filmach. 
W kinie zadebiutował razem 
z Andrzejem Wajdą epizodem 

w nakręconym przez niego 
Pokoleniu. Jednak sławę, po-
pularność, a z czasem również 
artystyczną nieśmiertelność 
przyniosła mu rola w kolejnym 
filmie tego reżysera – Popiele 
i diamencie. Grany przez nie-
go Maciek Chełmicki, młody 
AK-owiec, w oczach wielu ów-
czesnych widzów, personifi-
kował tragizm polskiego lo-
su. Rola była wielkim sukce-
sem Cybulskiego, ale i swo-
istym przekleństwem. Oczeki-
wano, że jego kolejne kreacje 
będą na miarę tej z Popio-
łu… Próbował od tej roli uciec. 
Szukał postaci, które Mać-
ka w niczym nie przypomina-
ły. Marzył np. o zagraniu Wo-
kulskiego w ekranizacji Lal-
ki. Cybulski spotkał się z Waj-

dą jeszcze dwukrotnie, na pla-
nie Miłości dwudziestolatków 
oraz Niewinnych czarodziejów. 
Po jego aktorski talent sięga-
li również inni wybitni reżyse-
rzy. Zagrał m.in. u Aleksan-
dra Forda w Ósmym dniu ty-
godnia, w Pociągu Jerzego Ka-
walerowicza, w dwóch filmach 
obsadził go także Janusz Mor-
genstern. W pierwszym, de-
biutanckim Do widzenia, do 
jutra... Cybulski stworzył po-
stać bliską własnemu wize-
runkowi młodzieńczemu, czyli 
aktora studenckiego teatrzy-
ku (był dyrektorem artystycz-
nym gdańskiego teatru Bim- 
-Bom, w którym występował 
m.in. razem w Bogumiłem 
Kobielą). Drugim tytułem była 
Jowita, w której zagrał Edwar-

Zbigniew Cybulski
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da Księżaka, trenera głównego 
bohatera, Marka Arensa (Daniel 
Olbrychski). Zbigniew Cybul-
ski stworzył też znakomite ro-
le u wybitnego twórcy polskie-
go kina autorskiego Wojciecha 
Jerzego Hasa – w jego Jak być 
kochaną (z fenomenalną Bar-
barą Kraftówną) i w niezapo-
mnianym, kostiumowym Ręko-
pisie znalezionym w Saragos-
sie. Talent komediowy w peł-
nej krasie aktor ujawnił w Giu-
seppe w Warszawie Stanisława 
Lenartowicza. W Salcie Tade-
usza Konwickiego, poprzez ro-
lę mitomana Kowalskiego-Ma-
linowskiego, zmierzył się z pol-
skimi, romantycznymi mitami 
narodowymi, ale także – w sen-
sie metaforycznym – z wła-
sną legendą. Jej tragicznym do-
pełnianiem stała się jego nie-
spodziewana śmierć dwa la-
ta później, kiedy zginął, pró-
bując skoczyć z III peronu wro-
cławskiego dworca do jadące-
go pociągu. Wracał do Warsza-
wy ze zdjęć do obrazu Morderca 
zostawia ślad w reżyserii Alek-
sandra Ścibora-Rylskiego. Miał 
wówczas niespełna 40 lat. Mit 
i legenda Zbyszka Cybulskiego 
przetrwały do dziś. Już w 1968 
roku Andrzej Wajda zrealizo-
wał film Wszystko na sprze-
daż, który był inspirowany tra-
gicznym odejściem aktora. Rok 
później Jan Laskowski nakrę-
cił biograficzny dokument Zby-
szek, kreując w nim Cybulskie-
go na symbol tragicznego po-
kolenia młodych Polaków, któ-
rzy doświadczyli traumy woj-
ny. Wybitny aktor stał się bo-
haterem wielu książek biogra-
ficznych, do dziś jego życiorys 
osobisty i artystyczny intrygu-
je i inspiruje badaczy jego twór-
czości. Od 1969 roku wręczana 
jest Nagroda im. Zbyszka Cy-
bulskiego dla młodych akto-
rów wyróżniających się wybitną 
indywidualnością. Jako pierw-
szy otrzymał ją Daniel Olbrych-
ski. W 1998 roku w ankiecie ty-
godnika „Polityka” na najważ-
niejszych aktorów polskich XX 
wieku Zbigniew Cybulski zajął 
4. miejsce. Od dwóch dekad ma 
również swoją gwiazdę w Alei 

Gwiazd przy ulicy Piotrkow-
skiej w Łodzi. Z okazji okrągłej 
rocznicy śmierci, 8 stycznia, we 
Wrocławiu odbyła się szcze-
gólna uroczystość pamięci nie-
zapomnianego aktora, o której 
szerzej piszemy w dziale „Wy-
darzenia i jubileusze”.

Paszporty „Polityki” 
za rok 2016
10 stycznia w Teatrze Wielkim – 
Operze Narodowej w Warsza-
wie odbyła się gala wręcze-
nia Paszportów „Polityki” – na-
gród wyróżniających młodych 
twórców za szczególny wpływ 
na polską kulturę. W tym ro-
ku zwycięzców wyłoniono po 
raz 24. Laury przyznano twór-
com w siedmiu dziedzinach: 
film, teatr, sztuki wizualne, 
muzyka poważna, muzyka po-
pularna, literatura i – w tym ro-
ku po raz pierwszy – kultura cy-
frowa. W kategorii filmu na-
grodę przyznano reżyserowi Ja-
nowi P. Matuszyńskiemu, któ-
ry przyjmując ją powiedział, że 

to jego „ulubiony paszport”. – 
„Mam nadzieję, że żaden inny 
nie będzie mi potrzebny” – do-
dał. W dziedzinie teatru uhono-
rowano reżyserkę Annę Smolar, 
w kategorii sztuk wizualnych 
Daniela Rycharskiego, a w mu-
zyce poważnej dyrygentkę Ma-
rzenę Diakun. Saksofonista 
i kompozytor Wacław Zimpel 
wygrał na polu muzyki popu-
larnej, a w dziedzinie literatury 
wyróżniono Natalię Fiedorczuk- 
-Cieślak za książkę „Jak poko-
chać centra handlowe”. Pierw-
szym w historii Paszportów 
„Polityki” zwycięzcą w kategorii 
kultury cyfrowej – obejmującej 
wszelkie formy kultury, których 
formą wyjściową jest kod pro-
gramowania, ze szczególnym 
uwzględnieniem gier wideo na 
komputery, konsole, urządze-
nia przenośne, aplikacje i róż-
norodne formy internetowe – 
został Michał Staniszewski za 
grę „Bound”. Tradycyjnie, przy-
znano również Nagrodę Kre-
atora Kultury, wręczaną najwy-
bitniejszym polskim twórcom. 
W tym roku uhonorowano nią 

jednego z najważniejszych mu-
zyków jazzowych, saksofoni-
stę i pedagoga Jana „Ptaszyna” 
Wróblewskiego, za „bycie do-
brym duchem muzyki jazzowej 
w Polsce od jej prapoczątków 
aż do dziś”. Paszporty, przyzna-
wane co roku przez tygodnik 
„Polityka”, to symboliczne do-
kumenty tożsamości, otwiera-
jące artystom „drogę w świat”. 
Wyróżniają twórców utalento-
wanych, przekraczających gra-
nice w sztuce, trafiających nie 
tylko do krajowego, ale także 
zagranicznego odbiorcy.

Animator festiwalem 
kwalifikującym do 
Oscarów
Amerykańska Akademia Fil-
mowa przyznała Międzynaro-
dowemu Festiwalowi Filmów 
Animowanych Animator sta-
tus festiwalu kwalifikującego 
do Oscarów. To wielkie wyróż-
nienie dla imprezy, która w tym 
roku świętuje jubileusz dziesię-
ciolecia. Poznański festiwal jest 
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jednym z trzech w Polsce, który 
otrzymał ten „oscarowy” sta-
tus. To znakomita wiadomość 
dla wszystkich artystów, którzy 
planują zaprezentować swoje 
filmy w konkursie Animatora. 
Zdobywca Grand Prix festiwalu 
(Złoty Pegaz) będzie miał skró-
coną ścieżkę do oscarowych 
nominacji w kategorii: Animo-
wany Film Krótkometrażowy. 
Warto przypomnieć, że nabór 
do tegorocznego konkursu ru-
szył w listopadzie, a na zgło-
szenia organizatorzy czekają do 
20 lutego. Do konkursu można 
zgłaszać: krótko- i pełnome-
trażowe filmy animowane zre-
alizowane w dowolnej technice 
animacji, które powstały po 31 
grudnia 2014 roku. Obrazy kon-
kursowe mogą być zgłaszane 
przez szkoły artystyczne, szko-
ły filmowe, firmy producenckie, 
instytucje filmowe, indywidual-
nych twórców lub inne podmio-
ty posiadające do tego prawo. 
Zgodnie z decyzją Amerykań-
skiej Akademii Filmowej od-
biorcy nagród będą uprawnie-
ni do rozpatrzenia w katego-
rii: Najlepszy Krótkometrażo-
wy Film Animowany / Najlep-
szy Krótkometrażowy Film Ak-
torski bez standardowego wy-
świetlania w kinach pod wa-
runkiem, że dany tytuł w każ-
dy inny sposób spełnia zasady 
Akademii, zamieszczone w re-
gulaminie: www.oscars.org/
rules. Animator to najwięk-
szy festiwal filmu animowane-
go w Polsce. Jego pierwsza od-
słona odbyła się w 2008 roku 
i stanowiła kulminację obcho-
dów 60-lecia Polskiej Animacji. 
Podczas każdej edycji prezen-
towanych jest ponad 300 obra-
zów z całego świata, odbywa-
ją się retrospektywy, przeglądy, 
premiery czy rzadko pokazywa-
ne dzieła pionierów animacji. 
Co roku gośćmi imprezy są wy-
bitni twórcy światowej anima-
cji oraz najważniejsi polscy ani-
matorzy. Celem festiwalu jest 
prezentacja i popularyzacja pol-
skiego oraz światowego arty-
stycznego kina animowanego 
oraz ukazywanie związków ani-
macji filmowej z innymi dzie-

dzinami sztuki. Animator zaj-
muje ważną pozycję na ma-
pie najważniejszych festiwali 
w swojej dziedzinie na świecie. 
Redaktorzy poświęconej festi-
walom książce „Coming Soon 
to a Festival Near You: Pro-
gramming Film Festivals”, wy-
danej przez prestiżowe wydaw-
nictwo uniwersytetu St. An-
drews, uznali Animatora za je-
den z dwóch (obok odbywają-
cego się w Hiroszimie) festiwa-
li filmów animowanych god-
nych osobnego zaprezentowa-
nia. Tegoroczna, 10. edycja po-
znańskiej imprezy odbędzie się 
w dniach 7-13 lipca.

Weronika Czołnowska 
w Stowarzyszeniu Nowe 
Horyzonty
Weronika Czołnowska dołą-
czyła do zespołu Stowarzysze-
nia Nowe Horyzonty jako koor-
dynator wydarzeń branżowych. 
Będzie reprezentować Sto-
warzyszenie i jego festiwale: 
T-Mobile Nowe Horyzonty oraz 
American Film Festival w kraju 
i za granicą oraz koordynować 
wydarzenia branżowe: Studio 
Nowe Horyzonty, Polish Days 
i US in Progress. Czołnowska 
to absolwentka wydziału pro-
dukcji Szkoły Filmowej w Łodzi 
oraz Szkoły Wajdy, gdzie ukoń-

czyła Kurs Producentów Kre-
atywnych. Przez lata pracowa-
ła jako koordynator wydarzeń 
branżowych, m.in. Torino Film 
Lab (Adapt Lab – partner w or-
ganizacji warsztatów w Pol-
sce), programu Doc Lab Poland 
czy projektu Shorts Warszawa 
w ramach Warszawskiego Fe-
stiwalu Filmowego. Pracowa-
ła również jako agent sprzeda-
ży w łódzkiej Szkole Filmowej 
na stanowisku managera ds. 
dystrybucji i promocji oraz jako 
niezależny konsultant marke-
tingowy. Ma szerokie doświad-
czenie jako kurator filmowy 

i selekcjoner festiwalowy. Jest 
członkiem Stowarzyszenia Fil-
mowców Polskich, gdzie zasia-
da w zarządzie Koła Młodych.

Filmowcy dla WOŚP
Dzięki koordynowanym przez 
Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej aukcjom, podczas tego-
rocznego, 25. finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zebrano ponad 58 tys. zł. Pol-
scy filmowcy i związane z kine-
matografią instytucje przeka-
zały na Orkiestrę zaproszenia 
na premiery, plakaty i książ-
ki z podpisami twórców, rekwi-
zyty oraz inne cenne pamiąt-
ki związane z X Muzą. W 84 
aukcjach udało się zebrać 58 
835,07 zł. Za najwyższe staw-
ki wylicytowane zostały: kola-
cja z Agnieszką Holland w re-
stauracji „Kultura” (8600 zł), 
klaps i album od Wojciecha 
Smarzowskiego (6600 zł) oraz 
klaps Allana Starskiego z filmu 
Danton Andrzeja Wajdy (5100 
zł). Akcja zbiórki filmowych 
darów na rzecz Fundacji Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy odbyła się po raz szósty. 
Przez te lata, w prowadzonych 
przez PISF aukcjach, udało się 
zebrać ponad 188 tys. zł.

oprac. J.M.

Kalendarz imprez – luty  2017

18. Och! Film Festiwal
Łowicz, 28 stycznia – 26 lutego
www.lok.art.pl

24. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej 
„Prowincjonalia”
Września, 1-4 lutego
www.prowincjonalia.com.pl

20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
Zoom – Zbliżenia
Jelenia Góra, 20-26 lutego
www.zoomfestival.pl

oprac. J.M.

Klaps od Allana Starskiego 
na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy
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borykał się z dużymi trudnościami, żeby za-
mknąć produkcję, jednak wysiłek się opłacił. 
Powstał znakomity film, który stał się zarazem 
najchętniej oglądanym tytułem tego reżysera 
z wynikiem 1,434 mln widzów (czwarte miej-
sce w rocznym zestawieniu).

Ostatnią milionową polską pozycją była ko-
media romantyczna Kingi Lewińskiej, 7 rze-
czy, których nie wiecie o facetach. Film z Alicją 
Bachledą-Curuś, mimo że wystartował już po 
szale walentynkowym, cieszył się w pierwszym 
kwartale ogromnym powodzeniem. Finalnie 
wybrało go 1,143 mln osób (dziesiąte miejsce 
w zestawieniu rocznym). 

Na dalszych miejscach, jednak nadal z bar-
dzo dobrymi rezultatami, uplasowało się dwóch 
triumfatorów Festiwalu Filmowego w Gdyni. 
Na początku zeszłego roku widzowie z zachwy-
tem poszli do kin na seanse komediodramatu 
Kingi Dębskiej Moje córki krowy, laureata Na-
grody Publiczności 40. FFG. Produkcja z Aga-
tą Kuleszą przyciągnęła przed ekrany 734 tys. 
osób. Pół roku później zwycięzca ubiegłorocz-
nego festiwalu gdyńskiego, Ostatnia Rodzina 
Jana P. Matuszyńskiego, również znakomicie 
poradził sobie z dystrybucją kinową. Film z ge-
nialną rolą Andrzeja Seweryna zainteresował 
łącznie 504 tys. widzów.

W czołowej „pięćdziesiątce” znalazły się 
dwie produkcje, których wynik można inter-
pretować w różny sposób. Smoleńsk Antoniego 
Krauzego miał niewątpliwie ogromne wspar-
cie mediów publicznych i wydawało się, że 
mocno zaistnieje w tabelach polskiego box 
office’u. Tak się jednak nie stało. Produkcję 
o katastrofie samolotu rządowego obejrzało 
461 tys. osób. Chyba nie takie były oczekiwa-
nia… Jeszcze słabiej (ale w tym przypadku od 
początku nie zwiastowano sukcesu) wypadła 
Historia Roja Jerzego Zalewskiego. Produk-
cja historyczna, reklamowana jako pierwszy 
polski film fabularny o Żołnierzach Wyklę-
tych, zachęciła do wizyty w kinie jedynie 310 
tys. widzów.

Animacje i kino familijne 
w natarciu 
Jak co roku, wielki udział w rynku dystrybu-
cji mają familijne i animowane produkcje ze 
Stanów Zjednoczonych (ale nie tylko). Wi-
downię ponad miliona osób przekroczyły aż 
cztery tego typu filmy. Zwycięzcą, choć nie-
znacznie, okazała się piąta odsłona kultowej 
produkcji dla młodzieży. Epoka lodowcowa 5: 
Mocne uderzenie, która zainteresowała 1,459 
mln osób. To wystarczyło do zajęcia trzeciego 
miejsca w zestawieniu najpopularniejszych 
tytułów roku, choć warto mieć na uwadze, 
że poprzednie części gromadziły więcej wi-
dzów. Sukcesem okazało się Sekretne życie 
zwierzaków domowych. Animacja zawzięcie 
walczyła o widownię, jednak ostatecznie mu-
siała uznać wyższość Epoki lodowcowej, przy-

W 2016 roku nasze kina odwiedziło ponad 50 mln widzów! A dokładnie – 51 583 
568. Po raz pierwszy w historii badań nad rynkiem dystrybucyjnym widownia 
przekroczyła granicę 50 mln sprzedanych biletów. Znaczący wzrost zanotowano 
w porównaniu z widownią z 2015 roku, uważanego wówczas za rekordowy. Do 
kin przyszło wtedy 44,695 mln osób. Tak więc ubiegłoroczny sezon okazał się o 7 
mln widzów lepszy (wzrost o 16 proc.). 

Kolejny
rekordowy rok
Paweł Zwoliński

ciągając ostatecznie 1,418 mln osób. Swoje-
go reprezentanta w czołówce miał też oczy-
wiście Disney, który w pierwszym kwartale 
wprowadził na ekrany Zwierzogród. Tytuł ten 
zainteresował 1,263 mln widzów. Listę naj-
bardziej kasowych animacji zamyka Angry 
Birds Film. Fińsko-amerykańska ekranizacja 
gry na smartfona znalazła swoich sympaty-
ków w liczbie sięgającej 1,068 mln.

I w dalszej części tabeli nie zabrakło tytułów 
z imponującymi rezultatami. Wysoko w zesta-
wieniu znalazło się widowisko rozgrywające 
się w świecie Harry’ego Pottera. Obraz Fan-
tastyczne zwierzęta i jak je znaleźć Davida 
Yatesa przyciągnął do końca roku ponad 865 
tys. widzów. Disneyowska animacja Gdzie jest 
Dory zebrała blisko 827 tys. osób. Hitem oka-
zała się kolejna odsłona przygód Alivna. Alvin 
i wiewiórki: Wielka wyprawa na początku roku 
osiągnęła wynik 810 tys. młodych widzów, co 
dało jej tytuł najpopularniejszej części serii. 
Przebojem stała się także produkcja Dream-
works, Trolle, która pod koniec roku, notując 
niewielkie spadki oglądalności, zainteresowała 
prawie 766 tys. widzów. Spośród obrazów dla 
młodych odbiorców nieźle radziły sobie takie 
produkcje, jak: Vaiana: Skarb oceanu (598 tys.), 
Jak zostać kotem (578 tys.), Kung Fu Panda 3 
(543 tys.), Księga dżungli (525 tys.), Bociany 
(479 tys.), Misiek w Nowym Jorku (471 tys.) 
czy Alicja po drugiej stronie lustra (429 tys.).

Blockbustery i filmy 
dla dorosłych 
To był niezły rok dla produkcji kierowanych 
do starszych widzów. Drugi rok z rzędu kina 

podbiły filmy z uniwersum Gwiezdnych Wo-
jen. W 2016 roku spory kawałek tortu ukroili 
twórcy Przebudzenia Mocy. Film J.J. Abram-
sa przyciągnął jeszcze blisko 936 tys. widzów 
(w sumie 2,994 mln). Od grudnia natomiast 
srebrne ekrany szturmuje Łotr 1. Gwiezdne 
wojny – historie. Widowisko Garetha Edward-
sa nie sprzedaje się tak dobrze, jak siódmy 
epizod sagi. Produkcję obejrzało w ciągu mie-
siąca 1,278 mln osób. W czołowej dziesiątce 
najpopularniejszych filmów znalazło się także 
miejsce dla komedii Bridget Jones 3 Sharon 
Maguire. Produkcja z Renée Zellweger osią-
gnęła wynik aż 1,172 mln widzów.

Fascynująca rywalizacja rozegrała się 
między dwiema ekranizacjami komiksów. 
Najpierw Deadpool T.J. Millera stał się naj-
popularniejszym filmem w swojej kategorii 
w polskich kinach, przyciągając blisko 759 
tys. widzów. Pół roku później został zdetro-
nizowany przez Legion samobójców Davi-
da Ayera (prawie 774 tys.). Na tym tle słabo 
wypadły sztandarowe propozycje Marvela 
i DC: Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów 
Anthony’ego i Joe Russo (497 tys.), jak i Bat-
man v Superman: Świt sprawiedliwości Zacka 
Snydera (414 tys.), a nawet Doktor Strange 
Scotta Derricksona (460 tys.). 

Na koniec, nie sposób nie wspomnieć o zna-
komitych wynikach takich filmów, jak: Iluzja 2 
Jona M. Chu (689 tys.), Zjawa Alejandra Gon-
záleza Iñárritu (636 tys.), Inferno Rona Howar-
da (623 tys.), Obecność 2 Jamesa Wana (571 
tys.), Dziewczyna z pociągu Tate’a Taylora (524 
tys.) czy Warcraft: Początek Duncana Jone-
sa (460 tys.). 

polskich tytułów po 1989 roku (767 tys. osób), 
a czwarte spośród wszystkich pozycji (gorsze 
jedynie od Pięćdziesięciu twarzy Greya, Shreka 
Trzeciego i Gwiezdnych wojen: Przebudzenia 
mocy). Tak silny pierwszy weekend skazywał 
produkcję Vegi na szybkie wywalczenie mia-
na najchętniej oglądanego filmu 2016 roku. 
Jego wynik zamknął się pod koniec roku licz-
bą 2,769 mln sprzedanych biletów.

Prawdziwe oblężenie kin miało miejsce tak-
że w lutym. Mitja Okorn (twórca wielkiego 
hitu –  Listów do M. z 2011 roku) wprowadził 

na ekrany komedię, Planetę Singli z Macie-
jem Stuhrem w roli głównej. Produkcja wy-
startowała z wynikiem 202 tys. widzów (co 
oznacza jedenaste otwarcie w skali roku). Wi-
downia tłumnie ruszyła przed ekrany w drugi 
weekend wyświetlania (który wypadł w Wa-
lentynki), skutecznie zapełniając kina. Łącz-
na oglądalność Planety Singli wyniosła 1,917 
mln sprzedanych biletów (drugie miejsce ze-
stawienia rocznego).

Ogromny sukces odniósł także Wojciech 
Smarzowski i jego Wołyń. Twórca Domu złego 

Rekordowe były także wpływy do kas. 
Kina zainkasowały blisko 960 mln zło-
tych. W 2015 ten wskaźnik wyniósł ok. 

823 mln. Jeśli chodzi o ceny biletów, wzrosły 
nieznacznie. O ile w 2015 roku widz za wej-
ściówkę płacił średnio 18,4 złotych, to w 2016 
bilety okazały się niewiele droższe i każdy 
kosztował przeciętnie 18,6 złotych. Na relatyw-
nie niski wzrost cen na pewno miała wpływ 
intensywna promocja biletowa największych 
sieci kin oraz programy abonenckie dla naj-
bardziej aktywnych kinomanów. 

Rekordy ubiegłego sezonu widać gołym 
okiem. Aż 11 filmów przekroczyło barierę mi-
liona widzów (w 2015 roku – 7), 29 przekroczyło 
sprzedaż 500 tys. biletów (we wcześniejszym 
sezonie – 19). Znaczącą rolę w znakomitej fre-
kwencji odegrały produkcje polskie. W czo-
łowej dziesiątce najpopularniejszych pozycji 
znalazło się 5 rodzimych tytułów. W zestawie-
niu TOP 50 odnotowano 10 polskich filmów. 

Polskie filmy 
w absolutnej czołówce 
Bezapelacyjnym zwycięzcą ubiegłego sezonu 
okazał się Patryk Vega. Wprowadził do kin aż 
dwa tytuły i oba stały się wielkimi przebojami. 
W styczniu na ekrany trafił Pitbull. Nowe po-
rządki, który po bardzo dobrym otwarciu wiódł 
długie życie w kinach i zgromadził 1,433 mln 
osób (piąte miejsce wśród najpopularniejszych 
filmów roku). Reżyser szybko przygotował ko-
lejną odsłonę sensacyjnej serii. W listopadzie 
premierę miał Pitbull. Niebezpieczne kobiety, 
który odnotował najlepsze otwarcie spośród 

BOX OFFICEBOX OFFICE

Michał Czernecki i Agnieszka 
Więdłocha w filmie Planeta 

Singli, reż. Mitja Okorn 
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Alicja Bachleda-Curuś w filmie 
Pitbull. Niebezpieczne kobiety, 

reż. Patryk Vega
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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 55 373 773 2 791 928 55 373 773 2 791 928 350 11.11.2016

2 PLANETA SINGLI PLANETA SINGLI KINO ŚWIAT Polska 36 294 664 1 926 090 36 294 664 1 926 090 319 05.02.2016

3 ŁOTR 1. GWIEZDNE WOJNY 
- HISTORIE

ROGUE ONE: A STAR WARS 
STORY DISNEY USA 29 173 464 1 355 188 29 173 464 1 355 188 514 15.12.2016

4 PITBULL. NOWE PORZĄDKI PITBULL. NOWE PORZĄDKI VUE MOVIE Polska 29 094 138 1 433 466 29 094 138 1 433 466 277 22.01.2016

5 EPOKA LODOWCOWA. 
MOCNE UDERZENIE ICE AGE: COLLISION COURSE IMPERIAL CINEPIX USA 26 987 417 1 459 376 26 987 417 1 459 376 304 29.07.2016

6 SEKRETNE ŻYCIE 
ZWIERZAKÓW DOMOWYCH THE SECRET LIFE OF PETS UIP USA/Japonia 25 928 989 1 420 141 25 928 989 1 420 141 278 23.09.2016

7 WOŁYŃ WOŁYŃ FORUM FILM Polska 25 150 807 1 435 732 25 150 807 1 435 732 284 07.10.2016

8
BRIDGET JONES 3 BRIDGET JONES'S BABY UIP

Irlandia/Wlk. 
Brytania/Francja/
USA

23 624 213 1 179 946 23 624 213 1 179 946 210 16.09.2016

9 ZWIERZOGRÓD ZOOTROPOLIS DISNEY USA 23 204 650 1 263 937 23 204 650 1 263 937 233 19.02.2016

10 7 RZECZY, KTÓRYCH NIE 
WIECIE O FACETACH

7 RZECZY, KTÓRYCH NIE 
WIECIE O FACETACH INTERFILM Polska 21 013 986 1 144 532 21 013 986 1 144 532 257 26.02.2016

295 846 101 15 410 336

11 GWIEZDNE WOJNY: 
PRZEBUDZENIE MOCY

STAR WARS: THE FORCE 
AWAKENS DISNEY USA 21 012 796 935 878 65 560 814 2 994 735 601 18.12.2015

12 ANGRY BIRDS FILM THE ANGRY BIRDS MOVIE UIP USA/Finlandia 19 339 787 1 068 279 19 339 787 1 068 279 283 27.05.2016

13 FANTASTYCZNE 
ZWIERZĘTA I JAK JE 
ZNALEŹĆ

FANTASTIC BEASTS AND 
WHERE TO FIND THEM WARNER Wlk. Brytania/USA 15 695 598 868 661 15 695 598 868 661 290 18.11.2016

14 LEGION SAMOBÓJCÓW SUICIDE SQUAD WARNER USA 15 383 869 773 920 15 383 869 773 920 248 05.08.2016

15 DEADPOOL DEADPOOL IMPERIAL CINEPIX USA 15 175 620 759 083 15 175 620 759 083 126 12.02.2016

16 GDZIE JEST DORY FINDING DORY DISNEY USA 14 430 431 827 152 14 430 431 827 152 256 17.06.2016

17 TROLLE TROLLS IMPERIAL CINEPIX USA 13 737 969 771 978 13 737 969 771 978 229 04.11.2016

18 ALVIN I WIEWIÓRKI: 
WIELKA WYPRAWA

ALVIN AND THE CHIPMUNKS: 
THE ROAD CHIP IMPERIAL CINEPIX USA 13 730 968 810 866 13 730 968 810 866 171 22.01.2016

19 ILUZJA 2 NOW YOU SEE ME: THE 
SECOND ACT MONOLITH USA/Chiny/Wlk. 

Brytania/Kanada 13 265 045 689 134 13 265 045 689 134 238 08.07.2016

20 MOJE CÓRKI KROWY MOJE CÓRKI KROWY KINO ŚWIAT Polska 13 262 935 735 176 13 262 935 735 176 170 08.01.2016

155 035 018 8 240 127

TOP 20: 450 881 119 23 650 463

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY KINO ŚWIAT 55 373 773 2 791 928 55 373 773 2 791 928 350 11.11.2016

2 PLANETA SINGLI KINO ŚWIAT 36 294 664 1 926 090 36 294 664 1 926 090 319 05.02.2016

3 PITBULL. NOWE PORZĄDKI VUE MOVIE 29 094 138 1 433 466 29 094 138 1 433 466 277 22.01.2016

4 WOŁYŃ FORUM FILM 25 150 807 1 435 732 25 150 807 1 435 732 284 07.10.2016

5 7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH INTERFILM 21 013 986 1 144 532 21 013 986 1 144 532 257 26.02.2016

6 MOJE CÓRKI KROWY KINO ŚWIAT 13 262 935 735 176 13 262 935 735 176 170 08.01.2016

7 OSTATNIA RODZINA KINO ŚWIAT 9 251 228 516 556 9 251 228 516 556 192 30.09.2016

8 SMOLEŃSK KINO ŚWIAT 8 071 301 462 227 8 071 301 462 227 280 09.09.2016

9 SŁABA PŁEĆ? MONOLITH 6 515 761 344 137 6 979 545 369 760 178 01.01.2016

10 HISTORIA ROJA KINO ŚWIAT 4 910 371 310 543 4 910 371 310 543 163 04.03.2016

208 938 964 11 100 387

11 EXCENTRYCY, CZYLI 
PO SŁONECZNEJ STRONIE ULICY NEXT FILM 3 259 934 197 507 3 259 934 197 507 189 15.01.2016

12 JESTEM MORDERCĄ NEXT FILM 3 165 521 170 775 3 165 521 170 775 176 04.11.2016

13 ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI MÓWI SERWIS 3 030 709 224 959 3 030 709 224 959 182 04.11.2016

14 #WSZYSTKOGRA NEXT FILM 2 818 396 161 054 2 818 396 161 054 301 06.05.2016

15 SŁUGI BOŻE NEXT FILM 2 766 809 150 049 2 766 809 150 049 190 16.09.2016

16 KOCHAJ KINO ŚWIAT 2 662 311 150 043 2 662 311 150 043 208 03.06.2016

17 LISTY DO M. 2 KINO ŚWIAT 1 800 216 93 907 54 074 522 2 968 327 328 13.11.2015

18 NA GRANICY KINO ŚWIAT 1 636 318 91 870 1 636 318 91 870 150 19.02.2016

19 KOBIETY BEZ WSTYDU MONOLITH 1 602 592 86 009 1 602 592 86 009 167 22.07.2016

20 SZKOŁA UWODZENIA CZESŁAWA M. NEXT FILM 790 276 42 584 790 276 42 584 157 21.10.2016

23 533 082 1 368 757

TOP 20: 232 472 046 12 469 144

BOX OFFICE 2016 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE 2016 – FILMY POLSKIE 

POLSCY
FILMOWCY

archiwalne
notacje
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Agencje aktorskie

zawsze chcę więcej
Tomasz Wasilewski
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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

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl

ZNAJDŹ NAS

ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa


