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Rozpoczynając pracę redaktora naczel-
nego „Magazynu Filmowego SFP”, 
myślę o budowaniu mostów: między 

pokoleniami filmow-
ców, a także między fil-
mowcami a  widzami. 
Ci ostatni, w ostatnich 
latach, dali bezpreceden-
sowy dowód lojalności 
wobec naszej kinemato-
grafii, bijąc rekordy fre-
kwencyjne w kinach na 
polskich filmach. Teraz 
trzeba zadbać, aby stało 
się to fundamentem sta-
łych relacji twórcy-wi-
dzowie. Nie ma lepszego 
sposobu na rozpoznanie 
wzajemnych potrzeb, niż 
uważna rozmowa i mani-
festowany wobec drugiej strony szacunek. 
Tym bardziej, że robienie filmów to nie tylko 
sztuka i biznes; to także rodzaj społecznego 
posłannictwa. 

Dlatego tematem tego numeru stała się 
kinoterapia, będąca dowodem na to, jak 
głęboko w psychikę widzów wnikają filmy, 

a także, jak wiele dobrego 
mogą tam zrobić. Kino-
terapia to szansa na dal-
szą mocną pozycję kina 
w XXI wieku, bo coraz 
bardziej zagubieni i zdez-
orientowani, w pędzą-
cym nadmiarze, widzo-
wie potrzebują jej jak 
powietrza – po zakoń-
czeniu seansów często 
szukają okazji do roz-
mowy, dyskusji, podzie-
lenia się czasem wręcz 
intymnymi odczuciami. 
Dlatego Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich uru-

chomi w kinie Kultura swoje własne seanse 
z kinoterapią! Na pierwsze spotkanie zapra-
szamy już 12 maja, na projekcję filmu Uczeń 
Kiryła Serebrennikowa. 

Tomasz Raczek
Redaktor Naczelny
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Z Ewą Wiśniewską rozmawia 
Anna Serdiukow
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takiej nigdy mnie nie intereso-
wało. Dlatego tak dziwi mnie, 
gdy inni w to idą.

Ale przecież ludzie się panią 
interesowali, zabiegali 
o szczegóły z pani życia, prasa 
pisała: ikona stylu, polska 
Catherine Deneuve! 
Tyle że ja nigdy tego sama nie 
napędzałam: nie podgrzewa-
łam atmosfery wokół siebie, 
nie zabiegałam o zaintereso-
wanie mediów. Ono wycho-

dziło zawsze od ludzi i chcę 
to podkreślić, bo myślę że 
warto – od ludzi, nie od foto-
reporterów czy plotkarskich 
pism. To mi się do dziś nie 
mieści w głowie, że takie dzia-
łanie może wyjść od arty-
sty. No i od artysty nie może 
wyjść, za to od celebryty już 
tak. I tak to zostawmy.

A miało dla pani znaczenie, co 
inni myślą lub mówią o pani? 
Byłam świadoma ocen i zawsze 
brałam pod uwagę, że ludzie 
lubią i będą wystawiać świa-
dectwa. Cóż z tego! Żyłam, 
jak chciałam. Nigdy nie czy-
tałam o sobie tego, co pisały 
tak zwane zaufane źródła. 
Szkoda mi było czasu na plotki 
czy jakieś kłamstewka. Mia-
łam do siebie zawsze dość 
subiektywny stosunek. I jeśli 
cokolwiek miało znaczenie, to 
raczej to, co sądzi na mój temat 
publiczność teatralna. Dowia-
dywałam się o tym mimo-
chodem, i niemal niechcący, 
na przykład wychodząc wie-
czorem z teatru, spotykałam 
widzów czekających na mnie 
po spektaklu. Ja jestem aktorką 
teatralną. To jest mój żywioł, 
moja namiętność. W związku 
z tym, jeśli ktokolwiek mnie 
zaczepia, to nie są to fotore-
porterzy, a ludzie stojący pod 
teatrem po przedstawieniu. 
Zdarza się, że zaczepiają mnie 
też na ulicy. 

Co mówią, o co pytają?
Dlaczego tak mało pani jest? – 
to pytanie powtarza się dość 
często, więc odpowiadam gre-
mialnie wszystkim: to jest mój 
wybór! Tak jak i ten, że nie biorę 
udziału w serialach. 

A proponują?
Oczywiście. Wie pani, zadziwia 
mnie, że teraz miarą klasy czy 
rangi aktora, jest takie dziwne 
istnienie, wręcz półświatek 
prawdziwego aktorstwa.

ładne określenie. 
To mnie nigdy nie interesowało. 
Ogólnie rzecz ujmując: jestem 
za rozumem, za racjonalnym 
myśleniem i podejściem do 
życia, a nie za fanatyzmem. 

Dzisiaj to brzmi jak deklaracja 
polityczna.
Nie boję się deklaracji. Pewnie 
dlatego nie należę do obecnie 
jedynie słusznej stajni. I bywam 
różnie odbierana. A skąd 
to wiem? Przytrafiła mi się 
śmieszna rzecz mniej więcej pół 
roku temu.

Możemy o niej opowiedzieć?
Tak. Zaproszono mnie do tele-
wizji, choć ja wówczas nie 
wiedziałam, że to jest jedynie 
słuszna telewizja. Okazja była 
zacna, miniony rok uznano 
rokiem Sienkiewicza i właśnie 
w telewizji nagrywano program 
o formule konkursu poświę-
conego pisarzowi. Zagrałam 
w Ogniem i mieczem w reży-
serii Jerzego Hoffmana, więc 
poszłam na nagranie. Siedzie-
liśmy razem w studio z panem 
Jerzym Petersburskim, nagra-
nie się odbyło, zapomnia-
łam o tym. Jakiś czas później 
nadawano reemisję w telewizji, 
więc miałam szansę zobaczyć 
swoje wystąpienie. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy okazało 
się, że nie ma mnie w kadrze. 
Pan Petersburski jest, dowód 
na jego obecność zachowano. 
I choć kamera była kierowana 
na nas dwoje, to ja nie znala-
złam się w obrazku. Zostałam 
bardzo precyzyjnie przez kogoś 
ucięta, a w zasadzie wycięta 
z kadru. W programie nadawa-
nym nie znalazły się również 
żadne fragmenty z Ogniem 
i mieczem – okazało się, że 
Henryk Sienkiewicz napisał 
tylko dwie części „Trylogii”, nie 
trzy. Różne materiały wyemi-
towano, a tego filmu nie. Teraz 
już wiem, że było to czyjeś 
świadome działanie.

Po co panią zaproszono do 
tego programu?
Do dziś nie wiem. No chyba nie 
po to, bym sobie posiedziała 
w fotelu. Nie widzę powodu, 
by brać udział w takich misty-
fikacjach. Wypowiedziałam się 
do kierownictwa produkcji tego 
programu, poprosiłam o to, 
by mnie więcej nie zapraszać. 
Mój czas jest cenny. Nie widzę 
powodu, by siedzieć w studiu 
telewizyjnym, gdy mogę gdzie 

indziej. Tam, gdzie rzeczywiście 
mam na to ochotę.

Czuje się pani osobą niewy-
godną?
To by były wielkie słowa... Nie, 
nie czuję się tak, ale też nie 
kryję się ze swoimi poglądami. 
Nie latam po świecie i nie infor-
muję o tym społeczeństwa, bo 
uważam że jest to zbędne, jed-
nak w środowisku moje stano-
wisko jest znane. Myślę, że to 
ma znaczenie i przekłada się 
na różne sprawy. Wiele aspek-
tów naszej rzeczywistości mnie 
denerwuje i zdarza mi się je kry-
tykować publicznie. 

A wycięto panią kiedykolwiek 
z filmu?
Nigdy. Oczywiście zdarzały 
się – z racji montażu czy dobra 
filmu – pewne zmiany i nie-
spodzianki. Jak te w Ucieczce 
z kina Wolność Wojciecha Mar-
czewskiego, w którym to filmie 
połowę sceny z moim udziałem 
wycięto. A była świetnie napi-
sana, stanowiła całość i dzisiaj 
czuć, że czegoś w niej brakuje: 
Janusz Gajos wychodzi na bal-
kon i nie wraca do pokoju, gdzie 
odbywa się dalszy ciąg ważkiej 
rozmowy. Podczas festiwalu fil-
mowego w Gdyni w 1990 roku 
zapytano mnie, skądinąd słusz-
nie: po co pani tam zagrała? 
Czy dla pieniędzy? 

Przykre.
To mnie bardzo ubodło. Nigdy 
nie traktowałam tego zawodu 
zarobkowo. Zawsze uważałam, 
że pieniądze są niejako przy 
okazji. Nie dlatego grałam, 
by mieć pieniądze. Nie wyobra-
żam też sobie sytuacji, że mia-
łabym grać wszystko jak leci – 
właśnie dla zarobków – bez 
przesiania tego przez rozum, 
przez chęć, przez pomysł na 
rolę. Bez chwili oddechu pomię-
dzy rolami. Taki sposób na ten 
zawód nie jest dla mnie. 

To jest jeszcze ciągle „ten” 
zawód?
To jest dobre pytanie i znam 
jedną bolesną odpowiedź, tyle 
że nie nadaje się ona na łamy 
tego pisma. Powiem tak, dla 
mnie to nie jest aktorstwo, 
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Anna Serdiukow: Pani Ewo, 
lubi pani jubileusze, rocznice, 
obchody?
Ewa Wiśniewska: Nie lubię. 
Nigdy nie przywiązywałam 
się do dat, nie wyznacza-
łam sobie i nie celebrowałam 
punktów granicznych w życiu. 
W ogóle – jeśli spojrzeć na 
to całościowo – nie przepa-
dam za galami, rautami czy 
obchodami. Zawsze byłam od 
tego wolna. Nie dość na tym – 
myślę, że wciąż jestem wolna 

od pewnego rodzaju... senty-
mentów. 

Wiek nie gra roli?
Nie przywiązuję żadnej wagi 
do swojego wieku, ponieważ – 
jeśli człowiek jest sprawny – to 
wiek nie ma znaczenia. Albo: 
aż takiego znaczenia. Choroba 
na pewno odbiera radość życia 
i uzmysławia, iż jesteśmy coraz 
starsi, ale będąc zdrowym 
i potrzebnym w zawodzie – 
mówię o aktorstwie teatralnym, 

nie celebryctwie – nie zwraca 
się uwagi na wiek i nie czuje 
się upływu czasu. Chociaż, cza-
sami jest mi to uświadamiane.

Jak to?
Byłam ostatnio na dwóch 
dużych imprezach, jak się oka-
zało: celebryckich. Musi pani 
wiedzieć – ja tego nienawidzę. 
I stała się bardzo śmieszna 
rzecz podczas tych moich 
dwóch wyjść, otóż poczułam 
się poza barierą. 

Co to znaczy?
Patrząc na uganiających się nie 
wiem za kim, pokrzykujących, 
popychających się fotoreporte-
rów i dziennikarzy, pomyślałam 
sobie: co ja tu robię?! Na szczę-
ście nigdy do tego świata nie 
chciałam należeć i nie należa-
łam. Jeśli kiedykolwiek robiono 
ze mną wywiad czy sesję zdję-
ciową, to na okoliczność filmu, 
w którym właśnie zagrałam, lub 
spektaklu teatralnego. Demon-
strowanie swojej osoby jako 
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Ewa Wiśniewska w filmie Wyjazd służbowy, 
reż. Andrzej Jerzy Piotrowski 
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takiej wagi do słowa mówio-
nego. Nie ma dbałości o dyk-
cję, słowo czy o sens wypo-
wiadanej kwestii. W teatrze 
po spektaklu często słyszę 
pytanie, jak to jest możliwe, że 
nas – starszych aktorów – sły-
chać nawet w ostatnim rzędzie, 
a tych młodszych w pierwszym 
trudno zrozumieć. Nas uczono 
w szkole teatralnej, że pewien 
splot wydarzeń doprowadza do 
takiej, a nie innej puenty. Oczy-
wiście można położyć nacisk 
na różne rzeczy, niekoniecznie 
tylko na słowo, także na gest 
czy jakieś działanie. Jednak 
tekst to podstawa, od tekstu – 
sztuki i scenariusza – wszystko 
się zaczyna. Ktoś coś pisze, 
potem ja to czytam, rodzi mi 
się obraz w głowie. Pytanie, czy 
ten sam co autorowi, czy ten 
sam co reżyserowi, który tak 
jak ja dostał ten sam tekst do 
przeczytania, i te same słowa 
uruchomiły w jego głowie 
jakąś projekcję. Te zaczątki są 
bardzo ważne, zatem wszystko 
bierze się od słów. Dlatego 
tak szanuję słowo w zawodzie 
aktora.

Mówiła pani kiedyś w wywia-
dzie, że ma coś takiego jak 
rentgen podczas pierwszej 
lektury scenariusza.
Tak jest po pierwszym czyta-
niu. Mam ten rentgen, który 
mi mówi, jaką decyzję podjąć – 
przyjąć czy odrzucić rolę.

Zawsze tak było, bez 
wyjątków?
Namówiono mnie na spektakl 
telewizyjny Boulevard Vol- 
taire w reżyserii Andrzeja 
Barta. Przeczytałam raz 
i odrzuciłam.

Dlaczego?
Wydawało mi się, że nie będę 
potrafiła tego zagrać.

A na Festiwalu Teatru 
Polskiego Radia i Teatru 
Telewizji Polskiej „Dwa 
Teatry” otrzymała pani 
nagrodę za rolę Pani Z w tym 
przedstawieniu.
Co mogę powiedzieć? Dobrze, 
że mnie przekonano. Pamię-
tam, że dzwoniono do mnie 

i długo namawiano do tego 
spektaklu, który zresztą był 
świetnie napisany.

Jestem ciekawa, co panią 
przekonało do przyjęcia tej 
propozycji?
Koledzy powiedzieli: Ewa, dasz 
radę! No to dałam. A mówiąc 
poważnie, ja naprawdę bałam 
się, że nie podołam, a bardzo 
nie lubię niedoróbek. W pew-
nym wieku lepiej nie zagrać, 
niż zagrać źle. Wcześniej, jak 
jest się młodym, ma się czas 
na potknięcia, to jest wpisane 
w próbowanie, w smakowanie 
tego zawodu. Później margines 
błędu się kurczy. 

Spytałam o panią jednego 
reżysera, który z panią współ-
pracował, mówi: uparta. 
Pytam drugiego: piekiel-
nie inteligentna, dowcipna, 
zdolna. Trzeci wspomina: 
zawsze miała swoje zdanie. 
Na każdy temat. 
Patrząc z perspektywy wielu 
lat, odkąd jestem w zawodzie, 
możliwe, że kiedyś byłam bar-
dziej spolegliwa. 

Dlaczego?
Bywałam rozchwiana, nie-
pewna, miałam różne wątpliwo-
ści i obawy. Byłam młoda, nie 
miałam kogo zapytać o radę. 
Wieszałam się na reżyserze czy 

na operatorze, który podpowia-
dał mi różne rzeczy – często to 
właśnie operator dawał najcen-
niejsze wskazówki. Dziś mam 
doświadczenie, dorobek, mam 
się od czego odbić, potrafię też 
zaufać intuicji. Mam porów-
nanie i wiedzę, ale też pozycję, 
świadomość siebie i własnych 
możliwości. Już się nie łudzę, 
że coś mogę zrobić, nawet 
wbrew sobie. Jak w coś nie wie-
rzę, nie zrobię tego. W młodo-
ści człowiek szuka, sprawdza, 
testuje siebie. To jest czasem 
potrzebne, ale czasem zupełnie 
nie. A własne zdanie miałam 
zawsze, ale być może nauczy-
łam się wyrażać je wprost. Kie-
dyś chciałam coś powiedzieć, 
dzisiaj po prostu to robię! 

Krąży taka anegdota z panią 
w roli głównej, jak to udziela 
pani wywiadu na żywo. 
I w przerwie chce pani zapa-
lić. Niestety nie pozwalają, 
więc bez słowa idzie pani do 
domu.
O nie, nie wyszłam bez słowa. 
Powiedziałam wcześniej: do 
widzenia. I poszłam. 

Chciałabym widzieć ich miny.
Przy śmietniku w deszczu 
mogłam zapalić. Ale po co mia-
łam to robić?

a jakieś chałturzenie. To są 
galery – nie zawód, niewol-
nictwo pieniądza – nie sztuka. 
Słyszę często, jak chwalą mło-
dych aktorów, którzy bardzo 
dużo grają, z planu filmowego 
jadą na plan serialu nocą, nad 
ranem wracają na plan filmu, 
a wieczorem grają w teatrze. 
Być może dzisiaj to norma, za 
moich czasów takie normy nie 
istniały. Z szacunku do siebie, 
ale też z szacunku do widza, 
człowiek zupełnie inaczej dys-
ponował czasem, talentem, 
pamięcią. Nie rozmieniał się 
na drobne. Ten zawód spsiał 
i nie mam co do tego żadnych 
wątpliwości. Jedyne co wciąż 
trzyma poziom to teatr.

To jest pani fundament?
To jest moja ucieczka, moja 
nyża – jak mówił Tadeusz Kon-
wicki. 

Pani Ewo, ale czy my nie mar-
ginalizujemy kina? Zawód 
być może się zmienił, ale 
wciąż w kinie – nie tylko 
w teatrze – zdarzają się fanta-
styczne propozycje i świetni 
reżyserzy. A w ostatnich 
latach pani wspaniałe role 
w takich filmach, jak Piąta 
pora roku Jerzego Domaradz-
kiego czy Zbliżenia Mag-
daleny Piekorz – filmie, co 
muszę podkreślić, okrutnie 
i niezasłużenie strywializowa-
nym i środowiskowo pomi-
niętym.
Cieszę się, że to pada. Sama 
byłam zdzwiona – na festiwalu 
filmowym w Gdyni czuliśmy to 
wszyscy, a Magda Piekorz była 
załamana. Ten film został w ten 
sposób potraktowany przez 
niechęć jednego z członków 
jury do reżyserki. Niewątpliwie 
została skrzywdzona, a wło-

żyła wiele serca, pracy i emocji 
w ten obraz. Zdarzają się gorsze 
filmy, które – co tu ukrywać – 
mają dużo lepszy odbiór, przy-
chylniejsze opinie. Nie chcę się 
na ten temat wypowiadać, bo... 
jak to mówią: szkoda gadać. 

Dobrze się pani pracowało 
z kobietą reżyserem?
Magda na planie była tyra-
nem. Miała swoją, bardzo 
mocną, wizję tego filmu, wie-
lokrotnie wchodziła w prze-
strzeń interpretacji aktora. Nie 
było łatwo, musiałam stawiać 

opór. Ale ja potrafię zrozu-
mieć i docenić takie podejście 
do sprawy, Magda przemy-
ślała wszystko bardzo dokłada-
nie, „przekochała” ten temat, 
wypieściła. I na obraz i podo-
bieństwo swojej wizji, chciała 
stworzyć film. A tak się nie 
da. Jej poprzedni obraz Pręgi 
został świetnie przyjęty, był 
zresztą bardzo dopracowany 
tak pod względem aktorskim, 
jak i reżyserskim. Tyle że ja 
uważam, że dyktat w sztuce się 
nie sprawdza. Najlepsze filmy 
są takie, w których reżyser 

i aktor współistnieją podczas 
realizacji: potrafią słuchać sie-
bie nawzajem, czerpać z sie-
bie, przyjmować krytyczne 
uwagi, czasem nieprzyjemne, 
ale potrzebne. Aktor jak nikt 
inny potrafi zauważyć mielizny 
scenariusza, bo kwestia wypo-
wiedziana nabiera zupełnie 
innego znaczenia niż ta, która 
do tej pory istniała tylko na 
papierze. 

Co jest zatem dla pani 
ważne, gdy przyjmuje 
pani propozycję: rola, 
temat, a może spotkanie 
z reżyserem, szansa na to 
współistnienie?
Spotkanie z reżyserem to jest 
sprawa niejako przy okazji. 
Zwykle jest to człowiek, któ-
rego lubię i chcę z nim praco-
wać, więc wiem, że będziemy 
w stanie się porozumieć. 
Temat? No też jest istotny, 
ale on nie determinuje moich 
wyborów. Najważniejsza jest 
rola. W pracy jestem osobą 
szalenie precyzyjną. Odwrot-
nie niż w życiu chyba, gdzie 
bywam szalona. Gdy jed-
nak pracuję nad rolą w fil-
mie lub w teatrze, muszę mieć 
wszystko dokładnie określone 
i zaplanowane. Tu nie ma miej-
sca na niewiadome. Pilnuję 
tekstu, trzymam się scenariu-
sza, korzystam z uwag reży-
sera – o ile są dobre. Muszę 
mieć grunt, po którym pew-
nie się poruszam. Słyszałam, 
że niektórzy lubią improwizo-
wać, oderwać się od scenariu-
sza, dać się ponieść emocjom. 
Ja sobie tego nie wyobra-
żam, jestem aktorką i mam 
swoje narzędzia: scenariusz, 
pamięć, warsztat. Korzystam 
z tego. Grając w Cudzoziemce 
Ryszarda Bera, nie odważy-
łam się zmienić ani jednego 
słowa, czy przestawić szyku 
zdania w tekście Marii Kun-
cewiczowej. Uważałam, że tak 
trzeba, że moja w tym głowa, 
jak ja to powiem, by trafiło 
do widza. Czy nie prościej 
byłoby zmienić tekst, ułatwić 
mi w wielu miejscach zada-
nie? No prościej, ale nie o to 
chodzi. Śmiem twierdzić, że 
dzisiaj nie przywiązuje się już Fo
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Mam nadzieję, że jeszcze nie raz siebie zaskoczę. A tym samym 
i widzów. To nie będzie takie trudne, bo ja nienawidzę rutyny. 
Zawsze uciekałam od tego, co rutyniarskie, wygodne, znajome, 
łatwe. Sporo ten zawód kosztuje, dlatego my się wszyscy 
nadajemy do Tworek! Ale tak musi być, inaczej nic nie miałoby 
sensu. To profesja dla odważnych. 

Ewa Wiśniewska w filmie Zbliżenia, 
reż. Magdalena Piekorz 

Ewa Wiśniewska w filmie 
Cudzoziemka, reż. Ryszard Ber

Ewa Wiśniewska, 
Wiesław Saniewski 

i Olgierd Łukaszewicz 
na planie filmu 

Dotknięci, 
reż. Wiesław 

Saniewski
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momencie: najważniejsza jest 
władza. I proszę mi wierzyć, 
wtedy cichną najdelikatniejsze 
nawet szmery na sali. Śmiech 
też milknie, i to na długo, 
a to jednak bardzo dowcipna 
sztuka. Publiczność słucha 
tego w absolutnym milczeniu.

Aktor w takich momentach 
cieszy się, że gra w aktualnej 
sztuce, czy jednak to bolesna 
świadomość, że w aż tak 
aktualnej? 
Gdy rozmawiamy z kolegami 
aktorami, to rzadko wpa-
damy w radość, że to tak aktu-
alne, raczej w wielką, gorzką 
zadumę, bo nikt nie podejrze-
wał, że sztuka, która powstała 
w 1964 roku może być aż tak na 
czasie. Chamstwo jest wszech-
potężne. Uzurpacja władzy 

zawsze wraca, to jest wielka 
trwoga każdego niemal poko-
lenia. Publiczność wstaje na 
naszych ukłonach, bo my w tej 
sztuce mówimy, jak jest dzisiaj. 
Jako aktorka, która przepraco-
wała wiele lat na scenie, mogę 
powiedzieć, że rzadko zdarza 
się spektakl tak akuratny, aktu-
alny i na miarę czasów zrealizo-
wany. Tu się wszystko zgadza, 
i to jest trochę bolesne, ale też 
i piękne. Teatr pozostanie na 
zawsze tajemnicą, bo potrafi 
dotknąć odbiorcę jak żadna 
inna forma czy odsłona sztuki. 
Mam świadomość ulotności 
tego typu zaistnienia. 

Sztuka powinna być 
też komentarzem do 
rzeczywistości? Artyści 
mają obowiązek ukazywania 

widzom, co jest słuszne, 
moralne, dobre?
Sztuka powinna być przede 
wszystkim wolna. Z lękiem 
myślę o tym, że miałyby wró-
cić czasy cenzury. Sztuka to 
przetworzenie rzeczywisto-
ści, w pierwszej kolejności 
wyraz artystycznych poszuki-
wań twórców, nie powinno tu 
być miejsca na politykowanie, 
edukowanie czy dokumento-
wanie. Ale jeśli pani pyta mnie, 
czy artyści niosą z uprawianym 
zawodem jakiś rodzaj posłan-
nictwa, to ja odpowiadam, że 
tak. Wszystko zależy od cza-
sów, ale skoro nastały takie, 
w których należy przypominać 
podstawowe pojęcia, jak: nieza-
leżność, wolność, demokracja, 
moralność, dobro – róbmy to. 
Nie ma innego wyjścia. 

Jest coś, co panią w tym 
zawodzie jeszcze zaskakuje?
Uwielbiam oglądać dobrych 
aktorów. Cieszę się wtedy, bo 
mam świadomość, ile pracy 
kosztuje zrealizowanie niedo-
skonałego nawet spektaklu. 
Na ogół widzę wokół miałkość 
i szarzyznę, więc gdy dostrze-
gam coś dobrego, to jest 
niczym olśnienie. Wie pani, 
co mnie zdumiewa? Jak mało 
publiczność dzisiaj wymaga. 
O, jak nisko można szybo-
wać, by zachwycić widzów. 
Zdumiewa mnie radość na 
widowni podczas wystąpień 
średnich zaledwie kabare-
tów. Po czym nagle ta sama 
publiczność rozumie i doce-
nia Kabaret Starszych Panów. 
Człowiek nie przestanie mnie 
zaskakiwać.

A pani samą siebie zaska-
kuje?
Mam nadzieję, że jeszcze nie 
raz siebie zaskoczę. A tym 
samym i widzów. To nie będzie 
takie trudne, bo ja nienawidzę 
rutyny. Zawsze uciekałam od 
tego, co rutyniarskie, wygodne, 
znajome, łatwe. Sporo ten 
zawód kosztuje, dlatego my się 
wszyscy nadajemy do Two-
rek! Ale tak musi być, inaczej 
nic nie miałoby sensu. To pro-
fesja dla odważnych. Zawsze 
lubiłam wyzwania i nie bałam 
się ich. Byłam szczera w swo-
ich działaniach i wyborach, 
bo rachowanie i kombinowa-
nie nie leżało w mojej naturze. 
I wiem, że moja prostolinijność 
była ceniona i nagradzana. 
Wielokrotnie słyszałam: pani 
Ewo, dziękujemy za to, jaka 
pani jest.

Czyli jaka? 
Powiem być może za ostro: 
nie szmacę się zawodowo. 
Dla mnie zawsze było ważne, 
by po każdej roli móc sobie 
spojrzeć w oczy. Zawsze mówi-
łam: w łazience w lustro spoj-
rzeć sobie. Wtedy się wie, czy 
się dało pewnej części ciała. 
Człowiek sam czuje najle-
piej, czy poszedł w szkodę czy 
nie.   

Warszawa, wiosna 2017

Pani Ewo, a była rola, która 
kosztowała panią więcej niż 
inne?
Tak, to był film Dotknię-
cie w reżyserii Wiesława 
Saniewskiego. Wcieliłam się 
w Joannę, chorą psychicznie 
kobietę. Bardzo przeżyłam tę 
rolę, ponieważ przy okazji pro-
dukcja obwiozła mnie po róż-
nych ośrodkach dla umysłowo 
chorych. 

Na pani życzenie? 
Tak. Chciałam zebrać summę 
wrażeń i potem to przetworzyć 
przez siebie. To była naprawdę 
przytłaczająca wiedza, a jedno-
cześnie przez cały czas reali-
zacji zdjęć nie chciałam z tego 
wychodzić, by nie odbijać za 
daleko od bohaterki, od jej sta-
nów. Bardzo ciężkie przeżycie.

A gdyby miała pani dzisiaj 
powiedzieć, co sprawia, że 
aktor się wyróżnia?
Osobowość. Tak na ekranie, 
jak i na scenie, wielka osobo-
wość przykuwa wzrok. To jest 
twarz, która coś wyraża, czuć 
charyzmę, jakiś magnetyzm 
i szczerość, prawdę, natural-
ność. Osobowość nie ma nic 
wspólnego z tak zwaną urodą, 
ona tu nie ma nic do rzeczy. 
Niestety nie ma na to patentu, 
nie ma recepty, nie sposób się 
tego wyuczyć. Mnie to zawsze 
szalenie intrygowało, że jed-
nym jest to dane, a drugim 
nie. A jak jest równocześnie 
i osobowość, i talent, to jest 
wielka sprawa.

A co to jest talent?
Dar od Boga. 

To co szlifuje szkoła 
teatralna? Może ona 
jest niepotrzebna tak 
naprawdę?
Szkoła szlifuje wszystko, 
przede wszystkim uczy świa-
domości grania danej postaci, 
przynajmniej za moich czasów 
tak było. Uczy rozłożenia na 
składniki pierwsze każdego 
tekstu – uświadamia, na co 
położyć nacisk, co może być 
ważne, gdzie zrobić pauzę, 
a gdzie postawić wykrzyknik. 
I dlatego pewnie tak bardzo 

irytują mnie przebitki, szcze-
gólnie w Teatrze Telewizji. 
Często jest tak, że aktor nie 
ma już nic do powiedzenia, 
jest koniec jego kwestii, ale 
pauza, lub tekst, który dopiero 
co powiedział, powinien jesz-
cze wybrzmieć. 

A tu buch, przebitka na 
osobę słuchającą.
No właśnie. Jeżeli jednak pro-
wadzi się do puenty i robi spe-
cjalnie takie crescendo argu-
mentacji, to przebitka odbiera 
siłę wypowiedzi. Dlatego tak 
kocham scenę, tu mi nikt 
niczego nie odbierze. 

Przez lata była pani związana 
z wieloma teatrami. 
I zawsze bardzo się przywią-
zywałam. 

To dlaczego pani odchodziła?
Zwykle działo się to przy 
zmianie dyrekcji. 

Najpierw był Teatr Ludowy/
Nowy. Potem przez moment 
Teatr Kwadrat. 
Tylko dwa lata i to chyba 
wyłącznie z miłości i sympa-
tii dla Dudka Dziewońskiego. 
Repertuar Teatru Kwadrat jest 
jednoznaczny: komedia i farsa. 
To są genialne wprawki aktor-
skie, ale nie permanentnie, 
i nie tylko i wyłącznie.

Potem był Teatr Ateneum 
i do teraz jest pani w Teatrze 
Narodowym.
Dobrze wspominam każdy 
czas i każdą scenę. To były 
moje drugie domy i za każ-
dym razem byłam bardzo 
zżyta z ludźmi. Teraz w Naro-
dowym też jestem już bardzo 
zadomowiona. Podoba mi się, 
jak prowadzony jest ten teatr, 

cenię fakt, że repertuar jest 
tak różnorodny, a publiczność 
to weryfikuje. Publiczność nie 
urzędnicy. To jest mądre pro-
wadzenie teatru. Jestem tu od 
2003 roku i myślę sobie, że 
bez teatru ten zawód straciłby 
dla mnie sens. Energia, która 
wyzwala się podczas tworze-
nia spektaklu jest niepowta-
rzalna. Kino – naprawdę sta-
ram się nie deprecjonować 
kina – tego nie ma. W teatrze 
potrafimy osiem miesięcy pra-
cować nad samym tekstem. 
Który film mi to da?

Grała pani w ukochanym 
spektaklu wielu pokoleń 
widzów, mianowicie w „Błą-
dzeniu” Jerzego Jarockiego. 
Pamiętam, na ten spektakl 
chodziło się po kilka razy. 
Miałam to szczęście, że pra-
cowałam wówczas w Teatrze 
Narodowym, często przycho-
dziłam na próby, siadałam na 
widowni i po prostu słucha-
łam was i reżysera.
Jeden z ostatnich, co tak polo-
neza wodził. 

Jak się z kimś takim 
pracowało?
Było ogromne zaufanie. 
Jarocki szukał, ale nigdy po 
omacku. Człowiek wierzył, że 
on nie błądzi, a jedynie idzie 
słuszną drogą, tylko czasami ta 

droga jest mozolna. To nie był 
rozkapryszony artysta. Aktor 
wiedział, że to nie jest reżyser, 
który z niego wyssie pomysły, 
by potem powiedzieć, że to on 
sam, w pojedynkę wpadł na 
wszystko. Tęskni się za tym.

Pani aktualnie gra w pięciu 
spektaklach w Teatrze 
Narodowym.

Z każdą rolą jestem bardzo 
związana. Osiem lat gram 
Babcię w „Tangu” Sławomira 
Mrożka też w reżyserii Jerzego 
Jarockiego i za każdym razem, 
gdy staję na scenie, myślę 
o tym, jak śmiertelnie aktu-
alna jest ta sztuka. Jarocki też 
to wiedział. Dlatego zrobił taki 
spektakl. Marcin Hycnar, który 
gra Artura, mówi w pewnym 

Już się nie łudzę, że coś mogę zrobić, nawet wbrew sobie. 
Jak w coś nie wierzę, nie zrobię tego. W młodości człowiek 
szuka, sprawdza, testuje siebie. To jest czasem potrzebne, ale 
czasem zupełnie nie. A własne zdanie miałam zawsze, ale być 
może nauczyłam się wyrażać je wprost. Kiedyś chciałam coś 
powiedzieć, dzisiaj po prostu to robię! 
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Ewa Wiśniewska w filmie 
Piąta pora roku, 

reż. Jerzy Domaradzki
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na ekranie, 
Pół filmu

pół filmu 
w nas

Tomasz Raczek

To, że oglądanie filmów może mieć 
działanie terapeutyczne, dostrzeżono 

już dawno. Dzisiaj zjawisko to wydaje się 
nie tylko nabierać znaczenia, ale wręcz 
służyć za wytłumaczenie fenomenu 

wiecznej młodości X Muzy. 
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Widzowie początku XXI 
wieku są przytłoczeni 
nadmiarem wszystkie-

go: informacji, emocji, rozrywek. 
Nie dają sobie już rady z codzien-
ną pracą Kopciuszka, czyli z od-
dzielaniem ziarna od plew. Ich 
wrażliwość stępia się z każdym 
kontaktem z coraz silniejszymi 
bodźcami. Najmłodsi ciągle jesz-
cze pozytywnie reagują na wiel-
kie produkcje, ale nawet los su-
perbohaterów wydaje się prze-
sądzony. Nadzieją kina staje się 
zaś… psychologia. 

Nie mogąc znaleźć w codzien-
nym życiu satysfakcjonujących 
partnerów do poważnych, ale nie 
kłótliwych rozważań o tym, co naj-
ważniejsze, coraz częściej ucieka-
my w bezpieczną ciemność sali 
kinowej. Tu można w spokoju za-
głębić się nie tylko w opowiadane 
historie, ale także w siebie. Prak-
tycznie każdy film pozwala, by wy-
korzystać go jako narzędzie kino-
terapii; zarówno poważny dra-
mat jak Moonlight, czy Manches- 
ter by the sea, jak i komedia w ro-
dzaju Dobrze się kłamie w miłym 
towarzystwie. 

Od lat prowadzę kinoterapeu-
tyczne spotkania z widzami, pro-
ponując im po obejrzeniu filmów 
długie, szczere rozmowy. Właści-
wie powinienem napisać, że to wi-
dzowie mi je proponują, bo bar-
dzo rzadko zdarza się, bym zdążył 
na początku postawić jakieś pyta-
nie – zanim to zrobię, ktoś na sali 
zaczyna już mówić, komentować, 
nie czekając nawet aż ktoś inny z 
mikrofonem, w pośpiechu łamiąc 
sobie nogi na kinowych schod-
kach, zdąży do niego dobiec.

Potrzeba rozmowy po filmie 
jest dziś jak wezbrana lawa, nie-
czekająca na oficjalne urucho-
mienie wulkanu. 

Funkcjonują różne sposoby pro-
wadzenia kinoterapii i różne nazwy, 
jakie się im przypisuje. Zależą one 
od osobowości prowadzących i ich 
fachowego przygotowania. Prze-
ważająca część praktykujących 
skłania się ku łączeniu sztuki 
z nauką i traktowaniu filmów 
jako swoistych ruchomych ilu-
stracji do omawianych proble-
mów psychologicznych współ-
czesnego człowieka. Formuło-
wane są więc tematy spotkań, 

a filmy starannie dobierane do 
zagadnienia, które ma być oma-
wiane według z góry określone-
go scenariusza. Widzowie ko-
rzystają więc z rodzaju grupo-
wej psychoterapii, prowadzo-
nej przez psychologów. 

Moje spotkania mają trochę 
inny przebieg: nie przygotowu-
ję wcześniej ich scenariusza, nie 
wymyślam tematów, nie traktuję 
filmów jako ilustracji do określo-
nych problemów psychologicz-
nych. Dzieje się tak przede wszyst-
kim dlatego, że nie jestem psy-
chologiem, ale także dlatego, że 
wierzę, iż najciekawsze rozmo-
wy zaczynają się spontanicznie 
i mają przebieg niekontrolowa-
ny, a właściwie – tylko lekko, dla 
nadania im logicznego przebie-
gu, moderowany. 

W czasie seansu mniej więcej 
połowa filmu wyświetlana jest na 
ekranie – to jest ta połowa, której 
wyprodukowanie pochłonęło mi-
liony, i do której trzeba było użyć 
talentów wielu ludzi różnych spe-
cjalności. Jest jednak i druga po-
łowa filmu, która rozgrywa się 
w psychice poszczególnego wi-

dza. Do jej przebiegu potrzeb-
ne jest całe życie każdego z nas 
wraz z naszymi doświadczenia-
mi, erudycją, wrażliwością, poczu-
ciem humoru, stanem zdrowia 
i bagażem emocji. Dlatego wła-
śnie ta druga połówka jest u każ-
dego z nas inna. Równie ważna 
jak film na ekranie, ale pozostają-
ca tajemnicą dla innych widzów 
tak długo, jak nie zdecydujemy 
się nią podzielić. 

Widzę siebie jako akuszera wy-
dobywania z widzów tych drugich 
połówek filmu i dzielenia się nimi 
z resztą publiczności. Jakież nie-
bywałe bogactwo przeżyć się z te-
go bierze! Takie – czasem wielogo-
dzinne – dyskusje zostają w pamię-
ci widzów dłużej niż obraz, który je 
sprowokował. Zdarza się, że w róż-
nych miastach prowadzę kinote-
rapie po tych samych filmach – 
za każdym razem mają zupełnie 
inny przebieg i prowadzą do róż-
nych wniosków. Świadczą o tym, 
że w pojedynku o ważność połó-
wek zwyciężają zawsze te drugie. 

Widzowie to istotni współtwór-
cy filmów. Właśnie tak – nie od-
biorcy, lecz współtwórcy. Osta-
tecznie to ich sposób reakcji na 
dzieło filmowe zaświadcza o je-
go ważności. Jeśli owe reakcje są 
głębokie i gwałtowne, mogą pro-
wadzić do bardzo szczerego zaj-
rzenia w siebie i podzielenia się 
osobistymi, czasem intymnymi 
przeżyciami. To czyni kinoterapię 
wyjątkowo delikatnym przedsię-
wzięciem i to właśnie sprawiło, że 
zdecydowałem się poszukać part-
nera-psychologa, który by zapew-
nił bezpieczny i „zdrowy” prze-
bieg tym – nieoczekiwanie hoj-
nym pod względem dzielenia się 
relacjami z własnego, prawdziwe-
go życia – rozmowom. Dlatego, od 
pewnego czasu, tę spontaniczną, 
nieuregulowaną naukowym prze-
biegiem kinoterapię prowadzę 
wraz z psychologiem, Armenem 
Mekhakyanem. Widzowie są więc 
asekurowani, ja jeszcze bardziej 
otwarty na spotkania z ich połów-
kami filmu, a oglądane przez nas 
dzieła… wzmocnione bezpiecznym 
pasem transmisyjnym, przenoszą-
cym je w dobrze oświetlone rejo-
ny świadomości i podświadomo-
ści widzów. Naszą rolę rozumiem 
bowiem właśnie tak – nie gasić 
światła w ciemności.  

Czym jest filmoterapia?
Najważniejszy jest tutaj widz i je-
go emocje. To, czy film nas poru-
sza. Nieważne, czy chodzi o Pit-
bulla Patryka Vegi czy Amatora 
Krzysztofa Kieślowskiego. War-
tość estetyczna nie jest istotna. 
Najważniejsze jest, na co zwra-
camy uwagę w filmie. Jaki wątek 
przykuwa naszą uwagę? Z którym 

bohaterem identyfikujemy się 
najmocniej i dlaczego? Kto wzbu-
dza w nas pozytywne i negatywne 
uczucia? Które zachowania bo-
haterów nam odpowiadają? Jaka 
scena porusza nas najbardziej, 
a której nie jesteśmy w stanie 
zaakceptować? Film jest dla nas 
świetnym „otwieraczem”, dzięki 
niemu możemy zajrzeć głębiej 

w siebie i swoje emocje. Jest lu-
strem. Rozmawiamy o bohate-
rach filmowych, a tak naprawdę 
mówimy o sobie. 

Przykład filmoterapii? Nawet 
w tak pozytywnym filmie, jak Pa-
terson Jima Jarmuscha, okazuje 
się, że każdy z nas dostrzega co in-
nego – pełen miłości związek lub 
cichy okrzyk rozpaczy nieszczęśli-

wego mężczyzny. Dlaczego tak się 
dzieje? Każdy z nas projektuje fil-
my przez siebie, własne doświad-
czenia, wiedzę i emocje. To, na co 
zwracamy uwagę w filmie, dużo 
mówi o nas samych. A dzisiaj nie 
mamy czasu na rozmowy i emo-
cje. Często nie rozumiemy, nie po-
trafimy nazywać własnych uczuć. 
Podobnie jak Brandon, główny bo-

Martyna Harland

Filmy dostarczają nam nie tylko rozrywki. Dzięki nim dowiadujemy się więcej o nas samych. 
Szczególnie dzisiaj, w dobie sporów i podziałów, bardzo potrzebne jest nam dostrzeżenie 
perspektywy tego „innego”. Drugiego człowieka. Po to, żeby uwrażliwić się na odmienny 
punkt widzenia, rozwijać w sobie empatię. Taka filmoterapia przyda się każdemu, 
zdrowemu czy choremu, z lewa czy z prawa. Filmy to dla nas rodzaj siłowni emocjonalnej, 
przeżywamy coś, co potem możemy spróbować nazwać i porozmawiać o tym z innymi. 

Filmy na receptę

Temat numeru: kinoterapia
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Justyna Wasilewska i Magdalena 
Boczarska w filmie Sztuka 
kochania. Historia Michaliny 
Wisłockiej, reż. Maria Sadowska
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hater Wstydu Steve’a McQuenna, 
czujemy coś, tyle że nie wiemy, co.

„Dobrze utkwiła mi 
w pamięci dyskusja po 
filmie Jabłko Adama. Wiele 
osób w tytułowym Adamie 
dostrzegało siebie. Ludzie nie 
czuli się z tym dobrze. Film 
zadziałał jak lustrzane odbicie. 
Nie wszystkim spodobało się to, 
co tam zobaczyli”.

Ewa Warmuz-Warmuzińska, 
autorka książek „Filmoterapia w edukacji 

i terapii dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz dorosłych” oraz „Filmoterapia. 

Scenariusze zajęć w edukacji filmowej 
dzieci i dorosłych”.

Filmy na receptę
Jak się dostać do swoich uczuć 
dzięki filmom? Taką filmoterapię 
uprawiamy np. ze znajomymi, roz-
mawiając z nimi po wyjściu z ki-
na. Warto dyskutować o filmach 
z innymi, zobaczyć, jak różnimy 
się w rozmowie ale też, gdzie się 
spotykamy. Poza tym, łatwiej jest 
mówić o bohaterach filmowych 
niż bezpośrednio o sobie. Jeżeli 
jednak nie wiemy, jak rozmawiać, 
żeby dowiedzieć się więcej o nas 
samych, albo chcemy zastanowić 

się nad tym bez towarzystwa, psy-
chologowie stworzyli już w 1990 
roku bazy „filmów na receptę”. Nie 
tylko na konkretne problemy, ale 
różne tematy do przepracowania, 
jak samoocena czy relacje w związ-
ku i rodzinie. Listę filmów z go-
towymi scenariuszami i pytania-
mi do zastanowienia się możemy 
znaleźć m.in. na stronach „Teach 
with Movies” czy polskiej „Filmo-
terapia.pl”.

„Pomyślałam, że warto zamieścić 
propozycje filmowe dla osób, 
które w domowym zaciszu chcą 
popracować z filmem głębiej. 
W moich książkach pojawiają 
się filmy, jak W kręgu miłości, 
który pozwala zmierzyć się 
z problemem choroby bliskiej 
osoby czy 10 000 km o związku 
na odległość. To uniwersalne 
tematy, poruszające problemy, 
z którymi spotykamy się na 
co dzień. Warto je w sobie 
przepracować po to, żeby stawić 
im czoła”. 

Ewa Warmuz-Warmuzińska

Wybierając filmy na kolejny 
wieczór, często sugerujemy się 

opinią krytyków, recenzjami czy 
liczbą gwiazdek na portalach fil-
mowych. Można się tym niemile 
zaskoczyć – Drogówkę Wojciecha 
Smarzowskiego reklamowano ja-
ko komedię. A co, jeśli w danym 
momencie nie jesteśmy przygo-
towani na taki ciężar filmu i nie 
wiemy, że kino Smarzowskiego 
raczej nie otuli nas ciepłym kocy-
kiem? Warto mieć większą wiedzę 
przed, z jakiego rodzaju emocjami 
spotkamy się w filmie, w jaki stan 
może on nas wprowadzić. 

Terapia – przyszłością 
kina?
I wcale nie chodzi o terapię z Me-
chanicznej pomarańczy Stanleya 
Kubricka. Filmoterapia, to nie jest 
również kolejna moda w stylu slow 
food. Ma silne potwierdzenie w na-
uce i badaniach psychologicznych. 
Po raz pierwszy filmy w terapii 
zaczęto wykorzystywać po dru-
giej wojnie światowej, kiedy wie-
lu żołnierzy wracało z depresją. 
Szukano pomysłu na uatrakcyj-
nienie tradycyjnej terapii, dla nie-
zachęconych a potrzebujących po-
mocy. Dzisiaj nie tylko terapeuci 
wiążą przyszłość kina z terapią. 

W książce Romana Pawłowskie-
go „Bitwa o kulturę” Małgorzata 
Szumowska twierdzi, że przyszłe 
losy kina to właśnie terapia. „Ki-
no będzie się kameralizować, ma 
być bliższe życiu, emocjom, bliż-
sze prawdzie indywidualnej. Fil-
my powinny pokazywać to, co jest 
ambiwalentne uczuciowo, co bu-
dzi niepokój. Współcześni ludzie 
są zaniepokojeni, dlatego chodzą 
do psychoterapeutów. Obraz ma 
uruchamiać skrajne uczucia, żeby 
uderzał w niepokoje, lęki współ-
czesności. Robienie filmów to ro-
dzaj terapii – mojej własnej i widza. 
Robiąc film, pracuję ze swoimi 
lękami, które przekładam na nar-
rację. Potem okazuje się, że wielu 
ludzi ma bardzo podobnie. Czyli 
przeżywamy jakiś rodzaj terapii. 
Film to terapia, często szokowa” – 
mówi Szumowska.

„Filmoterapię rozumiem jako 
proces dynamicznej interakcji 
między osobowością pacjenta 
a specjalnie dobranym dla 
niego filmem. Ten proces, 
z pomocą terapeuty, staje się 
przestrzenią umożliwiającą 
badanie swoich problemów, 
zwiększenie umiejętności 
samorozumienia i rozwijanie 
refleksyjności”.

Małgorzata Kozubek, 
autorka książki „Filmoterapia. 

Teoria i praktyka”

„W relacji terapeuta – pacjentka, 
film okazał się dla nas 
świetnym punktem wyjścia 
do rozmowy na dość trudny 
temat – seksualności”.

Bartosz Szymczyk, 
psychoterapeuta pracujący z filmami, 

Ośrodek Ogrody Zmian

Reżyser nie tworzy 
filmu, tylko organy
Alfred Hitchcock mawiał, że re-
żyser tak naprawdę nie tworzy 
filmu, tylko organy. Gra akord 
i ludzie się śmieją. Gra kolejny, 
a ludzie płaczą. I coś w tym jest, 
bo jak wynika z badań psycholo-
gów, filmy najbardziej ze wszyst-
kich dziedzin sztuki, muzyki czy 
teatru, wpływają na nasze emo-
cje. W bezpiecznej przestrzeni 
filmowej jesteśmy w stanie spo-
tkać się z tymi najtrudniejszymi, 
negatywnymi emocjami, których 

na co dzień unikamy, jak ból, lęk 
czy smutek. Ludzie, którzy na co 
dzień nie płaczą, w kinie są w sta-
nie zapłakać.

Z badań Uri Hassona nad filma-
mi Hitchcocka, wynika, że w po-
równaniu do innych reżyserów, np. 
Sergia Leone czy Larry’ego Davi-
da najsilniej kierują one naszymi 
emocjami. Okazuje się, że strach, 
lęk czy niepokój to najwyrazistsze 
uczucia w kinie. A Hitchcock od 
początku w swoich filmach wpro-
wadzał nastrój niepokoju, który 
nie mija. „Film powinien zaczy-
nać się od trzęsienia ziemi. Potem 
zaś napięcie ma nieprzerwanie 
rosnąć” – mawiał. Nic dziwnego, 
na tego rodzaju emocje jesteśmy 
ewolucyjnie wyczuleni. Ostrzega-
ją nas przed zagrożeniem, dzięki 
temu przetrwaliśmy.

„Lubię sponiewierać się w kinie. 
Film powinien pozostawić po 
sobie znaczący ślad w odbiorcy. 
Wywołać burzę wrażeń 
i emocji”.

Monika Suchecka, 
edukatorka filmowa w gimnazjum

Dzień dobry, poproszę 
kilogram radości
Psychologowie pozytywni 
zajmujący się badaniem szczęścia, 
nieustannie wykładają nowy towar 
na półki – kolejne badania i teorie, 
które mają pomóc w dobrym 
życiu. Co warto zapamiętać 
i jaki to ma związek z filmami? 

„Pracowałem z tym filmem 
razem z osobą, która 
zdecydowała się wypisać ze 
świata emocji. Nie rozmawiać 
o nich. Nie przeżywać różnych 
stanów. Tyle że na emocje nie 
ma szczepionki. Rezygnacja 
z trudnych, negatywnych 
stanów emocjonalnych odcina 
również naszą zdolność 
do przeżywania tego, co 
pozytywne. Gdy w wężu 
ogrodowym zatkamy odpływ, 
woda nie poleci. Za jakiś czas 
tryśnie jednak na uszczelce”.

Bartosz Szymczyk

Komedie, kino kulinarne czy 
musicale, jak Mamma Mia czy 
Głupi i głupszy, to tak zwane 
feel good movies czyli filmy, które 
oglądamy i od razu czujemy się 
lepiej. Dzięki temu, że chwilowo 
podnoszą nasz poziom serotoni-
ny. Jednak działają na zasadzie ta-
bliczki czekolady, dzięki nim nie 
przepracujemy większego proble-
mu. Nie dowiemy się też więcej 
o sobie. Filmy znaczące dla wi-
dza, wywołują nie tylko emocje 
pozytywne, ale i negatywne. Gdy 
oglądamy Toniego Erdmanna Ma-
ren Ade, śmiejemy się i płaczemy 
na zmianę, po to, żeby na końcu 
dojść do refleksji, co jest dla nas 
najważniejsze w życiu.

„Co dzisiaj oglądają Polacy? 
W ostatnim tygodniu lutego 

Przede wszystkim, że w życiu 
warto pielęgnować emocje 
pozytywne, ale nie unikać tych 
negatywnych, one również są 
potrzebne. Informują o tym, że 
w naszym życiu dzieje się coś 
ważnego. Na przykład smutek po 
rozstaniu z drugą osobą pomaga 
nam wycofać zaangażowanie.

Zrozumiałe jest dążenie do te-
go, co pozytywne – szczęścia czy 
miłości. A także unikanie tego, 
co niewygodne i trudne – emocji 
typu strach czy złość. Problem za-
czyna się, gdy próbujemy te nega-
tywne emocje wymazać, stłumić 
je lub im zaprzeczać, np. poprzez 
przekonywanie samych siebie, 
że ich nie doświadczamy. Wtedy, 
za jakiś czas, dadzą o sobie znać, 
tyle że ze zdwojoną siłą. Chodzi 
o to, żeby zaakceptować wszyst-
kie emocje, dać im prawo do ist-
nienia. W jaki sposób filmy mogą 
nam w tym pomóc?

„Gdy ktoś ma problem 
z wyrażaniem lub nazywaniem 
swoich emocji, wykorzystuje 
film W głowie się nie mieści. 
Niektórzy starają się za wszelką 
cenę trzymać w życiu dzielnie. 
Unikają płaczu nawet na 
filmach. Tymczasem wszystkie 
emocje są ważne i potrzebne. 
Zarówno te pozytywne 
i negatywne – jak filmowa 
postać smutku”. 

Sandra Waszniewska, 
psychoterapeutka 

najchętniej oglądaliśmy 
Porady na zdrady, Ciemniejszą 
stronę Greya i Sztukę kochania. 
Wybieramy przyjemne 
historie i filmy o miłości. Do 
kina idziemy po to, żeby się 
zrelaksować. Życzę wszystkim, 
aby oglądali również te filmy, 
które pozostawią po sobie 
większy ślad w ich życiu. 
Takie, po których płacze się 
ze śmiechu. Albo po prostu 
płacze”.

Ewa Warmuz-Warmuzińska

Radości nie ma, 
już nie produkują. 
A co jest?
Filmy przede wszystkim poma-
gają nam skontaktować się z tym, 
co trudne. Na co dzień stosuje-
my różnego rodzaju mechanizmy 
obronne, nie chcemy zdawać so-
bie sprawy z tego, że nasz związek 
nie ma sensu, czy że nie lubimy 
naszej pracy. Tak jak główny bo-
hater Pat w Poradniku pozytyw-
nego myślenia, który mimo są-
dowego zakazu zbliżania się do 
byłej żony, twierdzi, że jest z nią 
w udanym związku. Często za-
chowujemy się w podobny spo-
sób, nie radząc sobie z emocjami 
czy trudną sytuacją. Zamiast po-
radnika pozytywnego myślenia 
bardziej jednak przyda się po-
radnik myślenia i odczuwania. 
Pozytywne myślenie służy cza-
sem do samooszukiwania. Wte-
dy nasze mechanizmy obronne, 
jak zaprzeczanie, wypieranie, są 
w swoim żywiole. Każdy potra-
fi zasłonić niewygodny kawałek 
rzeczywistości przed samym so-
bą. Pięciolatek ma umazane usta 
kremem i mówi: „To nie ja zjadłem 
ciastko”. To samo potrafią dorośli. 
Lepiej udawać, że wszystko jest 
w porządku, myśleć pozytywnie, 
że „będzie dobrze”, a wszystko 
co złe, minie. Jednak nie da się 
codziennie iść przez życie tylko 
w różowych lub czarnych okula-
rach. Jedne i drugie nie poprawią 
nam wzroku, wręcz przeciwnie, 
oddalają nas od rzeczywistości. 
Dlatego warto spojrzeć na filmy 
przez pryzmat siebie. Tam cze-
ka na nas najciekawsza wiedza. 
Wiedza o nas samych. 

* Martyna Harland,
psycholog Uniwersytetu SWPS, 

autorka projektu Filmoterapia.pl
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Adam Driver i Golshifteh Farahani w filmie 
Paterson, reż. Jim Jarmusch

Sandra Hüller i Peter Simonischek w filmie 
Toni Erdmann, reż. Maren Ade
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Tomasz Raczek: Słowo 
kinoterapia sugeruje, 
że film może być 
lekarstwem. Czy zatem 
należy najpierw ustalić, 
co komuś dolega, a potem 
wysłać go do kina na 
konkretny film?
Armen Mekhakyan: Pewnie 
taki rodzaj kinoterapii też się 
stosuje, ale nasza idea dotyczy 
czego innego. Tak naprawdę 
nie chodzi o to, żeby w kinie 
znaleźć lek na konkretną przy-
padłość, raczej idzie o to, by 
wywołać wrażenie, że chodze-
nie do kina może przynieść 
ulgę, mieć działanie terapeu-
tyczne. 

Ale czy określony film na 
każdego działa w ten sam 
sposób? 
Przeciwnie, na każdego 
może działać trochę inaczej, 
w zależności od tego, jak się 
wychował, co go przeraża, 
a co kojarzy się ze szczę-
ściem i radością. Każdy z nas 
ma zupełnie inne tajemnice 
i demony, z którymi walczy. To 
dlatego czasem inaczej reagu-
jemy na bodźce, które poja-
wiają się na ekranie. 

Czyli niemożliwy jest taki 
sposób postępowania: ktoś 
ma problem z samotnością, 
więc dostaje listę filmów, 
które powinien obejrzeć, 
bo tam ta kwestia jest 
poruszana?
To byłoby zbyt proste. Jeśli 
tak podchodzilibyśmy do 

powiedzieć, z czego biorą się 
takie reakcje i co one mogą 
znaczyć. To jest zaproszenie 
do tego, by myślenie wywo-
łane filmem wyprowadzić 
z obszaru obejrzanej histo-
rii i poprowadzić dalej już ze 
sobą w roli obserwowanego 
bohatera. 
To jest sedno sprawy. Gdy-
bym miał to ująć z punktu 
widzenia terapeutycznego, 
to właściwie nie mam prze-
konania, że w wyniku oglą-
dania filmu na taki czy inny 
temat można u widza wywo-
łać trwałe zmiany, tak żeby to 
było zamiennikiem do terapii. 

Z mojego punktu widzenia nie 
byłoby to możliwe. Dlatego 
też uważam, że to, co robimy, 
to nie diagnozowanie jakie-
goś problemu, a następnie 
zaradzenie temu, tylko raczej 
tworzenie okazji, żeby w ogóle 
rozmawiać o emocjach. 

Mam wrażenie, że w naszych 
spotkania kinoterapeutycz-
nych nie szukamy odpowie-
dzi na zadane pytania, tylko 
przyglądamy się widzom, 
którzy tuż po obejrzeniu 
filmu znajdują się w momen-
cie głębokiego poruszenia, 

wić się, co takiego w tej sce-
nie kojarzy mi się z czymś, co 
sam przeżyłem. Pewnie to nie 
będzie łatwe, ale warto zatrzy-
mać się i sobie przyjrzeć…

… bo to może być symptom 
czegoś bardzo ważnego. 
Bez wątpliwości to jest symp-
tom czegoś bardzo ważnego! 
Jeśli przez długi czas nie 
jesteśmy w stanie ustalić, co 
takiego się dzieje, jeśli nasza 
fizyczność reaguje, a my wciąż 
nie umiemy znaleźć z jakiego 
powodu, to znaczy, że może 
chodzić o coś bardzo istot-
nego, co całkowicie wypar-
liśmy ze świadomości. Na 
pewno nie możemy tego baga-
telizować. 

Gdy o tym mówisz, to brzmi 
to tak, jak wtedy, gdy onkolo-
dzy ostrzegają, że nie można 
bagatelizować z pozoru nie-
winnych pierwszych obja-
wów choroby nowotworowej.
Z tym że w przypadku tak sil-
nych reakcji w kinie, jesteśmy 
już w stanie zaawansowanym, 
gdyż prawdopodobnie pro-
blem siedzi w nas od wielu lat. 
Właśnie dlatego nie można 
dłużej udawać, że go nie ma. 
Taka wartość kinoterapii jest 
dla mnie znacznie ważniejsza, 
niż robienie z filmu narzędzia 
terapeutycznego. 

Jakie filmy są w stanie 
wywołać w nas takie reakcje?
Często się zastanawiam, czy 
filmy, które mają dla nas 
istotne znaczenie, bo potra-
fią zwrócić uwagę na poukry-
wane ważne dla nas sprawy, to 
nie są filmy… smutne. Czasem 
powodują one, że dostrze-
gamy w nich cząstkę siebie, 
a czasem dzięki nim doce-
niamy, co mamy, bo widzimy 
skalę i nabieramy dystansu do 
własnych kłopotów. W terapii 
behawioralnej zachęca się cza-
sem pacjenta, żeby nauczył się 
czegoś poprzez film. Na przy-
kład nagrywa się go, potem 
on to ogląda i analizuje błędy, 
które popełnia, po to, żeby zro-
zumieć, czego powinien uni-
kać, a z drugiej strony może 
siebie ocenić sprawiedliwiej 

kinoterapii, to potrzebowaliby-
śmy filmów instruktażowych, 
objaśniających jak człowiek 
samotny może sobie radzić 
w życiu. Oczywiście to też jest 
szlachetne. 

Rodzaj samodoskonalenia. 
Tak. I dobrze, że są takie 
narzędzia. Kojarzą mi się 
z warsztatowymi działaniami 
dla kinoterapeutów, podczas 
których można pokazać wręcz 
w behawioralny sposób, jak 
można postępować w pew-
nych sytuacjach. I tłumaczyć 
na przykład, co to jest syn-
drom sztokholmski. Wtedy 
mówimy, że film Pokój ide-
alnie nadaje się, żeby omó-
wić to zagadnienie. Jednak 
podczas naszej kinoterapii 
podeszliśmy do tego filmu 
zupełnie inaczej. Nie intere-
sowały nas założenia psycho-
logiczne i nie pokazywali-
śmy, co można zrobić w takiej 
sytuacji. To byłoby sprzeczne 
z moimi przekonaniami doty-
czącymi i nauki, i rozwoju 
osobistego, i wreszcie zrozu-
mienia samego siebie. Uwa-
żam, że powinniśmy zaak-
ceptować i uszanować własną 
autonomię, a terapeuta nie 
może narzucać widzom żad-
nych ograniczeń, ani zakła-
dać, że pewien z góry usta-
lony sposób myślenia okaże 
się przydatny dla uczestni-
ków terapii. Raczej oczekuję, 
że w czasie takiego spotkania 
jego uczestnicy staną się dla 
siebie terapeutami.

Porównałbym to do pierwszej 
wizyty u terapeuty, kiedy to 
nie mamy żadnych ograni-
czeń, niczego nie musimy się 
obawiać i możemy swobod-
nie mówić o tym wszystkim, 
o czym nikomu nigdy wcze-
śniej nie mówiliśmy, nie bojąc 
się żadnej oceny. Chciałbym, 
aby nasze seanse kinoterapeu-
tyczne były właśnie podobne 
do pierwszej sesji u psycho-
loga. Tu nie ma jeszcze miej-
sca na diagnozę, ani na lecze-
nie, ale pojawia się przestrzeń, 
w której przede wszystkim 
musi istnieć poczucie bezpie-
czeństwa. Widzowie mogą bez 
obawy opowiedzieć się po stro-
nie różnych bohaterów, czasem 
takich, którzy są niemoralni 
z punktu widzenia ogólnie 
przyjętej moralności. Nie 
będzie tu żadnej oceny. Cho-
dzi o to, żeby podczas naszych 
kinoterapii każdy mógł powie-
dzieć – tak, ja właśnie odkry-
łem u siebie podobne uczu-
cia – i żeby dostał bodziec, aby 
coś z tym zrobić. 

Mówisz o sytuacji, kiedy 
poruszają nas bohatero-
wie – czasem przez to, że 
są podobni do nas, czasem 
dlatego, że nas denerwują, 
co jednak powiesz o przy-
padku, gdy czujemy, że poru-
szyła nas, wręcz osobiście 
dotknęła, jakaś scena, a my 
nie rozumiemy, dlaczego tak 
się stało. Jesteśmy zdziwieni 
i zaniepokojeni – przecież to 
wcale nie jest nasza historia, 
więc dlaczego?
Bardzo trafne pytanie. Żeby 
można było sobie z tym pora-
dzić, niezbędna okazuje się 
psychoedukacja – umiejęt-
ność zatrzymania się i połą-
czenia uważności ze świa-
domością psychologiczną. 
Trzeba się bowiem zastanowić, 
która dokładnie to była scena, 
następnie poszukać w swojej 
przeszłości, z czym mi się to 
kojarzy. Emocje, które się u nas 
pojawiły, nie powinny być 
bagatelizowane; nie możemy 
pójść na skróty i powiedzieć – 
no pewnie byłem po prostu 
poruszony, bo to mocna scena. 
Raczej trzeba by zastano-

gdy kłębią się w ich gło-
wach różne myśli. Staramy 
się porządkować owe myśli, 
nadawać im logiczny prze-
bieg, uświadamiać, co znaczą 
i jakie mogą być ich korze-
nie. Na podstawie reakcji 
widzów na film możemy pod-

i na przykład dostrzec, że nie 
jest tak źle, jak mu się wyda-
wało. Dotyczy to choćby osób, 
które się jąkają. Najczęściej 
mają przekonanie, że wydają 
z siebie bełkot. Gdy jednak 
posłuchają siebie na nagra-
niu, dochodzą do wniosku, że 
stosunkowo łatwo je zrozu-
mieć. Skoro taki eksperyment 
może być skuteczny, to tym 
bardziej zawodowo zrobiony 
film, który jest doskonały 
z technicznego punktu widze-
nia. Tym bardziej, że emocje, 
jakie dostajemy w filmie, czyli 
w swego rodzaju psychologicz-
nym symulatorze, są bardzo 
prawdziwe. W realnym życiu 
piloci podczas pracy w symu-
latorze mają te same odczu-
cia, co w samolocie – prawdzi-
wie się pocą, prawdziwie się 
stresują. Tak samo my w kinie: 
przeżywając emocje, mamy 
takie doznania, jakie mieli-
byśmy w życiu rzeczywistym. 
Z takiego punktu widzenia 
pomysł doświadczenia kinote-
rapii po to, żeby móc o sobie 
więcej się dowiedzieć, jest fan-
tastyczny. 

Skoro to taki intymny pro-
ces, to czy należy o nim 
mówić na głos, konfrontować 
go z innymi, rozmawiać?
Zależy. Generalnie należy roz-
mawiać i taka jest idea tego 
projektu, ale nie jestem za tym, 
żeby rozmawiać „na oślep”. 
Jeśli będziemy mówili na 
gorąco o swoich odkryciach na 
własny temat, to może okazać 
się niebezpieczne; podzielimy 
się swoimi emocjami, a potem 
będziemy tego żałować, ponie-
waż te osoby nie zrozumieją 
tego tak, jakbyśmy chcieli. 
Lepiej najpierw porozmawiać 
ze sobą samym, a następnie 
wybrać do rozmowy osoby, 
które obdarzamy zaufaniem. 
To może być terapeuta pod-
czas kinoterapii, przyjaciel, 
ktoś z rodziny. Pamiętajmy, że 
wychodzimy wtedy z symu-
latora i zaczynamy zmieniać 
swoje życie!  

* Armen Mekhakyan, autor projektu 
ProPsycheBiznes realizowanego w przy 

współpracy z Centrum Psychologii 
i Psychiatrii ProPsyche

W kinie jak
w symulatorze emocji

Z psychologiem, Armenem Mekhakyanem,
rozmawia Tomasz Raczek

Armen Mekhakyan
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w Polsce od ponad 50 lat. Odbie-
rając nagrodę, reżyser dziękował 
przede wszystkim aktorom: Kali-
cie, Kowalskiemu, Nowickiemu, 
Tymowi oraz Kondratowi, który 
w wieku jedenastu lat zadebiuto-
wał główną rolą w Historii żółtej 
ciżemki. Reżyser w trakcie swojej 
kariery nakręcił 16 filmów, w tym 
ponadczasową trylogię o Kargulu 
i Pawlaku. Warto przypomnieć, że 
jedyną nagrodzoną w tej kategorii 
kobietą pozostaje zmarła niedaw-
no Danuta Szaflarska.

Podobno najsilniejszym euro-
pejskim ptakiem jest orzeł. Mają-
ce taki symbol nagrody stają po 
stronie pokrzywdzonych. Środowi-
sko filmowe na czele z Agnieszką 
Holland i Dariuszem Jabłońskim, 
zaapelowało o uwolnienie Olega 
Sencowa, skazanego przez rosyj-
ski sąd w Rostowie nad Donem 
na 20 lat kolonii karnej o zaostrzo-
nym rygorze. W dowód solidar-
ności goście gali podnieśli kartki 
z napisem: #ReleaseOlegSentsov.

Pierwszy raz w historii Orły by-
ły transmitowane przez CANAL+. 
Do tej pory najważniejsza polska 
nagroda filmowa była wspiera-
na przez Telewizję Polską. Przed 
rokiem galę poprowadził Maciej 

Stuhr, pozwalając sobie na poli-
tyczne komentarze. „Orły to insty-
tucja niezależna, która nie jest ko-
chana przez władze. Decyzją Tele-
wizji Polskiej było, że Orły w tym 
roku nie będą pokazywane na tej 
antenie” – mówił na poprzedza-
jącej rozdanie nagród konferen-
cji prasowej, prezydent Polskiej 
Akademii Filmowej, Dariusz Ja-
błoński.  

Nie ma mocnych
na Orlice

reżysera Ziemi obiecanej. Tego-
roczna wygrana Wołynia, opowie-
ści o rzezi wołyńskiej w 1943 roku, 
koresponduje z dziełami Mistrza. 
Wojciech Smarzowski, jak żaden 
inny współczesny polski filmowiec, 
podejmuje tematykę historycz-
ną, często dla naszego kina nie-
zwykle problematyczną. Podob-
nie jak wcześniej Wajda w Kana-
le czy Popiele i diamencie potrafił 
sprzeciwić się niektórym środowi-
skom i ukazać śmierć bohaterów 
jako kompletnie bezsensowną, tak 
Smarzowski w Róży czy Wołyniu 
opowiada dziś o bolesnych dzia-
łaniach Polaków. Filmy reżysera 
Drogówki zmuszają do refleksji 
nad traumatycznymi momentami 
historii, przez co powodują kontro-
wersyjne, trwające latami intelek-
tualne dyskusje o polityce, społe-
czeństwie i kulturze. Wołyń, opo-
wiadając o rzezi Polaków, jakiej 
dokonali ukraińscy nacjonaliści, 
potępia międzyludzką nienawiść. 
Warto podkreślić, że film obejrzało 
w kinach prawie 1,5 mln widzów.

W trakcie gali Grażyna Torbic-
ka zwróciła się do Smarzowskie-
go, określając Wołyń mianem pol-
skiego La La Land (w obu przy-
padkach liczba czternastu nomi-
nacji). Polski obraz prześcignął 
jednak amerykański musical ilo-
ścią zdobytych statuetek. Tryum-
fował w kategorii Najlepszy Film 
oraz otrzymał nagrody za reżyse-
rię, zdjęcia, muzykę, scenografię, 
kostiumy, montaż, dźwięk i Na-
grodę Publiczności. „Miałem taką 
ideę, żeby widz po wyjściu z kina 
wrócił do domu i przytulił swoje 
dzieci. Tylko od nas, dorosłych, za-
leży, w jakim świecie przyjdzie im 
żyć” – wyznał Smarzowski. Moż-
na uznać, że członkowie Polskiej 
Akademii Filmowej odpowiedzieli 
na brak wyróżnienia dla Wołynia 
podczas zeszłorocznego festiwalu 
gdyńskiego. 

Orły zdominowała jednak te-
matyka kobieca. Każdy laureat 
czy występujący nawiązywał do 
roli kobiety w filmie i społeczeń-
stwie. Najbardziej wybrzmiały sło-
wa Agaty Kuleszy, nagrodzonej 
w kategorii Najlepsza Drugopla-
nowa Rola Kobieca, w obrazie Je-
stem mordercą Macieja Pieprzycy 
(jej filmowy mąż grany przez Ar-
kadiusza Jakubika odebrał Orła 
za Najlepszą Drugoplanową Ro-
lę Męską). Wyróżniona, wyszła na 

Marcin Radomski

Sukcesy polskich filmowców 
od 1999 roku nagradzane są 
statuetką symbolizującą orła. 

Wręczając jedną z nagród, aktor 
Piotr Głowacki przyznał, że jest 
zwolennikiem teorii historii Pol-
ski, w której to bocian jest najważ-
niejszym ptakiem. „To już dziewięt-
nasta edycja Orłów, a więc nie ma 
żartów” – przypomniał Eryk Lubos. 

Polskie Nagrody Filmowe – Or-
ły nazywane są często „polskimi 
Oscarami”. Co działo się na gali 
w Los Angeles, wiemy wszyscy, 
dlatego Grażyna Torbicka, witając 
partnerów PwC odpowiedzialnych 
za wyniki głosowania, cieszyła się, 
że widzi ich w dobrym stanie psy-
chicznym. „Proszę nam wierzyć, że 
ten rok był dla nas z różnych po-
wodów bardzo szczególny. Towa-
rzyszy nam na tej scenie wyjątko-
wa trema i stres, ponieważ my też 
oglądaliśmy tegoroczne Oscary” – 
zażartowali Piotr Wyszogrodzki 
i Krzysztof Szułdrzyński. Chwilę 
później, przy akompaniamencie 
salw śmiechu, przebrany za Do-
nalda Trumpa Andrzej Seweryn 
mówił, że kocha polskie kino i pol-
ski lud. „To był taki żart. Ta postać 
jest fragmentem ostatniego przed-
stawienia, które gramy w moim 
teatrze” – wyjaśnił aktor. Odbie-
rający z jego rąk nagrodę za od-
krycie roku Jan P. Matuszyński, 
reżyser filmu Ostatnia Rodzina, 
pozostając w konwencji, podzię-
kował rządowi Stanów Zjednoczo-
nych. Z kolei Seweryn, otrzymu-
jąc nagrodę za Najlepszą Główną 
Rolę Męską wspomniał rozmowę 
z Andrzejem Wajdą, w której reży-
ser powiedział, że słyszał o dobrej 
roli aktora. Ostatnią Rodzinę, opo-
wieść o Beksińskich, nagrodzono 
za scenariusz Roberta Bolesty. Po-
nadto, członkowie Akademii przy-
znali również statuetkę filmowej 
Zofii Beksińskiej, czyli Aleksan-
drze Koniecznej. „Czuję się, jak-
bym dostała szlify na mundurze 
i została wcielona do armii wybit-
nych polskich filmowców” – mó-
wiła wzruszona aktorka.

Poprzedni rok okazał się wyjąt-
kowy dla polskiej kinematografii. 
Dariusz Jabłoński, prezydent Pol-
skiej Akademii Filmowej powie-
dział, że „tylko raz w historii kine-
matografii odchodzi Mistrz”, dlate-
go obchodzimy teraz rok Andrze-
ja Wajdy. Motywem przewodnim 
wręczania nagród była twórczość 

scenę w towarzystwie swoich kon-
kurentek Agaty Buzek i Izabeli Ku-
ny, po czym przeczytała napisany 
wraz z nimi apel: „Wszystkie trzy 
jesteśmy ambitne i mamy nerwi-
cę. Kulesza jest katoliczką, Kuna 
jest ateistką, a Buzek jest chuda. 
Kuna ma dwoje dzieci, Kulesza 
jedno, a Buzek jest córką premie-
ra. (…) I mimo tych różnic i tego, 
że dzisiaj tylko jedna z nas dosta-
ła Orła, będziemy nadal pracować, 
szanować się, sprzeczać i spotykać 
w domu Agaty Kuleszy. Lubmy się 
trochę”. Anna Zamecka, której Ko-
munię uznano za Najlepszy Film 
Dokumentalny, cytowała profesor 
Marię Janion, wzywając do soli-
darności kobiet w polskim kinie. 

Podobnie jak przed rokiem, Pol-
ska Akademia Filmowa za Najlep-
szy Serial uznała produkcję krymi-
nalną. Nagrodę otrzymał Belfer 
Łukasza Palkowskiego, reżysera 
obsypanych Orłami w 2015 roku 
Bogów. Artysta dziękował za moż-
liwość zrobienia serialu, o którym 
będzie mógł z dumą opowiadać 
i pokazywać w Polsce i za grani-
cą. Obecnie trwają prace nad dru-
gim sezonem tego tytułu. 

„Sąd sądem, ale sprawiedliwość 
musi być po naszej stronie” – mo-

głyby powiedzieć kobiety, cytu-
jąc film wyróżnionego Orłem za 
Osiągnięcia Życia Sylwestera Chę-
cińskiego. Laudację wygłosił Jan 
Nowicki, który uznał twórcę Sa-
mych swoich największym żyją-
cym polskim reżyserem. I pytał 
ze sceny: „Dlaczego, do cholery, 
nie nakręcisz drugiej części Wiel-
kiego Szu?”. Filmy Chęcińskiego 
bawią kolejne pokolenia widzów 

Rozdanie Polskich Nagród Filmowych – Orły 2017 można podsumować, 
trawestując słowa pewnej piosenki: „Gdzie te kobiety, mmm, orły, sokoły, 

herosy?”. W tym roku bowiem gala odbywająca się w Teatrze Polskim 
upłynęła pod znakiem kobiet.

Laureaci Orłów 2017

Andrzej Seweryn jako Donald 
Trump i Jan P. Matuszyński 
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Kargul i Pawlak doczekali się po-
mnika w Toruniu i muzeum w Lu-
bomierzu, gdzie powstały zdjęcia, 
i gdzie co roku odbywa się Ogól-
nopolski Festiwal Filmów Kome-
diowych. Do tego gatunku Chę-
ciński wrócił też w 1991 roku, gdy 
z perspektywy dekady spojrzał na 
stan wojenny. W Rozmowach kon-
trolowanych razem ze Stanisławem 
Tymem zburzył martyrologiczne 
stereotypy, w krzywym zwierciadle 
pokazał zarówno sprawców stanu 
wojennego, jak i tych, których ten 

czas wytrącił z normalnego życia, 
pozbawiając nadziei. 

Swoją sprawność warsztatową 
potwierdził też w kinie sensacyj-
nym. Pod koniec lat 60. nakręcił 
szpiegowski dramat Tylko umar-
ły odpowie, a na początku lat 80. 
porwał widzów pasjonującą i nie-
moralizatorską historią karciane-
go szulera – Wielki Szu przycią-
gnął do kin ponad 2 mln widzów. 

Ale są też w filmografii reży-
sera dramaty obyczajowe i psy-
chologiczne, jak choćby Roman 

Ostatnie ćwierćwiecze nie było 
dla Chęcińskiego łaskawe, jak wie-
lu artystom starszego pokolenia 
trudno mu było wpisać się w nowy 
czas. Pracował dla małego ekranu: 
wyreżyserował kilka spektakli Te-
atru Telewizji, kilka odcinków se-
rialu Z pianką czy bez, wreszcie 
film Przybyli ułani z cyklu „Święta 
polskie”. Ale nie wyjechał na plan 
kinowej fabuły. Gdy o to pytam, 
odpowiada: „Za wcześnie jeszcze, 
by o tym filmie mówić, ale myślę 
o nim. Może zdążę go zrobić...”. 

Przed laty, zapytany w ra-
diowym programie o ma-
rzenie, zażartował: „Chciał-

bym przestać być reżyserem Sa-
mych swoich”. I coś w tym jest, bo 
w świadomości widzów Chęciński 
funkcjonuje głównie jako twórca 
trylogii o Kargulach i Pawlakach. 
A przecież jest artystą o różnorod-
nym dorobku. W czasach, gdy pol-
skie kino hołubiło głównie rozli-
czenia z historią i dramaty pełne 
aluzji do politycznej sytuacji, on 
nie stronił od kina gatunku. Gdy 
twórcy ze szczyptą pogardy wy-
powiadali się o „komercji”, zawsze 
podkreślał, że zależy mu na tym, 
by wartości artystyczne filmów 
połączyć z popularnością u pu-
bliczności. 

„Przystępując do pracy, naj-
pierw zadawałem sobie pytanie: 
czy ludzie będą chcieli taki film 
zobaczyć” – przyznaje. A przecież 
jednocześnie był bacznym obser-
watorem polskiej rzeczywistości.

Urodził się w 1930 roku w Suś-
cu koło Tomaszowa Lubelskiego. 
Latem 1939 roku rodzina przenio-
sła się do Zamościa. Tam ojciec 
chciał wybudować dom. Pierw-
szego września marzenia te le-
gły w gruzach. Sylwester Chęciń-

ski, jak wszyscy z jego pokolenia, 
zachował w dziecięcej pamięci 
traumę wojny. I kolejnych prze-
prowadzek. Najpierw ucieczkę ze 
Wschodu pod Częstochowę, a po-
tem, już po roku 1945 – po nowe 
życie, na Ziemie Zachodnie. Skoń-
czył liceum w Dzierżonowie. Na 
Dolnym Śląsku, gdzie obok sie-
bie mieszkali Żydzi, uciekinierzy 
z Kresów, ale też ci, którzy szukali 
przygody i lepszego startu, zro-
zumiał, czym jest społeczeństwo 
wielokulturowe. I pokochał sztukę. 
Czas stalinizmu przetrwał w oazie 
łódzkiej Szkoły Filmowej, a po ab-
solutorium wrócił na Dolny Śląsk. 
Dziś mówi, że nigdy tej decyzji nie 
żałował, a Wrocław nazywa „swo-
im miejscem na ziemi”. 

Zadebiutował filmem dla dzie-
ci – Historią żółtej ciżemki – ba-
śnią, którą razem ze scenografami 
Jerzym i Lidią Skarżyńskimi za-
mknął w kształt gotyckiego ma-
larstwa. Jego znakiem firmowym 
jest rzeczywiście komedia. Trylo-
gia Sami swoi, Nie ma mocnych 
i Kochaj albo rzuć o dwóch zwa-
śnionych rodzinach ze Wschodu, 
które osiedliły się na Ziemiach 
Odzyskanych i zawzięcie walczą 
o miedzę, stała się serią kultową. 

i Magda, historia rozpadu mał-
żeństwa opowiedziana dwukrot-
nie – z punktu widzenia mężczy-
zny i kobiety. Jest Legenda – ob-
raz, w którym oczami trójki mło-
dych bohaterów patrzył na woj-
nę. I Agnieszka 44, gdzie w nie-
sztampowy sposób opowiedział 
o skazie, jaką ta wojna pozosta-
wiła w ludziach. Jego twórczość 
dawała się jednak sprowadzić do 
wspólnego mianownika: nie bez 
powodu nazwano go „malarzem 
polskich charakterów”.

Barbara Hollender

„Ten Orzeł bardzo dużo dla mnie znaczy, bo dostaję go od kolegów” – mówi mi 
Sylwester Chęciński. – „W naszym środowisku kłębią się różne uczucia: przyjaźń, 

ciekawość, szacunek, czasem niechęć i lekka zazdrość. Więc odczuwam wielką 
satysfakcję, że członkowie Akademii na mnie zagłosowali”. 

Sylwester Chęciński
– malarz polskich

charakterów
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Marek Kondrat w filmie 
Historia żółtej ciżemki, 

reż. Sylwester Chęciński
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ne point of view, kręcone z punk-
tu widzenia bohatera filmowego 
(którym w tym przypadku mógł 
być Jasiński), ukazujące rzeczy-
wistość niemal dosłownie jego 
oczyma. Zadaniem Dyllusa było 
uzyskanie praktycznie tego same-
go efektu, ale z niewielką ilością 
ujęć subiektywnych, poprzez takie 
budowanie obrazu obiektywnego, 
by widz zorientował się, że kluczo-
wą postacią jest śledczy Jasiński 
i też się z nim utożsamiał. „Dla-
tego kamera prawie bez ustanku 
mu towarzyszy, często pokazuje 
jego twarz i malujące się na niej 
emocje. Ponieważ prowadzone 
przez niego dochodzenie staje 
się nerwowe, jest w wielu ujęciach 
prowadzona z ręki, by oddać dy-
namicznym obrazem temperatu-
rę wydarzeń” – tłumaczy Dyllus.

Zoom redivivus
W scenariuszu autor zdjęć do-
strzegł obraz owego systemu, 
który zdeprawował Jasińskiego. 
Zastanawiał się, jak pokazać na 
ekranie system, mechanizm wza-
jemnych powiązań między uwikła-
nymi weń ludźmi. Jedną z propo-
zycji reżysera, ochoczo podchwy-

coną przez Dyllusa, był powrót 
do zarzuconego dawno ostenta-
cyjnego używania transfokatora. 
„I oto w scenie, w której Jasiński 
obserwuje Kalickiego, zdecydo-
wany najazd zoomu na utkwione 
w Jasińskim spojrzenie komen-
danta milicji, granego przez Piotra 
Adamczyka, dobitnie uświadamia 
podwładnemu, że sam jest obser-
wowany przez przełożonego. Kie-
dy zaś wątpliwości co do domnie-
manej winy Kalickiego powodują 
rozłam w ekipie dochodzeniowej, 
a Jasiński zdaje się to lekceważyć, 
i mówi, że najważniejsze, aby trzy-
mać się razem, demonstracyjny 
odjazd transfokatora pokazuje, 
iż z dawnego kilkunastoosobo-
wego zespołu została garstka” – 
wyjaśnia Paweł Dyllus. 

O świetle i barwie
Uhonorowany Nagrodą PSC ope-
rator przywiązuje dużą wagę do 
rozwiązań oświetleniowych i ko-
lorystycznych w Jestem morder-
cą. „Celem podkreślenia realizmu 
wnętrz, doświetlałem je światłem 
sztucznym, ale wpadającym do 
nich zza okien, jak w rzeczywi-
stości, a przy tym rozproszonym, 
miękkim. Sprawiało ono wrażenie 
światła naturalnego. Ogólna mięk-
kość oświetlenia nie przeszkodziła 
mi w zarysowywaniu nim dość wy-
razistych kontrastów na twarzach 
bohaterów. Jasiński i Kalicki wio-
dą, każdy z innego powodu, nie-
spokojne życie wewnętrzne, wa-
dzą się z moralnością, sumieniem. 
Przyszło mi na myśl, że kontrasty 
mogą dobrze oddać ten stan du-

wali mojej pasji fotograficznej” – 
wspomina. W III klasie popłynął 
na kilka miesięcy ze Szkołą Pod 
Żaglami w rejs. Uwieczniał go ka-
merą VHS. Nakręcone materiały 
spotkały się z zainteresowaniem. 
„Pomyślałem sobie wtedy, że faj-
nie byłoby zostać dokumentalistą 
filmowym” – zwierza się. Przed 
maturą poznał Lecha Majewskie-
go i Adama Sikorę, którzy kręcili 
wtedy Angelusa. Asystował im na 
planie, nosił kamerę, podpatry-
wał profesjonalne robienie zdjęć 
do filmu. Na Wydział Radia i Te-
lewizji Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach (kierunek: Reali-
zacja Obrazu) dostał się dopiero 
za trzecim razem, bez powodzenia 
dwukrotnie próbując szczęścia 
w PWSFTviT w Łodzi. „Czekając 
na studia filmowe, studiowałem 
filozofię, dużo czasu spędzałem 
w knajpach, ale też w ciemni. Fo-
tografowałem, tworzyłem krótkie 
formy filmowe” – mówi Dyllus. Na 
studiach zrobił zdjęcia do etiudy 
Julii Ruszkiewicz Sezon na kaczki, 
za które otrzymał Złotą Kijankę 
na festiwalu Camerimage w Ło-
dzi, a także do krótkometrażowe-
go filmu Rafała Kapelińskiego 
Emilka płacze.

W pełnym metrażu zadebiu-
tował jako autor zdjęć komedią 
obyczajową Szymona Jakubow-
skiego Jak żyć? (2008). Po niej 
sfotografował kolejne – Zgorszenie 
publiczne Macieja Prykowskiego 
i Wojnę żeńsko-męską Łukasza Pal-
kowskiego, ale pierwszym poka-
zem pełni talentu Dyllusa stał się 
piękny dramat Macieja Pieprzycy 
Chce się żyć (2014). Za zdjęcia do 
tego filmu młody operator otrzy-
mał nominację do Nagrody PSC.

Z Marcinem Koszałką dzielił 
obowiązki operatora w fabulary-
zowanym dokumencie Bogdana 
Dziworskiego o Gruzji Plus minus, 
czyli podróże muchy na Wschód. 
Pracował również w Armenii i In-
diach. Nniedawno ukończył pracę 
przy Atlasie Macieja Kawalskie-
go – fabularnej „trzydziestce” ze 
Studia Munka. Przygotowuje się 
do Dziennika z wycieczki do Bu-
dapesztu Kapelińskiego, Kukułki 
Joanny Kaczmarek i filmu Micha-
ła Szcześniaka Fisheye. Kariera 
Pawła Dyllusa rozkręca się, a Na-
groda PSC może nadać jej jeszcze 
większy rozmach. 

W scenariuszu Pieprzy-
ca kreśli obraz degren-
golady moralnej mili-

cjanta Janusza Jasińskiego (Mi-
rosław Haniszewski), który tropi 
„Wampira” – Wiesława Kalickie-
go (Arkadiusz Jakubik). Stróż 
prawa porzuca etykę zawodową 
na rzecz budzącego nomen omen 
prawne zastrzeżenia, za to pożą-
danego ze względów wizerunko-
wych, sukcesu. „Wampir” aresz-
towany! W gabinetach strzelają 

korki od szampana. Tylko czy 
mężczyzna pojmany na podsta-
wie poszlak, któremu grozi wy-
rok śmierci, jest aby na pewno 
poszukiwanym seryjnym morder-
cą? Pojawiają się sygnały, które 
temu przeczą. W ekipie docho-
dzeniowej narasta sceptycyzm. 
Ale władza uruchamia łańcuch 
zachęt, by w Jasińskim zagłu-
szyć wątpliwości, przeciągnąć 
go na swoją stronę, uczynić na-
rzędziem systemu podporząd-

kowywania wyższych wartości 
celom propagandowym.

Obiektyw na śledczego!
Po ubiegłorocznym Festiwalu Fil-
mowym w Gdyni mówiono, że 
Jestem mordercą to opowieść 
o tym, jak w człowieku rodzi się 
zło, w której Pieprzyca skrzyżo-
wał thriller policyjny z Wodzire-
jem Feliksa Falka, wybitnym osią-
gnięciem kina moralnego niepo-
koju. „I właśnie kino moralnego 

niepokoju było dla Maćka i dla 
mnie jedną z inspiracji w tworze-
niu warstwy wizualnej filmu. Dru-
ga płynęła z realistycznego nurtu 
w kinie amerykańskim lat 70., np. 
z Francuskiego łącznika i Taksów-
karza” – mówi Paweł Dyllus.

Z rozmów, jakie odbył z Pieprzy-
cą przed rozpoczęciem zdjęć, wy-
nikało, że reżyser chciał mieć w Je-
stem mordercą narrację subiek-
tywną. Nie chodziło bynajmniej 
o ujęcia stricte subiektywne, zwa-

Andrzej Bukowiecki

cha, te rozterki” – opowiada au-
tor zdjęć. „W scenie pierwszego 
przesłuchania Kalickiego po za-
trzymaniu, celowy niedostatek 
światła na jego twarzy, ukrycie 
jej w cieniu, przydaje domniema-
nemu mordercy tajemniczości, 
przewrotnie utwierdza widzów 
w przekonaniu, że na pewno jest 
mordercą. Tym większe jest ich 
zaskoczenie, gdy zaczynają w to 
powątpiewać” – dodaje.

Twórcy filmu szczęśliwie nie 
ulegli pokusie pójścia w stronę 
pstrokacizny barwnej rodem z uży-
wanego w PRL Orwocoloru. Gama 
kolorystyczna została ograniczona 
w takim stopniu, by obraz utrwalał 
się w pamięci jako niemalże mo-
nochromatyczny, nawiązujący do 
przaśności realnego socjalizmu, 
ale też nie popadał w monotonię.

Dyllus, zapytany, czym sam tłu-
maczy sobie otrzymanie Nagrody 
PSC za zdjęcia w Jestem morder-
cą, odpowiada: „Wydaje mi się, że 
oddanie na mnie głosów przez ko-
leżanki i kolegów może świadczyć 
o docenieniu konsekwencji w sty-
listyce obrazu, odwagi w świece-
niu, kontrastach i użyciu zoomu, 
a koniec końców spójności treści 
i formy filmu”.

O laureacie
Paweł Dyllus urodził się 11 wrze-
śnia 1981 roku w Katowicach. Już 
w szkole podstawowej robił zdję-
cia. W liceum należał do kółka fo-
tograficznego. „Byłem niesfornym 
uczniem, ale mój wychowawca 
Iwo Scelina i nauczycielka histo-
rii sztuki Anna Szmatloch kibico-

Paweł Dyllus, któremu film Macieja Pieprzycy Jestem mordercą przyniósł tegoroczną 
Nagrodę Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC – Polish Society of 
Cinematographers) za Najlepsze Zdjęcia, od początku wiedział, że nie będzie to tylko 
kryminał inspirowany głośną na początku lat 70. sprawą seryjnego mordercy kobiet na 
Śląsku, Zdzisława Marchwickiego, okrzykniętego „Wampirem z Zagłębia”.

Sfilmować system
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Mirosław Haniszewski w filmie Jestem 
mordercą, reż. Maciej Pieprzyca 

Paweł Dyllus
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26lutego odbyła się Ga-
la Nagród PSC (Polish 
Society of Cinemato-

graphers), podczas której Stowa-
rzyszenie Autorów Zdjęć Filmo-
wych nagrodziło swoim laurem 
twórcę najlepszych zdjęć do peł-
nometrażowego obrazu fabular-
nego. Nominowani twórcy to au-
torzy zdjęć do filmów obecnych 
na ekranach polskich kin w 2016 
roku. Podczas uroczystości uhono-
rowano także innych wybitnych 
artystów kina.

W tym roku o statuetkę walczy-
ło pięć tytułów. Wśród nomino-
wanych znalazły się następujące 
produkcje: Jestem mordercą (zdję-

cia Paweł Dyllus, reżyseria Maciej 
Pieprzyca), Letnie przesilenie (zdję-
cia Jerzy Zieliński, reżyseria Mi-
chał Rogalski), Opowieść o miłości 
i mroku (zdjęcia Sławomir Idziak, 
reżyseria Natalie Portman), Ostat-
nia Rodzina (zdjęcia Kacper Fer-
tacz, reżyseria Jan P. Matuszyński), 
Wołyń (zdjęcia Piotr Sobociński jr, 
reżyseria Wojciech Smarzowski). 
W wyniku głosowania członków 
Stowarzyszenia, laureatem Nagro-
dy PSC został Paweł Dyllus, który 
odebrał ją z rąk ubiegłorocznego 
triumfatora, Arkadiusza Tomiaka. 
Operator otrzymał również atrak-
cyjne wyróżnienie w postaci wy-
jazdu do Las Vegas na warsztaty 

filmowe. „Znalezienie się w takim 
gronie to totalny zaszczyt i dzię-
kuję za tę nagrodę. To dobra oka-
zja, żeby podziękować ludziom, 
o których się nie mówi. Dzięku-
ję więc całej ekipie, która ze mną 
współtworzyła zdjęcia do Jestem 
mordercą” – mówił laureat.

Ponadto wręczono nagrody 
w dwóch innych kategoriach. Na-
grodę PSC za całokształt twórczo-
ści otrzymał Krzysztof Ptak, zmarły 
w ubiegłym roku, wybitny operator 
filmowy, autor zdjęć do takich m.in. 
obrazów, jak Edi Piotra Trzaskal-
skiego, Pornografia Jana Jakuba 
Kolskiego, Mój Nikifor Krzysztofa 
Krauzego czy Dom zły Wojciecha 

Smarzowskiego. Nagrodę z rąk 
Wojciecha Staronia odebrały żo-
na Krzysztofa Ptaka wraz z cór-
ką. „Myślę, że wszyscy jesteśmy 
zmienieni przez obrazy Krzysia. 
On w fikcji szukał prawdy i to było 
wspaniałe. Ponadto, to Krzysztof 
po raz pierwszy nas wprowadził 
w świat cyfrowy. Był na swój spo-
sób zielonym światłem, przewod-
nikiem, który wytyczał drogę. Za-
rażał także ludzi filmem, udowad-
niając, że jest to piękna sztuka” – 
wspominał zmarłego przyjaciela 
Wojciech Staroń. „Bardzo dziękuję 
w imieniu Krzysia i całej naszej ro-
dziny. On z pewnością byłby bar-
dzo szczęśliwy. »Śmierć niczego 
dobrego nie niszczy« – ten cytat 
oddaje postać rzeczy. Kierował się 
zawsze ku dobru i w tych czynach 
jest wciąż obecny. Dziękuję wam 
przyjaciele, dziękuję wszystkim” – 
wzruszająco dziękowała za uhono-
rowanie męża Małgorzata Ptak. 

Z kolei Nagroda Specjalna PSC 
trafiła do wybitnego kompozyto-
ra, Zbigniewa Preisnera, który 
odebrał ją z rąk Jacka Petryckie-
go. „Po raz ostatni napisałem mu-
zykę do polskiego filmu do We-
isera Wojciecha Marczewskiego. 
Przedtem również miałem prze-
rwę w pracy dla polskiej kinema-
tografii przekraczającą dziesięć 
lat. Dlatego bardzo mnie zaska-
kuje ta nagroda. Wszystko się 
zmieniło przez te trzydzieści lat. 
Mam wrażenie, że tylko jedno jest 
tak samo. Czuję, stojąc tu dzisiaj, 
że jest tak samo, jak w 1987 roku. 
Ważne, żebyśmy wiedzieli, dokąd 
idziemy. Nie dajmy się!” – mówił 
Zbigniew Preisner, przyjmując 
nagrodę.  

Paweł Dyllus 
laureatem Nagrody PSC

Paweł Zwoliński

W stołecznej restauracji Villa Foksal po raz piąty 
wręczono nagrody Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych.

Tomasz Ślązak, Sławomir Idziak, 
Piotr Sobociński jr i Paweł Dyllus 
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W lutym cały świat deba-
tował nad oscarową po-
myłką, w wyniku której 

najlepszym filmem 2016 roku na 
krótką chwilę ogłoszony został 
La la land Damiena Chazelle’a 
w miejsce Moonlight Barry’ego 
Jenkinsa. Dochodzenie, kto za-
winił, przetoczyło się przez media 
i zdawało nie mieć końca. Wpad-
ki zdarzają się nawet najlepszym. 
Bywały jednak pomyłki jeszcze 
bardziej spektakularne.

Organizatorzy ubiegłorocznej 
gali Czeskich Lwów zacierali rę-
ce, gdy skontaktowali się z nimi 
agenci Jima Carreya. Aktor miał 
zaszczycić swą obecnością naj-
ważniejszą czeską filmową galę. 
I rzeczywiście, witany owacja-
mi, pojawił się na scenie. Minęła 
chwila, a miny zgromadzonych 
zrzedły. Stał przed nimi nie Jim 
Carrey, a jego mało wiarygodny 
sobowtór. Mężczyzna pomachał 
publiczności, otworzył tubę ze zło-
tym konfetti, obsypując się nim 
radośnie, i zniknął ze sceny. Od-
bywająca się w praskim Rudolfi-
num gala transmitowana była na 
żywo w głównym kanale czeskiej 
telewizji. Prowadząca Lucie Výbor-
ná jeszcze długo po uroczystości 
utrzymywała, że w rzeczy samej 
był to Jim Carrey. „Wiedziałam 
wcześniej, że ma wyjść na scenę, 
ale nie miałam pojęcia, co ma ro-
bić. Pojawił się na chwilę i ludzie 
nie mieli szansy, by go rozpoznać. 
Słyszałam, że mówili o sobowtó-
rze, ale jestem przekonana, że to 
nieprawda. To był on” – podkre-
ślała w wypowiedzi dla czeskie-
go dziennika „Blesk”. Ot co! Cze-
ski błąd!

Czeskie Lwy, częściej niż mają to 
w zwyczaju Polacy w odniesieniu 
do Orłów, przez samych Czechów 
nazywane są „czeskimi Oscara-
mi”. To nagroda filmowa przyzna-
wana od 1993 roku za osiągnię-
cia filmowe i telewizyjne. W Jury 

przyznającym statuetki zasiadają 
członkowie Czeskiej Akademii 
Filmowej i Telewizyjnej (ČFTA). 
W 2004 roku została ustanowiona 
siostrzana nagroda Elsa przyzna-
wana produkcjom telewizyjnym.

W tym roku o statuetki walczy-
ły aż trzy koprodukcje z polskim 
udziałem, dwa filmy fabularne: 
wspomniana Ja, Olga Hepnarova, 
a także Czerwony Kapitan w reży-
serii Michala Kollára oraz doku-
ment Braciszek Karel Krystyny 
Krauze. Czesko-polsko-słowac-
ka koprodukcja Ja, Olga... była 
nominowana do Czeskich Lwów 
aż w ośmiu kategoriach, z czego 
polscy twórcy otrzymali dwie no-
minacje. Poza zwyciężczynią w ka-
tegorii Najlepsza Aktorka, Micha-
liną Olszańską, za najlepsze zdję-
cia nominowany był Adam Sikora, 
a za Najlepszą Charakteryzację – 
Alina Janerka.

Nominowani
Ja, Olga Hepnarova to oparta na 
faktach historia młodej kobiety, 

torze czeskiej sekcji Radia Wolna 
Europa. Muzyku, który dla Cze-
chów był odpowiednikiem Jacka 
Kaczmarskiego. Autorami zdjęć 
do filmu byli wieloletni operator 
Agnieszki Holland Jacek Petrycki 
oraz Daniel Sperl. Fabularyzowany 
dokument wyprodukowało Studio 
Filmowe Kronika, a koproducenta-
mi byli Odra-Film, Produkce Tre-
štíková s.r.o. i Telewizja Czeska.

Kryminalny, oparty na bestsel-
lerze Dominika Dána Czerwony 
Kapitan, z główną rolą Macieja 
Stuhra (to nie pierwsza współ-
praca aktora z Czechami, w 2012 
roku Stuhr zagrał w Konfidencie 
Juraja Nvoty), wszedł na ekrany 
w Czechach i na Słowacji 10 mar-
ca 2016. Czesko-słowacko-polska 
koprodukcja została nominowana 
do Czeskich Lwów w dwóch kate-
goriach: Najlepsza Kobieca Rola 
Drugoplanowa (Zuzana Krone-
rová) i Najlepsza Muzyka (Petr 
Ostrouchov).

Masaryk Juliuša Ševčíka, do 
którego nagrodzoną Czeskim Polskie sukcesy 

w praskim Rudolfinum
Beata Poprawa

która 10 lipca 1973 roku wjechała 
ciężarówką w tłum ludzi na przy-
stanku tramwajowym. Podczas 
procesu bez ogródek stwierdzi-
ła, że jej intencją było zabicie jak 
największej liczby osób. Tuż przed 
zdarzeniem, Olga wysłała list do 
gazet, w którym tłumaczyła po-
wody swojego zachowania: „Je-
stem samotnikiem. Człowiekiem 
zniszczonym przez ludzi. Mam 
wybór – zabić siebie albo innych. 
Wybieram zemstę. To zbyt pro-
ste, by opuścić ten świat cichym 
samobójstwem. (...) Mój wyrok: 
Olga Hepnarová zostanie ofiarą 
swojego własnego bestialstwa, 
skazaną na karę śmierci”. Olga 
była ostatnią kobietą w byłej Cze-
chosłowacji, na której wykonano 
najsurowszy wyrok.

Nominowany do nagrody dla 
najlepszego dokumentu Braciszek 
Karel w reżyserii Krystyny Krauze 
to pierwszy film dokumentalny 
o Karelu Krylu, legendarnym bar-
dzie Praskiej Wiosny, emigrancie 
politycznym od 1969 roku, redak-

3 marca Czeska Akademia Filmowa rozdała Czeskie Lwy filmom wyprodukowanym w 2016 
roku. Nagrodę dla najlepszej aktorki odebrała Michalina Olszańska za rolę tytułowej 

morderczyni w Ja, Olga Hepnarova Tomáša Weinreba i Petra Kazdy. I nie był to jedyny polski 
akcent. Kompozytor Michał Lorenc zdobył Czeskiego Lwa za muzykę do filmu Masaryk 

w reżyserii Juliuša Ševčíka. Ja, Olga... to czesko-polski sukces, powstawała m.in na Dolnym 
Śląsku i była koprodukowana przez wrocławskie Mediabrigade i Odra-Film.
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Michalina Olszańska w filmie 
Ja, Olga Hepnarova, 

reż. Tomáš Weinreb, Petr Kazda

Michalina Olszańska 
odbiera nagrodę 
dla najlepszej aktorki
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Lwem muzykę skomponował 
Michał Lorenc, to biografia mi-
nistra spaw zagranicznych Jana 
Masaryka, który będąc ambasa-
dorem Czechosłowacji w Londy-
nie, podał się do dymisji na znak 
protestu przeciwko układowi mo-
nachijskiemu. Film ten zdomino-
wał galę rozdania Czeskich Lwów, 
zdobywając aż 12 statuetek, w tym 
za najlepszy film.

Polacy w Czechach
Michalina Olszańska, otrzymując 
Czeskiego Lwa (mimo że pozosta-
łe nominowane aktorki to rodowi-
te Czeszki), przebojem wkroczyła 
w mały czeski filmowy świat. Ja 
Olga… to na pewno nie ostatni cze-
ski film z udziałem młodej aktor-
ki – wkrótce na ekrany mają trafić 
Muzzikanti Dušana Rapoša, gdzie 
Olszańska wystąpi m. in. u boku 
czeskiego pieśniarza, kompozy-
tora i poety Jaromira Nohavicy.

Adam Sikora, autor zdjęć do 
Ja, Olga… jest twórcą niezwykle 
cenionym u naszych południo-
wych sąsiadów, a kolejna nomina-
cja jest tylko tego potwierdzeniem. 
W 2013 roku operator otrzymał 
Nagrodę Stowarzyszenia Czeskich 
Krytyków Filmowych oraz Cze-

skie Lwy za zdjęcia do kryminału 
w duchu noir – W cieniu – w reży-
serii, znanego w Polsce głównie 
za sprawą Samotnych (2000), Da-
vida Ondříčka.

Sikora nie był jednak jedynym 
Polakiem dotychczas docenianym 
w Pradze. W 2014 roku zarówno 
Czeskie Lwy, jak i nagrody kry-
tyków filmowych, niemal w kom-
plecie trafiły do twórców Goreją-
cego krzewu Agnieszki Holland 
(w tym nagroda za reżyserię). Ta, 
początkowo zrealizowana jako trzy-
odcinkowy miniserial, produkcja 
doczekała się wersji pełnometrażo-
wej. Film został zresztą zgłoszony 
przez Czechów jako kandydat do 
Oscara, jednak z powodów regula-
minowych nie mógł uczestniczyć 
w oscarowym wyścigu. Po „czeskie-
go Oscara” sięgnął za to Antoni 
Komasa-Łazarkiewicz kompozy-
tor muzyki do Gorejącego krzewu. 
Film Holland zdobył aż jedenaście 
nagród. Agnieszka Holland w mar-
cu została uhonorowana tytułem 
doktora honoris causa Akademii 
Sztuk Scenicznych w Pradze. Przy-
znanie tego zaszczytnego wyróż-
niania polskiej reżyserce, a jedno-
cześnie absolwentce FAMU (Wy-
działu Filmu i Telewizji na tej Aka-

demii), jest kontynuacją świetnego 
polsko-czeskiego roku.

Polsko-czeskie zbliżenie
Jak wynika z danych zgromadzo-
nych przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej, coraz częściej polscy pro-
ducenci decydują się na współpra-
cę z Czechami. Maciej Gil – wielo-
letni dyrektor programowy Prze-
glądu Filmowego Kino na Gra-
nicy, trafnie wskazuje przesłanki 
stojące za czesko-polskim zbliże-
niem: „Finansowa jest najbardziej 
oczywista: można u sąsiada pod-
budować budżet, koprodukcje są 
dobrze widziane w perspektywie 
europejskiej, przy okazji można so-
bie zagwarantować szerszą dystry-
bucję kinową. Kolejna przesłanka: 
wizerunkowa. Choć może to nie-
zbyt trafne określenie, ale »wypo-
życzenie« od sąsiada aktorów uroz-
maica dzieło. Na ekranie i na pla-
kacie. Ile można oglądać te same 
twarze? Trzeci powód: spotkanie 
z artystą z zewnątrz, z innego fil-
mowego światka, może wyzwolić 
dodatkową twórczą energię. Wy-
starczy spojrzeć na czeskie sukce-
sy Adama Sikory”.

Ogólna liczba koprodukcji 
zagranicznych wzrosła z dwóch 

w 2006 roku do 13 w roku 2009 
i rokrocznie utrzymuje się na po-
dobnym poziomie. W roku 2012 
PISF dofinansował 11 koprodukcji 
fabularnych, wśród nich aż trzy 
filmy koprodukowane z Czecha-
mi. Były to Yuma Piotra Mularu-
ka, W cieniu Davida Ondřička 
i Polski film Marka Najbrta. Co 
ciekawe, Czesi chętnie wspiera-
ją polskich debiutantów, przykła-
dem może być polsko-czeski Hel 
Kingi Dębskiej z 2010 roku, czy 
wciąż niedystrybuowana w Pol-
sce Droga do Rzymu Tomasza 
Mielnika (2016).

Kolejne nominacje i nagrody 
przyznawane przez czeski prze-
mysł i krytykę filmową polskim 
artystom, są dowodem na to, że 
polsko-czeskie kino się Czechom 
podoba. I choć do niedawna na-
szą branżę u południowych sąsia-
dów reprezentowali polscy ope-
ratorzy, będący od lat „towarem 
eksportowym” rodzimego kina, 
oraz reżyserki wykształcone w cze-
skiej szkole FAMU, jak Agnieszka 
Holland czy Kinga Dębska, dziś 
także aktorzy zaznaczają swoją 
obecność w czeskim krajobrazie 
filmowym. W 2010 roku w czeskiej 
produkcji Kajinek wystąpił Bogu-
sław Linda. W 2016 witana z wiel-
ką pompą na festiwalu w Karlo-
wych Warach była czesko-bry-
tyjsko-francuska megaprodukcja 
Anthropoid Seana Ellisa, w której 
jedną ze znaczących ról zagrał 
Marcin Dorociński. 17 marca na 
polskie ekrany wszedł czesko-sło-
wacko-polski film Wszystko albo 
nic, gdzie obok czeskich aktorów 
oglądaliśmy Michała Żebrowskie-
go i Pawła Deląga. Czeskie Lwy 
dla Michaliny Olszańskiej są sym-
bolicznym uwieńczeniem sukce-
sów polskich aktorów w Czechach.

Jednym z ostatnich efektów 
współpracy między krajami jest, 
nagrodzony niespełna dwa mie-
siące temu Srebrnym Niedźwie-
dziem, Pokot Agnieszki Holland. 
Choć film rozgrywa się w Polsce 
i silnie wpisuje się w polską de-
batę, znalazło się tu miejsce na 
bardzo czeski akcent – głównej bo-
haterce przychodzi w sukurs cze-
ski podstarzały hipis, entomolog 
i obrońca przyrody, grany przez 
czeskiego aktora Miroslava Kro-
bota. Filmowa współpraca na linii 
Czechy-Polska kwitnie. 
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Michał Lorenc 
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Festiwale w Polsce: Zoom-Zbliżenia

Ale rzecz jasna, nie samo 
miejsce decyduje o powo-
dzeniu pomysłu, by powo-

łać do życia festiwal o zasięgu 
międzynarodowym, z profesjo-
nalnym zespołem oceniającym, 
a wcześniej komisją kwalifikacyj-
ną, podziałem gatunkowym oraz 
formułą nie tylko oglądania i roz-
mawiania o kinie niezależnym, 
ale także z prowadzeniem warsz-
tatów dla młodych twórców, kry-
tyków i animatorów filmowych. 
Muszą za tym stać konkretni lu-
dzie i w Jeleniej Górze byli to Syl-
wia Motyl-Cinkowska oraz Marek 
Oleksy, którzy od 20 lat, z pomocą 
nielicznego zespołu profesjona-
listów, organizują coroczne luto-
we spotkania z kinem. 

Do jubileuszowej edycji festi-
walu zgłoszono ponad 6 tysięcy 
(tak! tak! dokładnie 6163) filmów 
z całego świata, ostatecznie do 
4 konkursów (fabuła, dokument, 
animacja i video-art), z czego za-
kwalifikowano blisko 200 tytułów 
z kilkudziesięciu krajów. Zaprosze-
nia przyjęło prawie 100 twórców, 
a gościnna Jelenia Góra przyjęła 
także 30 młodych amatorów kina 
z Polski, jak i od naszych czterech 
sąsiadów – z Czech, Słowacji, Wę-
gier i Niemiec) oraz gości specjal-
nych, przedstawicieli mediów i or-
ganizacji skupiających twórców 
niezależnych. 

Poza wiadomym uroczystym 
nastrojem i bardzo udaną galą 
wieńcząca jubileuszową edycję, 

przez tydzień pracowicie ogląda-
no, omawiano i realizowano filmy. 
Wspólną ich cechą, choć w przy-
padku autorów pochodzących 
z tak różnych kultur, i tak warsz-
tatowo odmiennych pod wzglę-
dem przygotowania wydawało się 
to niemożliwe, była różnorodność 
poszukiwań i programowa niechęć 
do naśladowania autorów doro-
słych. Nawet jeśli tylko deklarowa-
na na wyrost, to jednak odczuwal-
na w sposobie opowiadania fabuły, 
często bardzo osobistym spojrze-
niu na bohatera i jego otoczenie, 

ne zostały za zwycięzcę konkursu 
dokumentalnego (jury pracowało 
tu pod kierunkiem Pawła Łoziń-
skiego), czy innej autorki znad Wi-
sły, Marty Pajek, która podpisała 
najlepszą animowaną (szef jury – 
Tomasz Siwiński) propozycję fe-
stiwalu – Figury niemożliwe i inne 
historie II. Czy w końcu Floriana 
Heinzena-Zioba z Niemiec, któ-
ry zrealizował krótki dramat Dla 
twojego własnego bezpieczeństwa 
(nagroda główna w konkursie fa-
bularnym), w którym aktorstwo 
było tej próby, że zachwycał się 
nim publicznie przewodniczący 
jury, Krzysztof Majchrzak. Albo 
Francuza, Leo Faviera – autora naj-
lepszego (pracami jury kierował 
Zbigniew Libera) video-artu – Kto 
nie ma ciemnej strony, przewrot-
nego i karykaturalnego spojrze-
nia na świat polityków.

Gratulując animatorom jelenio-
górskiego festiwalu, mającego swą 
rangę w gronie podobnych pro-
gramowo imprez w Polsce i Eu-
ropie i cieszącego się rosnącym 
zainteresowaniem niezależnych 
twórców, wspomnieć trzeba, że 
miasto i jego okolice to ostatnio 
stała baza kolejnych ekip filmo-
wych. Po Agnieszce Holland, która 
zrealizowała tu część scen swego 
Pokotu, w okolicach Jeleniej Góry 
realizuje teraz zdjęcia do swego 
nowego filmu zdobywca Oscara 
za Idę, Paweł Pawlikowski. Może 
to zaczątek „polskiej doliny fil-
mowej”?  

Janusz Kołodziej

Narodziny „polskiej
doliny filmowej”
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czy z kolei w bardzo przenikliwym 
sądzie o świecie dorosłych i praw 
jakimi on się rządzi.

Młodzi filmowcy z Korei, Es-
tonii, Iranu czy Meksyku, ale też 
z Hiszpanii, Rosji, USA i Francji, 
starają się mówić swoim własnym 
głosem, nie oglądając się i nie na-
śladując „kina papy”. Rezultaty są 
różne, niewolne od błędów czy nie-
doróbek, ale zawsze interesujące, 
a bywa, że i sygnalizujące auten-
tyczny talent. Czy to w wykonaniu 
polskich dokumentalistek jak Zo-
fia Kowalewska, której Więzi uzna-

Na początku kilka podstawowych danych o jubilacie. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Zoom-Zbliżenia powstał z inicjatywy grupy pasjonatów kina umownie 
nazwanego niezależnym (bo mieszczą się tu filmy zarówno szkolne czy studenckie, 
jak i zrealizowane za środki prywatne), którzy znaleźli zrozumienie, wsparcie i dobre 
miejsce w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej Górze. 

Marta Pajek
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Zud
koprodukcja polsko-niemiecka
film fabularny
premiera: 21 kwietnia
reżyseria: Marta Minorowicz-McBride
scenariusz: Marta Minorowicz-McBride, 
Kenneth McBride
zdjęcia: Paweł Chorzępa
montaż: Beata Walentowska
dźwięk: Tomasz Kochan
obsada: Batsaikhan Budee, Sukhbat 
Batsaikhan, Bayasgalan Batsaikhan, Bayajikh 
Batsaikhan, Baljinnyam Nyam-Ochir, 
Sosorbaram Mungunsan, Battsengel Nyam, 
Munkhjargal Oyuntsogt, Batmunkh Tsend, 
Khalman Barambai
producenci: Ann Carolin Renninger, Anna 
Wydra, Thomas Kufus
produkcja: Zero One Film, Otter Films
czas projekcji: 85 min
dystrybucja: Against Gravity

Tytułowy Zud to zjawisko, w efekcie 
którego nieprzejednane siły natury 
przejmują kontrolę nad życiem ludzi 
i zwierząt. Niespodziewany nawrót 
zimy niszczy dobytek rodziny noma-
dów. Jedenastoletni Sukhbat musi 
porzucić beztroskie dzieciństwo. Od 
tego, czy uda mu się oswoić dzikiego 
konia i wygrać wyścig, zależy los 
i byt jego rodziny. Intensywna rela-
cja pomiędzy chłopcem, jego ojcem 
i zwierzęciem pokazuje, jak bardzo 
natura potrafi zawładnąć ludzkim 
życiem. Z konfrontacji z siłą stepu, 
nikt nie wychodzi bez szwanku.

Mały Jakub
film fabularny
premiera: 21 kwietnia
reżyseria: Mariusz Bieliński
scenariusz: Mariusz Bieliński
zdjęcia: Arkadiusz Tomiak
muzyka: Tomasz Łuc
scenografia: Andrzej Haliński
kostiumy: Katarzyna Adamczyk
charakteryzacja: Iwona Karpińska 
montaż: Milenia Fiedler
dźwięk: Wojciech Ślusarz
obsada: Mirosław Baka, Jan Sączek, 
Eryk Lubos, Dorota Kolak, Henryk Talar, 
Radosław Pazura, Marta Walesiak, 
Klementyna Umer
producent: Włodzimierz Niderhaus
produkcja: Wytwórnia Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych
czas projekcji: 78 min
dystrybucja: Kino Świat

Na ile przeżycia z dzieciństwa rzu-
tują na naszą dorosłość i czy jesteśmy 
w stanie świadomie stawić im czoła – 
to zasadnicze pytania, na jakie musi 
sobie odpowiedzieć bohater filmu. 
Dzieciństwo okazuje się bagażem, 
jaki niesiemy w sobie, nie wiedząc 
nawet, co się w nim tak naprawdę 
znajduje. Dla bohatera tej opowieści 
taka konfrontacja staje się począt-
kiem zdobywania wiedzy o samym 
sobie – niespodziewanej, mrocz-
nej, zepchniętej gdzieś poza granice 
codziennego postrzegania…

Bikini Blue
koprodukcja polsko-brytyjska
film fabularny
premiera: 21 kwietnia
reżyseria: Jarek Marszewski
scenariusz: Jarek Marszewski
zdjęcia: Jacek Podgórski
muzyka: Bartosz Chajdecki
scenografia: Katarzyna Filimoniuk
kostiumy: Barbara Sikorska-Bouffał
charakteryzacja: Tomasz Matraszek
montaż: Jarosław Kamiński
dźwięk: Piotr Knop, Zofia Moruś
obsada: Tomasz Kot, Lianne Harvey, Lee Ross, 
Lech Mackiewicz, Ruby Bentall, Tilly Gaunt, 
Antoni Janik, Filip Pławiak, Robert Mika, 
Andrzej Blumenfeld
producenci: Juliusz Machulski, Jacek Bromski, 
Ewa Jastrzębska, Błażej Moder, Zbigniew 
Kula, Magdalena Kula
produkcja: Studio Filmowe Zebra, 
Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio 
Munka
czas projekcji: 90 min
dystrybucja: Best Film

Akcja filmu rozgrywa się w Wiel-
kiej Brytanii w roku 1953. Głównymi 
bohaterami są małżonkowie Eryk 
Szumski, polski żołnierz-wygnaniec 
i Dora, młoda Angielka. Eryk prze-
bywa w Mabledon Park, miejscu prze-
znaczonym dla byłych polskich żoł-
nierzy dotkniętych wojenną traumą. 
Dora wyrusza w podróż, która ma 
wyjaśnić dzielącą ich tajemnicę. 

Kalendarz premier
kwiecień 2017
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kolejne wiosny. Dlatego pro-
dukcja trwała tak długo. 

W którym momencie 
zdecydowałaś, że jednak 
będzie to twój fabularny 
debiut, a nie kolejny 
dokument?
Kiedy po raz pierwszy pojechali-
śmy do Mongolii, tak naprawdę 
nie mieliśmy niczego, poza bar-
dzo ogólnym pomysłem na film 
o obserwowaniu nieprzewidy-
walnej przyrody okiem dziecka. 
Małego bohatera zaczęliśmy 
szukać na miejscu. Przemie-
rzaliśmy prowincję, wypatru-
jąc kogoś, kto uczestniczyłby 
we wspomnianych konnych 
wyścigach i byłby wystarcza-
jąco charyzmatyczny, żeby 
unieść film. Przeprowadzaliśmy 
castingi, jednocześnie klaru-
jąc koncepcję filmu – to wtedy 
poczułam, że trzeba zachwiać 
granicą między dokumentem 
i fabułą. Podczas tych poszuki-
wań poznałam 11-letniego wów-
czas Sukhbata i jego rodzinę. 
W pierwszej chwili wszyscy byli 
bardzo zaskoczeni propozycją 
udziału w filmie, ale Sukhbat tak 
bardzo chciał zagrać, że rodzice 
w końcu się zgodzili. Sami rów-
nież pojawiają się na ekranie.

Czy oni zainspirowali historię 
opowiadaną w filmie, czy to 
twoja wizja wydarzeń?
Bez moich mongolskich akto-
rów-amatorów nie byłoby 
tego filmu. Oni podzielili się 
ze mną swoimi doświadcze-
niami, emocjami, rytuałami. 
Po tym, jak zgodzili się zagrać, 
spędziliśmy dużo czasu na 
poznawaniu się. Sporadycz-
nie włączałam wtedy kamerę. 
Obserwowałam ich, z jednej 
strony zwracając uwagę na to, 
co warto w przyszłości nagrać, 
z drugiej – wychwytując wyda-
rzenia mogące pojawić się 
w filmie. Słuchałam opowieści, 
które przydarzyły się im albo 
ich bliskim. Już wtedy czułam, 
że część z nich będę musiała 
przearanżować, a część zagrać. 
Wyposażona w tę wiedzę, wró-
ciłam do Polski i zaczęłam ze 
współscenarzystą konstruować 
scenariusz z rzeczywistości, 
która nie do końca była rze-

czywistością naszych bohate-
rów. Podczas kolejnej wizyty 
omawiałam tekst z bohate-
rami, pytałam, czy opisane 
sytuacje są autentyczne, czy 
możemy je zagrać. Ten proces 
pozwolił im w łagodny sposób 
stopić się z bohaterami, przy 
czym dostali ogromną wolność 
i swobodę. Mogli sami dobie-
rać słowa, gesty, wyrażać siebie 
w sposób, jaki uznali za wła-
ściwy. Dla mnie ważna była ich 
emocjonalna autentyczność. 

Czy przyroda wam sprzyjała, 
czy wręcz przeciwnie, 
kaprysiła i utrudniała 
kręcenie?
Razem z operatorem, Pawłem 
Chorzępą, obserwowałam przy-
rodę w Mongolii przez trzy lata. 
Jak w soczewce widać tam, 
jak rządzi ona światem i pełni 
rolę bożego palca – i Paweł 
wspaniale potrafił to uchwycić 
w swoich zdjęciach. Ta pierwsza 
wiosna, którą tam spędziliśmy, 
niesamowicie nas zafascyno-
wała swoją nieprzewidywal-
nością, zbliżaniem życia do 
śmierci, ale też pięknem. Świa-
tło jest tam szczególne, wiatr 
zresztą też. Stał się on dla mon-
tażystki, Beaty Walentowskiej, 
czynnikiem decydującym o ryt-
mie opowiadania – tak mocno 
wniknął w strukturę filmu.  

Wspomniałaś, że przyroda 
pełni w Mongolii rolę palca 
bożego. Czy powiedziałabyś, 
że nadaje ona życiu bohaterów 
pewien wymiar religijny?
Wszystko, co spotyka bohatera 
jest uzależnione od przyrody. 
Ludzie tam to wiedzą i dlatego 
ojciec Sukhbata, Batsaikhan, 
zdejmuje z siebie ubrania i tarza 
się po ziemi, żeby wyczuć jej 
energię, nasycić się jej siłą. To 
jest dla nich istotne. W Mon-
golii panuje też ogromny sza-
cunek do zwierząt, z którymi 
ludzie mają niesamowity spo-
sób komunikacji. Koń jest wręcz 
częścią rodziny i istotą, od któ-
rej dużo zależy. Dlatego tak bar-
dzo liczy się umiejętność życia 
z nim w harmonii. Na zdoby-
cie jej rodzina często pracuje 
latami. Natomiast dzieci łapią 
ze zwierzętami kontakt szybko, 
intuicyjnie.

Który z konfliktów 
przeżywanych przez Sukhbata 
był tym wiodącym w pracy 
nad filmem?
Zależało mi, żeby uchwycić 
moment, w którym boha-
ter, przyjmując wbrew sobie 
wielką odpowiedzialność za 
rodzinę, tym samym dokonuje 
pierwszego dorosłego wyboru. 
Zadecyduje on zapewne, jakim 
człowiekiem będzie Sukhbat, 

kiedy dorośnie. To nie jedyna 
decyzja, jaką musi podjąć, 
bo chwilę później staje przed 
dylematem, czy grać fair, czy 
robić wszystko, aby ten wyścig 
wygrać. Ma świadomość, że 
zależy od niego bardzo dużo. 
Nie chodzi tylko o nagrodę 
pieniężną, ale także o splen-
dor idący za wygraną, o powa-
żanie jakie w związku z nią 
zdobywa w społeczeństwie 
zwycięska rodzina. Dla mnie 
to było niezwykłe, jak wielką 
odpowiedzialność dorośli zrzu-
cają na dzieci startujące w tym 
wyścigu. 

Czy sytuacja, kiedy rodzice 
w Mongolii kładą na barki 
dziecka odpowiedzialność za 
rodzinę jest odosobniona czy 
naturalna?
To naturalne, tak wygląda ich 
świat. Mimo że to prosta histo-
ria, mam nadzieję, że udało się 
w niej pokazać, że to przyroda, 
nie ludzie, jest tym rozgrywają-
cym czynnikiem. Zależało mi, 
żeby była to centralna sytu-
acja w filmie. Odbywające się 
w nim ujarzmianie konia to dla 
mnie symbol jakiejś desperac-
kiej próby poskromienia przez 
człowieka całej przyrody. Naj-
bardziej interesowało mnie, co 
wydarzy się, kiedy natura wresz-
cie powie: dość! 

Urszula Lipińska: Zud. 
Dlaczego to słowo wydało ci 
się dobrym tytułem?
Marta Minorowicz: Bardzo 
długo film funkcjonował pod 
tytułem roboczym, z którym 
trudno się było pożegnać, choć 
wszyscy mieliśmy świadomość, 
że nie był trafiony. Na tytuł Zud 
wpadła moja niemiecka produ-
centka, Ann Carolin Renninger, 
w czasie wyjazdu developmen-
towego. W pierwszej chwili mia-
łam obiekcje. Dopiero później 
dostrzegłam jego atut. Zud – to 
krótkie i mocne słowo opisujące 
gwałtowne załamanie pogody 
połączone z drastycznym spad-
kiem temperatury, powodują-
cym masowe wymieranie zwie-
rząt. Z jednej strony działa ono 
jako metafora stanu emocjo-
nalnego głównych bohaterów, 
z drugiej nawiązuje do bardzo 
konkretnego wydarzenia w ich 
życiu. Poza tym, tytuł ten czyni 
z przyrody równorzędnego 
bohatera filmu, a na tym szcze-
gólnie mi zależało. 

Czy to przyroda zawiodła cię 
do Mongolii, gdzie rozgrywa 
się akcja filmu, czy raczej 
odwrotnie – w Mongolii 
odkryłaś, że ta historia będzie 
mocno łączyła się z naturą? 
Świadomie szukałam tematu, 
który mogłabym głęboko osa-
dzić w naturze; chciałam, żeby 
była tym razem autonomicz-
nym bohaterem, bo zawsze 
gdzieś przewijała się w moich 
dokumentach na drugim pla-

filmu. Kwiecień to w tym kraju 
miesiąc dramatyczny. Śnieg 
powoli odpuszcza, przyroda 
budzi się do życia, ale w każdej 
chwili może przyjść zud, czyli 
załamanie pogody, które swoją 
drastycznością potrafi nawet 
zgładzić zwierzęta. Natura 
pokazuje wtedy całą swoją bez-
względną moc i potęgę. 

Jak reagują na to zjawisko 
miejscowi? 
W mongolskim społeczeń-
stwie tej porze roku towarzy-
szy specyficzna nerwowość. 
Widać to na napiętych twa-
rzach koczowników, wycze-
kujących, czy tym razem zud 
przyjdzie czy nie. Zud nadcho-
dzi wraz z początkiem wio-
sny, kiedy rodzą się zwierzęta. 
Ich życie jest kruche i deli-
katne, więc każde drastyczne 
załamanie pogody powoduje 
pustoszenie w ich szeregach 
i problemy dla nomadów. Mon-
gołowie rozróżniają zud biały, 
kiedy opady śniegu uniemoż-
liwiają zwierzętom dokopanie 
się do pokarmu, i zud czarny. 
Ten drugi oznacza, że tempe-
ratura spada poniżej 30 stopni. 
To bardzo groźne dla zwierząt, 
więc ta bliskość życia i śmierci 
realnie wisi w powietrzu. Dla 
mnie była ona szczególnie 
inspirująca i spowodowała, że 
przez kolejne dwa lata jeździ-
liśmy do Mongolii tylko o tej 
porze roku, konsekwentnie 
wybierając ten sezon na filmo-
wanie. Spędziliśmy tam trzy 

nie. Długo nie mogłam jednak 
znaleźć niczego, co byłoby mi 
bliskie – do czasu, kiedy usły-
szałam o zawodach konnych 
w Mongolii, podczas których 
dzieci muszą przebiec ponad 
30 kilometrów. Ich charakte-
rystyczną cechą jest to, że to 
właśnie dzieci muszą ujarzmić 
i dosiąść konia, wypracowu-
jąc z nim harmonię działania. 
To wielka odpowiedzialność, 
bo dzieci są bardzo małe – naj-
młodsze mają po 8 lat. Tak 
naprawdę chodzi o to, żeby cię-
żar na koniu był jak najmniej-
szy, bo nawet koń, który zrzuci 
dziecko i dobiegnie sam, jako 
pierwszy do mety, wygrywa. 
A wygraną jest przede wszyst-
kim nagroda pieniężna albo 
coś drogiego, np. telewizor, 
więc presja ze strony rodziny 
jest ogromna, bo to realna 
poprawa jej warunków ekono-
micznych. Te zawody są na tyle 

niebezpieczne, że od pewnego 
czasu zaczęło w nie interwe-
niować UNESCO, ze względu 
na strasznie poturbowane 
dzieci. Ale koczownicy rządzą 
się własnymi prawami i nikt 
z zewnątrz nie może po prostu 
zakazać im organizowania tych 
wyścigów. Robią to i tak nie-
legalnie. Poczułam, że w tym 
temacie tkwi coś wartego 
zainteresowania i dokumen-
tacji. Zaczęłam od środowi-
ska Mongołów mieszkających 
w Polsce, gdzie poznałam m.in. 
Tumena Budsurena, przy-
szłego kierownika produkcji 
w Mongolii, z którym zorgani-
zowaliśmy pierwszy dokumen-
tacyjny wyjazd. Był kwiecień 
2012 roku. Miałam poczucie, 
że ten pierwszy raz w Mongo-
lii znalazłam się przypadkowo, 
tymczasem okres, w którym 
to się stało, okazał się proro-
czy i decydujący dla kształtu 

Z Martą Minorowicz, reżyserką filmu Zud, 
rozmawia Urszula Lipińska

Przyroda 
rządzi światem
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Zud, reż. Marta Minorowicz
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barmana, John Excel – mimo 
braku polskich koligacji – bar-
dzo interesuje się tą problema-
tyką i napisał książkę o powo-
jennych losach rodziny z Polski 
w Anglii. Także Ruby Ben-
tall, która znalazła się w obsa-
dzie filmu, ma przodków znad 
Wisły.

Jaki był pana cel? Przybliżyć 
widzom historię Polaków na 
emigracji tuż po wojnie?
Chciałem, żeby powstało 
żywe, historyczne kino drogi, 
z wielowymiarowymi bohate-
rami, zwartą intrygą, traktujące 
bohaterów z troską i ciepłem. 
Lata 50., o których mówimy, 
poprzez kostium i kulturę pla-
styczną stanowiły okres nie-
zwykle fotogeniczny, groźny 
i piękny jednocześnie. Zaś 
ogólniejsze cele filmu są orga-
niczne, trudno je hierarchizo-
wać. Na pewno paliwem była 
dla mnie możliwość przywo-
ływania motywów z anglosa-
skiej popkultury lat 50., w któ-
rej jestem zakochany, a której 
polskie kino na co dzień nie 
przywołuje. Mogły pojawić 
się zatem muzyka, kostiumy, 
echa inwazji kina science fic-
tion z początku tamtej dekady, 
będące rozrywkową projek-
cją lęków przed trzecią wojną 
światową. Przywołujemy tamte 
filmy w Bikini Blue, pojawia 
się nawet swoisty cytat z jed-
nego z nich. Z drugiej strony, 
tło historyczne traktowaliśmy 
z powagą i pietyzmem. Wierzę, 
że historia Eryka i Dory może 
być poznawczo wartościowa 
nie tylko dla polskiego czy 
angielskiego widza. 

Na planie czuliście widmo 
Brexitu? Kiedy kręciliście, 
nie wiadomo było, czy Wielka 
Brytania opuści struktury 
Unii Europejskiej.
Dość często na ten temat dys-
kutowaliśmy. Pamiętam te roz-
mowy i głębokie przekonanie, 
że do Brexitu nie dojdzie. Pano-
wało przeświadczenie, również 
wśród Brytyjczyków, że to jest 
tylko doraźny, propagandowy 
manewr na potrzeby kampanii 
wyborczej. Już po fakcie Lianne 
na swoim profilu na Instagra-

mie opublikowała karykaturę 
z Wielką Brytanią strzelającą 
sobie w stopę. Wymowne i bar-
dzo smutne.

Skoro pojawił się już wątek 
polityki, muszę przyznać, 
że pozytywnie zaskoczyło 
mnie, że idzie pan pod prąd 
tendencji współczesnego 
kina polskiego, które 
tematy historyczne wprzęga 
w dyskusję polityczną. 
Pański film jest kompletnie 
apolityczny.

Bikini Blue to opowieść 
o wyobcowaniu i odnajdywa-
niu na obcej planecie. To film 
o utraconej tożsamości i zma-
ganiach o jej odzyskanie. To 
europejska, ale przede wszyst-
kim ludzka historia. Bardzo 
mi zależało, by nie była poli-
tyczna. Ważne, by opowiedzieć 
historię czystą, nieobciążoną 
doraźną publicystyką. Pierwszą 
wersję filmu otwierało motto 
Jana Procházki, czeskiego sce-
narzysty zaszczutego przez 
komunistów. Po jego słowach 
pojawiały się archiwalne kro-
niki filmowe z roku 1953. Mia-
łem z tym problem i w osta-
tecznej wersji wraz z mottem 
zniknęły – przeszkadzała ich 

deklaratywność, dosłowność. 
Teraz historia opowiada się 
sama i sama o sobie świadczy, 
zaś jej forma – w czym zasługa 
Jacka Podgórskiego, autora 
zdjęć – jest nieskromną dekla-
racją miłości wobec kina tam-
tej epoki.

Co w niej aż tak 
pociągającego, że wzbudza 
w panu tęsknotę?
To zapewne w dużej mierze 
iluzja, ale wydaje się czyst-
sza, tak samo jak czysty jest 

świat Dory. Ludzie się pięk-
niej ubierali, samochody pro-
jektowano z większą fantazją. 
Przedmioty, którymi się ota-
czano, miały w sobie lekkość, 
polot i mnóstwo romantyzmu. 
Świat Dory i Eryka nie chce 
być uwikłany ani historycznie, 
ani politycznie, a jednak nie 
udaje im się przed przeszło-
ścią i polityką uciec – stąd bie-
rze się ich dramat.

Pan dzisiaj próbuje przed 
polityką uciec. Udaje się?
Dziś jesteśmy bardziej funkcjo-
nalni, a codzienność staje się 
coraz bardziej polityczna. To 
mnie głęboko smuci. Sztuka 
siłą rzeczy także wpychana 

jest pod polityczny walec. 
Jestem daleki od pragnienia, 
żeby to, co robię, było umoco-
wane czy uwikłane politycz-
nie. W naprawdę trudnych 
czasach świat musiał wybierać 
między Stalinem a Hitlerem. 
Ja wolę wybór między Bertol-
dem Brechtem a Władimirem 
Wysockim, między Wikto-
rem Cojem a Blixą Bargeldem. 
A właściwie, między nimi nie 
muszę wybierać, mogę uwiel-
biać wszystkich czterech. Taki 
świat jest mi bliższy.

Uważa się pan za 
buntownika?
Bikini Blue to na pewno film 
nieco osobny, odmienny 
choćby poprzez język, w któ-
rym opowiadamy, czy przez 
fakt, że odwołuje się do innych 
niż polskie tradycji estetycz-
nych i do innego kina. Ale żeby 
to zaraz nazywać rebelią…? Jest 
w tym być może nuta prowoka-
cji. Mam jednak przekonanie, 
że powinno się znaleźć miejsce 
i dla takich filmów. Niech kino 
pozostanie „strefą bezcłową”, 
obszarem wolności. Oscar 
Wilde pisał, że „wszelka sztuka 
jest bezużyteczna”, czyli niesłu-
żebna, niepodlegająca doraź-
nym celom, właśnie – wolna. 

Artur Zaborski: W Bikini 
Blue ważnym tematem 
są brytyjskie szpitale 
psychiatryczne dla polskich 
żołnierzy, którzy trafiali 
do nich po drugiej wojnie 
światowej. Skąd się wzięły?
Jarek Marszewski: Polscy 
żołnierze po wojnie znaleźli 
się w matni, żyli w bolesnym 
zawieszeniu. Po bitwie o Anglię 
byli przez Brytyjczyków sza-
nowani i podziwiani, z cza-
sem jednak stawali się coraz 
mniej potrzebni. Do domu nie 
mogli wrócić bez ryzyka prze-
śladowań. Historia zna wiele 
przypadków żołnierzy, którzy 
w latach 50. klepali biedę na 
emigracji. Generał Stanisław 

uosobiony w kinie tamtej epoki 
przez Brigitte Bardot. To zresztą 
z nią w roli głównej miała 
miejsce premiera kostiumu 
bikini w Cannes w 1953 – roku, 
w którym rozgrywa się akcja 
naszego filmu. W Dorze jest coś 
z cichej, samotnej rebeliantki, 
silny duch buntu, niezgody. Jej 
związek z Erykiem nie budzi 
entuzjazmu otoczenia. Ale to 
dziewczyna, która kocha, jest 
wrażliwa i ma prosty cel – bro-
nić siebie i swoich bliskich. 
Z miłości czerpie siłę, by żyć, 
jak chce i z kim chce.

Co działo się z Polakami – 
zostawali w Wielkiej Brytanii, 
czy wracali do kraju?
Byli tacy, którzy wracali, co nie-
rzadko kończyło się prześla-
dowaniami, więzieniem. Nie 
tylko jednak polityczne szy-
kany zniechęcały do powrotu. 
Powojenna Polska była już 
inna, zniewolona, wchłonięta 
przez imperium, z którym wielu 
z osiadłych w Anglii Polaków 
walczyło w roku 1920 czy 1939. 
PRL nie był już ich Polską.

Miał pan okazję porozmawiać 
z ludźmi, którzy mieli takie 
doświadczenia?
Rozmawiałem z potomkami 
tych osób. Spotkałem Pola-
ków, których krewni po wojnie 
zostali na Wyspach, a także 
Anglików, którzy mieli mie-
szanych rodziców. Co ciekawe, 
kilku z nich mieszka tutaj, 
w Warszawie. Nie mówią po 
polsku, ale wyjechali z Wiel-
kiej Brytanii i pracują w Polsce. 
Przypadkiem okazało się też, 
iż aktor grający w Bikini Blue 

Maczek, bohater drugiej wojny 
światowej, który wyzwalał Ieper, 
Gandawę, Bredę, a w roku 1945 
pod Łukiem Triumfalnym 
w Paryżu otrzymał Krzyż Legii 
Honorowej – po wojnie w Edyn-
burgu pracował jako sprze-
dawca i barman. Polska Ludowa 
pozbawiła go obywatelstwa, 
zaś Wielką Brytanię pochła-
niały jej własne problemy, na 
czele z rozpadającym się impe-
rium. Polakami nikt nie miał 
czasu się zajmować, stali się 
niewygodnym balastem. Z tego 
zawieszenia i poczucia odrzu-
cenia rodziło się ogromne cier-
pienie. Polacy trzy razy częściej 
niż emigranci z innych kra-
jów zapadali na choroby psy-

chiczne. Skala zjawiska była 
tak duża, że utworzono szpitale 
przeznaczone wyłącznie dla 
Polaków. Instytucje te zniknęły 
pod koniec lat 50. Wielu z tych, 
którzy nie przystosowali się do 
życia w Wielkiej Brytanii, spo-
tkał smutny los. Na szczęście 
większości udało się zasymilo-
wać – Zjednoczone Królestwo 
stało się dla nich domem.

W filmie oglądamy związek 
polskiego żołnierza Eryka 
i Angielki Dory. Takie relacje 
były częste?
W pewnym momencie tak. 
Polacy, zwłaszcza lotnicy, 
w okresie największych sukce-
sów militarnych byli niezwy-
kle pożądanymi partnerami, 
związki czy romanse między 
nimi a Brytyjkami były częste. 
Stanisław Cat-Mackiewicz pisał 
o „kapitalnym powodzeniu” 
polskich pilotów wśród Angie-
lek i Szkotek. Istniała komórka 
wojskowa odpowiadająca na 
listy brytyjskich dziewczyn usi-
łujących odnaleźć swoich pol-
skich kochanków. Inaczej działo 
się po wojnie, sytuacja w Euro-
pie i poza nią zmieniła się dia-
metralnie. Polacy nie byli już 
ani kochani, ani pożądani.

Brytyjki nie były za to 
potępiane? Dora w filmie jest 
bardzo silną, samostanowiącą 
o sobie kobietą.
W powojennej konserwatyw-
nej Anglii związek z Pola-
kiem – imigrantem, obcym – 
był wyzwaniem. Nie chciałem, 
żeby Dora w prosty sposób 
ogniskowała duch feminizmu 
czy kobiecy bunt, tak barwnie 

Z Jarkiem Marszewskim, reżyserem filmu Bikini Blue, 
rozmawia Artur Zaborski

Wolę wybierać między
Brechtem a Wysockim
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Jarek Marszewski

Tomasz Kot i Lianne Harvey 
w filmie Bikini Blue, 
reż. Jarek Marszewski 
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turgiczna, najważniejsza w Pol-
sce nagroda dla dramatopisarza. 

Czy w przypadku Małego 
Jakuba od początku planował 
pan również reżyserowanie?
Tak, od początku miałem taki 
plan. Wciąż myślę o reżyserii. 
Napisałem kolejną rzecz i pro-
wadzę teraz wstępne rozmowy 
na temat tego projektu. 

Tym, co zwróciło moją uwagę 
w Małym Jakubie jest jego 
osobisty, niemal intymny 
charakter. Czy korzystał pan 
z własnych doświadczeniach?
Nie, ta historia od początku do 
końca jest wymyślona. Wysze-
dłem od najważniejszych spraw 
w życiu każdego z nas. Od pro-
blemu przemijania, naszego 
stosunku do śmierci, do istoty 
wszechmocnej czy do roli 
prawdy i kłamstwa. Docelowo 
chodziło mi o to, by te idee 
sprowadzić do najprostszych 
działań, sytuacji, zachowań. 

Film podejmuje przez to 
kilka tematów. Dla mnie 
tym najistotniejszym jest 
próba pokonania demonów 
przeszłości, dzięki czemu 
można zrobić kolejny krok 
w życiu.
Dla mnie najważniejszymi 
zagadnieniami były te, o któ-
rych już wspomniałem: czy 
można żyć, nie godząc się 
z przemijaniem, ze śmiercią naj-
bliższych, z niezrozumiałą czę-
sto wszechmocą tego, co nad 
nami, z okłamywaniem siebie. 
Zastanawiałem się, czy bez tego 
pogodzenia można w ogóle nor-
malnie funkcjonować. Posta-
wiony przez pana problem: jak 
mocno przeżycia z przeszłości 
na nas wpływają i determinują 
to, kim jesteśmy w życiu doro-
słym, wynika właśnie z tych 
zagadnień poszczególnych. 
Punktem wyjścia była teoria, 
że 9-, 10-letnie dziecko zaczyna 
nieco inaczej postrzegać rzeczy-
wistość. Zaczyna niuansować, 
spoglądać wyżej, dalej, szerzej. 
Dlatego właśnie mój bohater 
jest w takim wieku. 

To wiek utraty niewinności, 
końca beztroski.

No właśnie, to wszystko zostało 
w filmie skumulowane, a wiek 
nie jest przypadkowy. Mój 
bohater nie jest jeszcze doj-
rzały w sensie fizycznym, lecz 
jednocześnie nie jest już dziec-
kiem. Wydaje mi się, że razem 
z młodym aktorem, Jankiem 
Sączkiem, udało mi się trafić 
w ten specyficzny moment.

Jak pan znalazł odtwórcę 
małego Jakuba?
Dzięki castingowi, który nie 
był łatwy. Dziecko na planie 
to zawsze spore wyzwanie, 
ale i złagodzenie obyczajów. 
Dzieci są często nieprzewidy-
walne, wymagają ciągłej uwagi, 
zastanawiania, co siedzi w ich 
głowach, w którą stronę to 
pójdzie. Rozmawiałem z wie-
loma młodymi ludźmi, lecz 
Janek okazał się najciekawszy. 
Pod względem filmowym był 
powtarzalny, co bardzo rzadko 
zdarza się u dziecięcych akto-
rów. Mam tu na myśli zarówno 
powtarzalność emocjonalną, 
jak i sytuacyjną. To stanowiło 
spore ułatwienie. Nie było 
w tym filmie ani jednej próby 
manipulacji jego uczuciami czy 
emocjami. Pracowałem z nim 
jak z dorosłym aktorem.

A z dorosłymi jak pan 
pracuje? Dużo swobody pan 
pozostawia?

Emocji nie da się wpisać bez-
pośrednio w scenariusz. Można 
oczywiście próbować, ale to 
nie ma sensu. Nie jestem jakoś 
bardzo przywiązany do tekstu, 
choć jeżeli coś dobrze brzmi, 
to uważam, że warto uprzeć się 
na konkretne słowo. Moim zda-
niem robienia filmów można się 
nauczyć tylko przez praktykę. 
Wcześniej miałem do czynie-
nia z Teatrem Telewizji. Tam 
dwa tygodnie poświęciliśmy 
na próby i mieliśmy cztery dni 
zdjęciowe, w przypadku Małego 
Jakuba – dość długi okres przy-
gotowawczy i ponad dwadzie-
ścia dni zdjęciowych. 

Ciekawą decyzją obsadową 
jest Mirosław Baka, który 
wciela się w rolę dorosłego 
Jakuba.
Mirek Baka był tym akto-
rem, z którym bardzo chcia-
łem się spotkać. Zawiozłem 
mu scenariusz, ale nie mieli-
śmy jeszcze harmonogramu 
zdjęć, nie wszystko było doga-
dane. A wiadomo, że każdy ma 
swoje zobowiązania. Była zatem 
nuta niepewności. Mirek jest 
bardzo dociekliwym aktorem. 
Jednak takim, który próbuje 
wejść w to, co mu się proponuje. 
Wszystko przegadaliśmy, wszel-
kie wątpliwości zostały wypo-
wiedziane. Ale chcę też wspo-
mnieć o innych aktorach, którzy 

wsparli ten film swoim talen-
tem: Dorota Kolak, Eryk Lubos, 
Henryk Talar... Wspaniale się 
z nimi pracuje.

Z tematem filmu dobrze kore-
sponduje strona wizualna, 
za którą odpowiedzialny był 
doświadczony, wszechstronny 
operator Arkadiusz Tomiak.
Wcześniej razem pracowaliśmy 
przy Teatrze Telewizji, o którym 
wspominałem. Arek ma duże 
doświadczenie i moc decyzyjną. 
Swoją energią wszystko spinał 
tak, żeby ludzie na planie mieli 
komfort pracy. Zaczęliśmy od 
moich inspiracji filmowych czy 
malarskich, m.in. twórczością 
Edwarda Hoppera. To był punkt 
wyjścia, zwłaszcza utrwalone 
przez Hoppera puste przestrze-
nie, gdzie jedna czy dwie osoby 
są wkomponowane w kadr. Moje 
pomysły były filtrowane i kory-
gowane przez Arka. On dosko-
nale umie i lubi opowiadać obra-
zem, a i mnie w przypadku tego 
filmu było to bliskie. Zależało mi 
na osiągnięciu oddechu wizual-
nego. Niektóre rzeczy udało się 
nam uzyskać przez przypadek, 
jak chociażby pustkę utrwala-
nych przestrzeni. Gdy kręcili-
śmy na osiedlu, gdzie reali-
zowane były sceny z babcią, 
panował taki upał, że w ogóle 
nie było ludzi. Albo w centrum 
Warszawy, przy Rakowieckiej, 
gdzie zrobiliśmy jedno szero-
kie ujęcie, kiedy bohater bie-
gnie w naszą stronę. O siódmej 
rano było tam pusto, nie prze-
jechał nawet jeden samochód. 
To było bardzo malarskie, dosyć 
magiczne, a stanowiło dzieło 
przypadku. Nieprzypadkowa 
jest za to muzyka Tomasza Łuca, 
która bardzo dobrze komponuje 
się z obrazem.

Wspomniał pan o kolejnym 
planowanym projekcie. 
Chciałby go pan zrobić 
w podobnej stylistyce?
Nie, to będzie coś zupełnie 
innego. Kiedy coś powtarzam 
i mam świadomość, że już raz 
się to sprawdziło, i że równie 
dobrze może się sprawdzić 
ponownie, nie odczuwam kom-
fortu. Bardziej cieszą mnie i sty-
mulują nowe wyzwania. 

Kuba Armata: Mały 
Jakub to pana debiut. 
Zanim został pokazany 
w Polsce, zakwalifikował 
się do Konkursu Głównego 
festiwalu w Kairze. Jak został 
przyjęty na tej prestiżowej 
imprezie zaliczanej do tzw. 
kategorii A?
Mariusz Bieliński: Po pro-
jekcji rozgorzała ciekawa dys-
kusja. Trudno mi obiektywnie 
ocenić, jak film został odebrany, 
ale gdy siedziałem na widowni 
pośród publiczności, czułem, 

Reżysersko – to pana debiut, 
ale w pisaniu, ma pan dużo 
większe doświadczenie.
Skończyłem reżyserię dramatu 
w Akademii Teatralnej w War-
szawie. Już wtedy pisałem, co 
spotykało się z pewnym odze-
wem w ramach różnych konkur-
sów dramaturgicznych i scena-
riuszowych. Między innymi na 
Hartley-Merill, gdzie w polskiej 
edycji dostałem drugą nagrodę. 
W dramaturgii najcenniejszym 
laurem, jaki udało mi się zdobyć, 
jest Gdyńska Nagroda Drama-

jak ona dobrze reaguje. Po raz 
drugi oglądałem wtedy Małego 
Jakuba w większym gronie. 
Pierwszy pokaz zorganizowali-
śmy dla ekipy, tuż po zakoń-
czeniu prac nad filmem. Choć 
brałem poprawkę, że to grupa 
znajomych, czułem wtedy pozy-
tywną energię. Ucieszyło mnie, 
gdy w Kairze okazało się, iż jest 
podobnie.

To film autorski, w którym 
łączy pan funkcję scenarzysty 
i reżysera.

Pierwsza wersja scenariusza 
brała udział w organizowanym 
przez Roberta Gonerę festiwalu 
Interscenario we Wrocławiu. 
Szefem jury był Petr Zelenka, 
jednym z jurorów Krzysztof 
Krauze. Zdobyłem tam główną 
nagrodę. Wcześniej zrobi-
łem spektakl „Nad” dla Teatru 
Telewizji w ramach Teatroteki 
w Wytwórni Filmów Dokumen-
talnych i Fabularnych. To spra-
wiło, że Włodzimierz Niderhaus 
dał mi szansę, by zrealizować 
film. 

Z Mariuszem Bielińskim, reżyserem filmu Mały JakuB, 
rozmawia Kuba Armata

Stymulują mnie
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Eryk Lubos i Jan Sączek w filmie 
Mały Jakub, reż. Mariusz Bieliński

Mariusz Bieliński
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Pełnometrażowe 
filmy fabularne 

Listy do M. Czas niespodzianek
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Tomasz Konecki
scenariusz: Marcin Baczyński, Mariusz Kuczewski
zdjęcia: Marian Prokop
konsultant muzyczny: Anna Malarowska
scenografia: Joanna Kaczyńska
kostiumy: Dorota Roqueplo
montaż: Jarosław Barzan
dźwięk: Marcin Matlak
obsada: Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk, Tomasz Karolak, 
Wojciech Malajkat, Izabela Kuna, Magdalena Różczka, Borys 
Szyc, Danuta Stenka, Filip Pławiak, Katarzyna Zawadzka, 
Stanisława Celińska, Andrzej Grabowski, Mateusz Winek, Zbigniew 
Zamachowski, Bartosz Obuchowicz, Hanna Śleszyńska, Grażyna 
Szapołowska, Marcin Kwaśny, Anna Matysiak, Nikodem Rozbicki, 
Kamil Szeptycki
producentki: Marta Grela-Gorostiza, Karolina Izert
produkcja: TVN
planowane zakończenie produkcji: przełom marca i kwietnia
czas projekcji: ok. 100 min
dystrybucja: Kino Świat
premiera: 10 listopada 2017

Film Listy do M. Czas niespodzianek opowie histo-
rię kilku osób, którym w jeden magiczny dzień przyda-
rzają się wyjątkowe chwile. Bohaterowie przekonają się 
o potędze miłości, rodziny, wybaczenia i wiary w to, że 
niezwykły świąteczny czas pełen jest niespodzianek.

Twarz
etap produkcji: postprodukcja
reżyseria: Małgorzata Szumowska
scenariusz: Małgorzata Szumowska, Michał Englert
zdjęcia: Michał Englert
muzyka: Metallica
scenografia: Marek Zawierucha
kostiumy: Katarzyna Lewińska, Julia Jarża
charakteryzacja: Waldemar Pokromski
montaż: Jacek Drosio
dźwięk: Marcin Jachyra
obsada: Mateusz Kościukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Małgorzata 
Gorol, Roman Gancarczyk
producent: Jacek Drosio 
produkcja: Nowhere Sp. z o. o.
planowane zakończenie produkcji: II-III kwartał 2017
czas projekcji: ok. 100 min
dystrybucja: Kino Świat
premiera: 2017

Współczesna baśń o człowieku, który stracił twarz 
w wypadku. Po nowatorskiej operacji otrzymuje nową 
twarz i wraca do rodzinnej miejscowości, ale ludzie nie 
wiedzą, jak go traktować. Staje się dla nich kimś obcym.
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Inspirowana autentycznymi pa-
miętnikami listonoszki i na-
uczycielki Kobieta samotna 

była filmem zrobionym na prze-
kór – od obsady począwszy. Gra-
jąca tytułową rolę Maria Chwali-
bóg ze swoim typem urody, spo-
sobem bycia i mówienia, na po-
zór nie przypominała listonosz-
ki, co dodało jej bohaterce pewnej 
tajemnicy. Bogusław Linda jako 
niepełnosprawny Jacek też zde-
cydowanie wyszedł poza ekrano-
we emploi, tworząc jedną z najlep-
szych kreacji w karierze. Historia 
niemłodej kobiety, samotnej matki, 
która ciężką pracą nie jest w sta-
nie zapewnić sobie i synkowi mi-
nimum przyzwoitej egzystencji, 
więc zdobywa się na rozpaczliwy 
bunt, była wymierzona przeciw-
ko wszystkim siłom politycznym.

Film po kolaudacji trafił na pół-
ki: „Nie chodziło tylko o kontekst 
polityczny, ale o sytuację mate-
rialną ludzi skrzywdzonych, ży-
jących na marginesie społe-
czeństwa, albo za takich po pro-
stu uważanych” – tłumaczyła 
Agnieszka Holland. „Oni byli 
wszędzie i zawsze. Kiedy poka-
zywałam ten film w Kanadzie czy 
w Szwecji w czasie stanu wojen-
nego – widzowie mówili, że on 
opowiada o rzeczywistości tutaj, 
w bogatym, kapitalistycznym kra-
ju. To nie tak, że tylko komunizm 
wyprodukował naszych bohate-
rów” – dodała reżyserka.

Agnieszka Holland na prze-
łomie lat 1980 i 1981 planowała 
zrealizować projekt o getcie war-

z nią cały świat. Zanim jeszcze ją 
dostałam, miałam film na kasecie 
VHS. Technicznie kasety miały 
słabą jakość. Mieszkałam wtedy 
w Paryżu z małą Kasią w pokoju 
przedzielonym firanką i pokazy-
wałam film na wideo odwiedzają-
cym mnie Polakom. Kasia kiedyś 
obliczyła, że oglądała Kobietę sa-
motną ze 180 razy” – opowiada-
ła reżyserka.

W podziemiu często krążyły 
kopie półkowników takich, jak 
Kobieta samotna, Przypadek, 
Matka królów czy Przesłucha-
nie. „Z wyjątkiem Przesłucha-
nia – wszystkie były benefisem 
Bogusława Lindy. Dlaczego Bo-
guś tak młodo wygląda? Bo te fil-
my przeleżały na półce i zostały 
wyjęte z jego życiorysu aktorskie-
go” – mówiła Agnieszka Holland.

Pokazy półkowników organi-
zowano w mieszkaniach. „Kie-
dy Agnieszka promowała film 
za granicą, nagle się zorientowa-
łem, że ten podziemny obieg na 
kasetach wideo wywiera jakąś 
rolę katarktyczną” – wspominał 
współscenarzysta Maciej Karpiń-
ski. „Pewna znajoma wybrała się 
właśnie na taki pokaz. Obejrzała 
film, a następnie wyszła na ulicę. 
To był stan wojenny, na dworze 
było ciemno i głucho, a ona ode-
tchnęła pełną piersią i powiedzia-
ła do siebie: »No tak źle to jed-
nak nie jest.« Prawdziwe kathar-
sis” – dodał.

Oprócz reżyserki i współsce-
narzysty w spotkaniu z widzami 
udział wzięli aktorzy: Bogusław 
Linda, Maria Chwalibóg, Jerzy 
Matula, kierownik produkcji Je-
rzy Szebesta i odpowiedzialna 
za współpracę produkcyjną An-
na Przybyszewska. Cyfrowa pre-
miera Kobiety samotnej w reży-
serii Agnieszki Holland odbyła 
się 27 marca w warszawskim ki-
nie Kultura. 

szawskim. W scenariuszu Jerzego 
Stefana Stawińskiego Bogusław 
Linda otrzymał główną rolę. Hol-
land ogarnęły wątpliwości, czy 
film o Żydzie – cwaniaczku, któ-
ry dobrze sobie radzi w okupacyj-
nych realiach – jest teraz w ogóle 
potrzebny. Postanowiła zarzucić 
realizację historycznego obrazu 
wojennego, a skupić się na kinie 
współczesnym: „Film kręciliśmy 
na wiosnę 1981 roku, a był goto-
wy już na początku grudnia. (…) 
Kolaudacja odbyła się przed mo-
im wyjazdem z Polski” – opowia-
dała Holland.

Andrzej Wajda, kierownik ar-
tystyczny Zespołu Filmowego 
„X”, był zaskoczony. Stwierdził, 
że „rzeczywistość nie może, aż tak 
źle wyglądać”. Obraz nie spodo-
bał się Telewizji Polskiej, która 
była producentem. Agnieszka 

Holland dostała ultimatum: je-
żeli nie wytnie niektórych scen 
z filmu, ekipa nie otrzyma pie-
niędzy. „Andrzej Wajda podjął się 
osobiście tego trudnego zadania 
i wyciął kilka rzeczy” – wspomi-
nała twórczyni Pokotu. W między-
czasie wprowadzono stan wojen-
ny i Agnieszka Holland nie mo-
gła wrócić do Polski.

„Kopia filmu bez cenzury le-
żała w Zespole Filmowym »X« 
w korytarzu” – mówiła dalej Hol-
land. „Mój szwagier, nieżyjący 
już Piotrek Łazarkiewicz, który 
był asystentem przy tej produk-
cji, zabrał tę kopię. Akurat od-
wiedzał Polskę dyrektor festiwa-
lu w Rotterdamie Hubert Bals. 
Zabrał kopię i przewiózł ją do 
Holandii. Dzięki jego wstawien-
nictwu otrzymałam taśmę z an-
gielskimi napisami. Objechałam 

Kobieta samotna 
nie tylko w komunizmie
Albert Kiciński

O niezrealizowanym projekcie Agnieszki Holland, o getcie 
warszawskim, filmach wyjętych z życiorysu Bogusława Lindy czy 
drugim obiegu półkowników na kasetach wideo opowiadali twórcy 
Kobiety samotnej podczas cyfrowej premiery filmu Agnieszki Holland. 
Organizatorem pokazu było Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

Maria Chwalibóg, Bogusław Linda 
w filmie Kobieta samotna, 

reż. Agnieszka Holland
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Na planie Na planie

Jak podkreślają twórcy filmu – reży-
ser Dorota Kędzierzawska oraz autor 
zdjęć i zarazem producent Arthur Rein-

hart – realizują obraz, który będzie pierwszą 
po 70 latach produkcją fabularną w Polsce 
o tym niezwykłym sporcie, w którym polscy 
zawodnicy sięgają po najwyższe trofea i mają 
wielką, wierną publiczność. Ich fani, zara-
żeni miłością do żużla od dziadków i rodzi-
ców, wciąż wyglądają kolejnych sukcesów 
rodzimych sportowców, i tak jak w Wielkiej 
Brytanii, Danii, USA czy Australii stanowią 
wspaniałą sportową subkulturę.

W rolach głównych wystąpią doświad-
czeni aktorzy – Tomasz Ziętek, Paweł 
Wilczak, Żaneta Łabudzka i  Mateusz 
Kościukiewicz oraz debiutujące na dużym 
ekranie – 18-letnia Jagoda Porębska i Karo-
lina Gołębiewska. Nie zabraknie też bohate-
rów autentycznych – ikon sportu żużlowego – 
Tadeusza Kostro, Łukasza Kaczmarka, 
Marcela Szymka, Rafała Trojanowskiego 
oraz najmłodszego wyznawcy tej dyscypliny 
Krzysztofa Sadurskiego.

Producentem Żużla jest firma Kid Film. 
Obraz jest współfinansowany przez Polski 
Instytut Sztuki Filmowej, został też objęty 
patronatem honorowym Ministra Sportu 
i Turystyki.

Dorota Kędzierzawska 
i Arthur Reinhart o filmie: 
W Żużlu chcemy pokazać młodego chłopca 
który nosi w sobie jakąś fantastyczną, mło-
dzieńczą tęsknotę do życia po „swojemu”, 
do prawdziwego przeżywania własnego 
losu, choć nie zawsze jest to proste. Jakaś 
wewnętrzna siła każe mu postępować według 
swoich zasad, a nie zasad „tłumu”. Zdarza 
się często, szczególnie w małych społecz-
nościach, że młodzi wchodzący w dorosłe 
życie, tak naprawdę mentalnie zachowują 
się jak ludzie starzy. Przesiąknięci wzorcami 
życia konsumpcyjnego, nieciekawego, bła-
hego, wierzą, że to najlepsza i jedyna droga. 
A może nawet się nad tym nie zastanawiają. 
Liczy się dla nich to, co mam, czym jeżdżę, 
w jakie ciuchy jestem ubrany. Lowa, nasz 
główny bohater, podświadomie czuje, że to, 
co każdy z nas ma najlepszego – nosi nie 
na sobie, ale w sobie. A ekstremalne prze-
życia, jakie niesie ze sobą sport żużlowy, 
w przyspieszonym tempie go doświadczają, 
pozwalają mu odkryć mechanizmy powo-
dujące ludzkimi zachowaniami, przezwy-
ciężać ograniczenia. Naszym największym 
marzeniem jest, aby Żużel młodym ludziom 
„otworzył oczy”, obudził w nich ciekawość 
życia, świata, innego człowieka. Pokazał, że 
każdy ma, a raczej może mieć, swoją niepo-
wtarzalną drogę. Że życie może być wielką 
frajdą i przygodą, choć czasem bardzo boli. 
O fabule i naszych bohaterach postano-

wiliśmy nie opowiadać na etapie realiza-
cji filmu, wolimy by widzowie spotkali się 
z nimi, dopiero w ciemnej sali kinowej… 

Twórcy filmu o żużlu:
To sport królujący w Polsce od dawna, 
z wielką tradycją, z wielkimi nazwiskami 
i wynikami, funkcjonuje w naszej sportowej 
rzeczywistości wciąż bardziej w roli kop-
ciuszka niż królewicza. A ma przecież wspa-
niałe osiągnięcia w światowym rankingu 
speedwaya i ogromną rzeszę oddanych 
i kochających żużel kibiców. Na trybunach 
stadionów atmosfera jest wyjątkowa – 
możemy tu znaleźć i młodych, i starych, 
i całe rodziny z dziećmi. Kto raz połknął żuż-
lowego bakcyla, nie może się od niego uwol-
nić. Żużel to sport wyjątkowy, bo tu może 
się spełnić „amerykański sen” – ktoś, kto 
dziś jest nikim, jutro może stać się gwiazdą. 
Oczywiście i tu szczęściu trzeba pomóc – 
potrzebne jest zacięcie i smykałka, wielka 
odwaga i wytrwałość. Niejednego żużel, 
mimo obiecujących początków – przemie-

lił i „wypluł”. To sport ekstremalny, wyma-
gający ogromnej odwagi, siły woli, ale też 
wsparcia, jakie mogą dać inni. Często po 
udanych startach w kategorii juniorów, ci 
sami zawodnicy, już seniorzy, zaczynają 
mieć problemy. Mija młodzieńcza brawura, 
przychodzi refleksja, pojawia się pierwszy 
strach, zwątpienie. A jeśli do tego dochodzą 
porażki i niepowodzenia, to nie łatwo z tego 
wyjść. Ale, jak mówi w ostatnich wywiadach 
obecny wicemistrz świata i mistrz Polski, 
Jarosław Hampel: „Moje szanse były nikłe. 
Kiedy zaczyna się źle układać, wszystko 
wokół ciebie się zmienia. Ale (…) sport poka-
zuje, że wszystko może się wydarzyć. Byłem 
w dołku i od razu wystrzeliłem w kosmos! 
(…) Ale ten sukces to efekt naprawdę ciężkiej 
pracy – ze sprzętem, ale przede wszystkim 
z samym sobą. Tu nie ma żadnej magii, tylko 
harówa. Momenty, kiedy zwyczajnie nie idzie, 
są bardzo trudne i w zawodowym sporcie 
ciężko odwrócić wszystko jednym posunię-
ciem. Wiele czynników składa się na to, że 
jedziesz dobrze, albo słabiej”.  

Od jesieni ubiegłego roku trwają zdjęcia do najnowszego obrazu fabularnego Doroty 
Kędzierzawskiej – Żużel. Pierwszy etap zrealizowano na stadionach żużlowych 
Rzeszowa i Częstochowy oraz na ulicach Przemyśla i we wnętrzach tamtejszych 
kamienic. Drugi etap odbywał się na przełomie lutego i marca we Wrocławiu w dwóch 
halach Centrum Technologii Audiowizualnych CeTA (w miejscu dawnej Wytwórni 
Filmów Fabularnych we Wrocławiu), gdzie powstała część ujęć specjalnych oraz tych 
z udziałem kaskaderów. W kwietniu realizatorzy planują ostatni etap na planie. Będą to 
zdjęcia specjalne, tym razem na torze stadionu żużlowego w Tarnowie.
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Na planie filmu
Stanisław Neugebauer Żużel
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Festiwale za granicą: Let’s CEE Festiwale za granicą: Let’s CEE 

W  pięknym historycz-
nym budynku Plane-
tarium, zbudowanym 

jeszcze przez cesarza Franciszka 
Józefa, istnieje od lat kino Ura-
nia i to ono właśnie służyło przez 
tydzień za centrum festiwalowe, 
w którym odbywały się aż trzy kon-
kursy: filmów fabularnych, doku-
mentalnych i krótkometrażowych. 
Każdy z nich ma swojego kurato-
ra, przeczesującego produkcje ki-
nematografii rumuńskiej, węgier-
skiej, polskiej, czeskiej, słowackiej, 
bułgarskiej, słoweńskiej, serbskiej, 
chorwackiej, macedońskiej, czar-
nogórskiej, bośniackiej, albańskiej, 
ukraińskiej, rosyjskiej, estońskiej, 
litewskiej, łotewskiej, białoruskiej, 
a nawet – wychodząc poza Europę 
na wschód – gruzińskiej, armeń-
skiej czy azerbejdżańskiej. 

Artystyczne odkrycia zdarzają 
się podczas tego procesu często 
i bywa, że zapierają dech w piersi. 
Wiem o tym dobrze, jako że od 4 
lat sam jestem kuratorem konkur-
su filmów fabularnych. Kuratorką 
konkursu dokumentów jest Rada 
Sesić, zaś kuratorami konkursu 
krótkometrażowego – Arash i Ar-
man T. Riahi. 

Tegoroczna edycja Let’s CEE 
Film Festival obfitowała w pol-
skie filmy. W konkursie fabular-
nym reprezentował nas Plac za-
baw Bartosza M. Kowalskiego, 
w konkursie dokumentalnym 
Komunia Anny Zameckiej i 21 x 
Nowy Jork Piotra Stasika. Nato-
miast poza konkursem, w ramach 
cyklu „Polski Weekend”, wyświe-
tlane były: Obce niebo Dariusza 
Gajewskiego, Planeta Singli Mitji 
Okorna, Za niebieskimi drzwiami  
Mariusza Paleja i dokumentalne 
Dotknięcie Anioła Marka Toma-
sza Pawłowskiego. 

Stefan Laudyn przygotował 
retrospektywę Andrzeja Wajdy, 
w której znalazły się po raz pierw-
szy pokazywane w Austrii, w od-
restaurowanych wersjach cyfro-
wych: Popiół i diament, Kanał, 
Niewinni czarodzieje, Człowiek 
z marmuru i Człowiek z żelaza. 

Klasyka polskiego kina reprezen-
towana była też przez Aktorów 
prowincjonalnych Agnieszki Hol-
land, Trzecią część nocy Andrze-
ja Żuławskiego, Rysopis Jerzego 
Skolimowskiego, Szatana z siód-
mej klasy Marii Kaniewskiej oraz 
niemy film Zew morza Henryka 
Szaro, pokazany z muzyką na ży-
wo w wykonaniu pianisty Gerhar-
da Grubera. 

Z okazji 70-lecia polskiej ani-
macji wiedeński festiwal zorga-
nizował także pokazy Ziegenort 
Tomasza Popakula, Do serca Twe-
go Ewy Borysewicz i Łaźni Tom-
ka Duckiego. Natomiast w pro-
gramie seansów krótkometrażo-
wych Polska przedstawiła tytuły: 
Polish Women on Strike Kasi 
Prus, Matkę Piotra Gołębiew-
skiego, Adaptację Bartosza 
Kruhlika i Dostrzegalną 
Magdaleny Jaroszewicz. 

To jednak nie wszyst-
ko, bo podczas Let’s CEE 
Industry Days, będących 
dwudniową konferencją, od-
bywającą się w okazałym bu-
dynku Raiffeisen Banku, o swo-
ich doświadczeniach związanych 
z organizowaniem Warszawskie-
go Festiwalu Filmowego opowia-
dał Stefan Laudyn, który wziął 
również udział w panelu poświę-
conym przyszłości europejskich 
festiwali filmowych. W dysku-
sji, prowadzonej przez wyżej 
podpisanego, zabierali głos tak-
że: Tiina Lokk-Tramberg (dyrek-
torka festiwalu filmowego Tallin 
Black Nights) oraz Tudor Giurgiu 
(dyrektor Transilvania Internatio-
nal Film Festival). 

Inne panele skupiły się na 
równie interesujących tematach, 
m.in: „Jaką rolę w przemyśle fil-
mowym odegra rzeczywistość 
wirtualna?” czy „Dlaczego warto 
realizować filmy w jednym z naj-
większych studiów w Europie – 
Korda Filmstudio w Budapesz-
cie?”. Natomiast Robert Baliński 
z Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej przedstawił realia dotyczą-
ce realizowania filmów w Polsce. 

W konkursie filmów fabular-
nych triumfował węgierski Kills 
on Wheels w reżyserii Attili Tilla. 
To niezwykła opowieść o grupie 
przestępczej złożonej z niepełno-
sprawnych, poruszających się na 
wózkach inwalidzkich. Groteska 
umiejętnie przepleciona jest tu 
z sensacją, co sprawia, że wszel-
kie reguły gatunkowe przestają 
mieć zastosowanie. Jurorzy (Ve-
ronika Franz, Martin Gschlacht, 
Christoph Thoke) jednogłośnie 
uznali, że główną siłą tego obrazu 
okazała się inteligencja w posłu-

giwaniu się karkołom-
nie zestawionymi na-
rzędziami twórczymi. 
Honorowe wyróżnie-
nie otrzymał w tej ka-

tegorii rosyjski Uczeń 
Kiryła Serebrennikowa. 

Nagroda dla najlepszej 
aktorki przypadła tym ra-
zem Chorwatce, Ksenji 
Marinković za rolę w filmie 

The Constitution Rajko Grli-
ća, zaś nagrodę publiczności 

otrzymał serbsko-chorwacki 
tytuł Miloša Radovića – Train 
Driver’s Diary. 

W czasie rozchwiania wartości 
i coraz głośniejszych powątpie-
wań co do przyszłości Unii Eu-
ropejskiej, uwaga widzów skupi-
ła się na tym, co proponują ar-
tyści. Jeśli nie wiedzą więcej, to 
przynajmniej może więcej czu-
ją? Może są w stanie podsunąć 
nam odpowiedzi na nasuwające 
się pytania? Może uporządkują 
nam w głowach nasze codzienne 
troski i trwogi? A może po prostu 
uspokoją i ukoją?

Tegoroczne filmy konkursowe 
niestety nie uspokajały. Okazuje 
się, że twórcy są dziś tak samo 
pogubieni jak wszyscy. Rejestrują 
strzępy rzeczywistości, oprawia-
ją je w fabularne ramy i wieszają 
nam przed oczami, abyśmy ich 
nie przeoczyli. Nie generalizują, 
nie budują z nich uniwersalnych 
modeli, ani nie próbują podsu-
mowywać epoki. Po prostu dają 
świadectwo.  

W konkursie dokumentów wer-
dykt jury w składzie: Houchang 
Allahyari, Tiziana Aricò, Goran 
Rebić zawierał miły dla nas ak-
cent – honorowe wyróżnienie 
dla Anny Zameckiej za Komu-
nię. Główną nagrodę w tym kon-
kursie przyznano rumuńskiemu 
obrazowi A Mere Breath Moniki 
Lãzurean-Gorgan.

W dniach 21-27 marca w Wiedniu odbył się już po raz piąty Let’s CEE Film 
Festival, co w wolnym tłumaczeniu należałoby rozumieć jako – „Zobaczmy, co 

się dzieje w filmach ze środkowej i wschodniej Europy”. 

Tomasz Raczek

Wiedeń patrzy
na Wschód

i zagląda do środka
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Ceremonia rozdania nagród

Statuetka Uranii
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Najlepszym filmem tego-
rocznego festiwalu South 
By South West w Austin 

w Teksasie zostało dzieło Any 
Asensio Most Beautiful Island. To 
dość mroczna opowieść o młodej 
dziewczynie, która uciekając od 
trudnej przeszłości, przeprowadza 
się do Nowego Jorku i próbuje tam 
zacząć nowe życie. Dostaje propo-
zycję, która wydaje się niewinna, 
ale prowadzi w sam środek pie-
kła. Asensio to niemal czterdzie-
stoletnia aktorka i reżyserka po-
chodząca z Hiszpanii. W swoim 
najnowszym filmie sama zagrała 
jedną z głównych ról u boku Na-
tashy Romanovej, Ukrainki, która 
od dwudziestu lat mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych. 

Jury przyznało także dwa wy-
różnienia specjalne. Jedno trafi-
ło do aktora Jamesa Freedsona- 
-Jacksona za rolę w The Strange 
Ones Christophera Radcliffa 
i Laurena Wolksteina, mrocz-
nym filmie drogi, mającym za 
głównych bohaterów dwóch 
braci. Drugie zaś otrzymała 
obsada nieoczywistego krymi-
nału A Bad Idea Gone Wrong 
Jasona Headleya: Matt Jones, 
Eleanore Pienta, Will Rogers, 
Jonny Mars, Sam Eidson, Jenny- 
marie Jemison. 

Za najlepszy dokument festi-
walu uznany został film Gethina 
Aldousa i Jairusa McLeary’ego 
The Work, opowieść o więźniach 
przechodzących terapię grupo-
wą. Wyróżnienia otrzymali Miao 
Wang za Maineland o amerykań-

skiej młodzieży z chińskimi korze-
niami oraz Nanfu Wang za I Am 
Another You, portret młodego 
człowieka, który świadomie wy-
biera życie na ulicy. 

Ale najlepsza wiadomość dla 
polskiego środowiska związana 
jest z nagrodami w dziedzinie fil-
mów krótkometrażowych – w ka-
tegorii animacji specjalne wyróż-
nienie jury zdobyła Renata Gą-
siorowska, autorka filmu Cipka. 
Gąsiorowska studiowała w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie 
oraz w łódzkiej Szkole Filmowej. 
W dorobku ma kilka animacji i te-
ledysków – jej prace pokazywane 
i nagradzane są na całym świecie. 
Laury przywoziła już m.in. z Nie-
miec, Chorwacji, Stanów Zjedno-
czonych. 

W Konkursie Głównym, swoje 
najnowsze dzieło zaprezentowa-
ła – na dwa miesiące przed pol-
ską premierą planowaną na po-
czątek maja – Katarzyna Rosła-
niec. Jej Szatan kazał tańczyć to 
projekt dość niezwykły: opowieść 
o współczesnej artystce z proble-
mami, pokazana w formie osob-
nych dwuminutowych scen, które 
można układać w dowolnej ko-
lejności. Premierze filmu towa-
rzyszyła publikacja aplikacji do 
tworzenia jego własnej wersji, wła-
snego porządku scen. W Austin 
można było też zobaczyć wspólne 
dzieło Zachary’ego Cotlera i po-
chodzącej ze Śląska, ale pracu-
jącej w Stanach Zjednoczonych 
Magdaleny Zyzak. A Critically 
Endangered Species to opowieść 

festiwal, żeby zaprezentować swo-
je produkcje. Nowe filmy w Au-
stin pokazali tak ważni dla ame-
rykańskiego kina indie twórcy, jak 
m.in. Joe Swanberg (niezbyt uda-
na komedia Win It All o człowieku 
uzależnionym od hazardu), Aaron 
Katz (psychologiczny kryminał 
Gemini, którego głównymi boha-
terkami są hollywoodzka gwiazda 
i jej asystentka) czy dokumenta-
lista Brian Knappenberger (No- 
body Speak: Hulk Hogan, Gawker 
and Trials of a Free Press, wciąga-
jący, zaskakujący, a momentami 
przerażający film o tym, jak wielki 
biznes zabija wolną prasę w USA). 

Poboczne moduły programo-
we pozwalają widzom zapoznać 
się m.in. z najciekawszymi propo-
zycjami z zagranicy, teledyskami, 
filmami krótkometrażowymi czy 
studenckimi. W tym roku pojawił 
się też zupełnie nowy element bo-
gatego programu: pokazy filmów 
realizowanych w technologii rze-
czywistości wirtualnej.  

Przemysław Gulda

o słynnej poetce, która postano-
wiła umrzeć. 

Festiwal filmowy SXSW to 
tak naprawdę jeden z segmen-
tów znacznie szerszej pod wzglę-
dem programowym imprezy, któ-
ra obejmuje m.in. muzykę, no-
woczesne technologie, zdrowie, 
sport, edukację, politykę i mnó-
stwo innych zagadnień. Filmo-
wa część tego prawdziwego inter-
dyscyplinarnego behemota trwa 
dziewięć dni, a projekcje odbywa-
ją się w dwunastu salach w całym 
mieście. W głównym programie, 
co roku, można znaleźć kilkadzie-
siąt nowych filmów. 

Festiwalowi selekcjonerzy sku-
piają się przede wszystkim na ki-
nie amerykańskim i na produk-
cjach niezależnych. Nic więc dziw-
nego, że Austin w ostatnim czasie 
wyrosło na drugie, zaraz po Sun-
dance, miejsce, w którym poka-
zywane są najważniejsze tytuły 
kina indie. Coraz więcej artystów 
z tego kręgu wybiera właśnie ten 

Na festiwalu w Austin jak co roku królowały 
różne odmiany kina niezależnego. Gorąco 
przyjęte zostały filmy polskich twórców – 
jeden z nich, dzieło animatorki Renaty 
Gąsiorowskiej, dostał nagrodę jury. 

South By South West:
święto indie kina
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Magdalena Berus w filmie 
Szatan kazał tańczyć, 

reż. Katarzyna Rosłaniec
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Kuba Pruszkowski
„Jeśli o mnie chodzi, początko-
wo swoją przyszłość wiązałem ra-
czej ze sportem niż z jakimikol-
wiek zagadnieniami wizualny-
mi” – wyznaje pochodzący z War-
szawy 33-letni Kuba Pruszkowski, 
który pracuje w dziale composi-
tingu. Trafiają do niego wszyst-
kie wygenerowane elementy gra-
ficzne, ale również to, co kame-
ra zarejestrowała na planie zdję-
ciowym. Upraszczając, composi-
ting to ostatni przystanek między 
tym, co wyśniono sobie w związku 
z ujęciem a jego ostateczną formą. 
„Myślę, że zaczęło się to zmieniać 
mniej więcej na przełomie liceum 
i studiów. Wszyscy odkrywali Pho-
toshopa, a możliwości manipulo-
wania statycznym obrazem wyda-
wały się nieograniczone. Wciąż 
jednak generowanie np. fotore-
alistycznych dinozaurów jawiło 
się jako zdolność z pogranicza 
magii. A jednak ktoś to robił, za-
mienił Jima Carreya w Maskę, 
zatopił Titanica i stworzył nowe 
światy w Gwiezdnych wojnach” – 
dodaje, zapytany o początek swo-
ich fascynacji obrazem. To głów-
nie samouk, który pojęcie o grafi-
ce zdobywał m.in. poprzez kursy 
internetowe. Wkrótce przestały 
jednak wystarczać, więc trzeba 
było postawić wszystko na jed-
ną kartę zarówno na polu zawo-
dowym, jak i edukacji. Sportowe 
zacięcie Pruszkowskiego objawia-
ło się w etosie pracy, więc dni od 

poniedziałku do piątku wypełnia-
ła mu grafika komputerowa i nie-
wiele więcej. Opłaciło się. Zdolni 
studenci przedstawiani byli inte-
resującym pracodawcom. Potem 
na dwa lata Dublin, na pięć Lon-
dyn, a obecnie Vancouver, i to ca-
ły czas w branży. Nie wie nawet, 
kiedy jego portfolio wypełniło po-
nad dwadzieścia filmów.

Piotr Szuter
Pracujący dla MPC przy tworze-
niu środowiska w 3D, czyli bliż-
szego i dalszego planu, a czasem 
obiektów takich jak budynki, Piotr 
Szuter przyznaje się do dziwnych 
ścieżek, które doprowadziły go do 
grafiki komputerowej. Pochodzi 
z raciborskiej rodziny z pływacki-
mi tradycjami i choć również zaj-
mował się sportem, ciągnęło go 
do sztuki: „Ukończyłem filologię 
angielską na Uniwersytecie Ślą-
skim, profil tłumaczeniowy. Nie 
chciałem jednak pracować w tym 
zawodzie. Tak sie składa, że łatwo 
było znaleźć wtedy pracę w bran-
ży grafiki komputerowej, nawet ta-
kiemu samoukowi jak ja. W War-
szawie pracowałem więc jako gra-
fik”. Szczęśliwym trafem wylądo-
wał w ATM Grupie S.A., gdzie po 
raz pierwszy miał okazję tworzyć 
efekty specjalne do takich pro-
dukcji, jak 1920 Bitwa Warszaw-
ska czy Syberiada polska. Połknął 
bakcyla, ale w brzuchu burczało 
dalej. Na jednej z imprez urodzi-
nowych postanowił – wyjeżdża 

sowe ograniczenia. – „W Polsce je-
den artysta zwykle wykonuje pra-
cę, która w zachodnich studiach 
jest podzielona na kilku specjali-
stów. Ten podział przekłada się 
na większy stopień dopracowa-
nia poszczególnych elementów. 
Są jeszcze różnice technologiczne, 
większe studia bardzo często pi-
szą własne oprogramowanie, ma-
ją specjalne działy zajmujące się 
innowacją. Giganci, tacy jak We-
ta lub MPC, nieustannie pracują 
przy największych filmach, a każ-
dy z nich to wyzwanie techniczne 
i zdrowa rywalizacja”. Kuba Prusz-
kowski również myśli, że zdolnych 
u nas nie brakuje: „Owszem, pol-
ska branża nie jest tak rozbudo-
wana, ale mamy jednak bardzo 
zdolnych specjalistów, i jeśli cho-
dzi o jakość naszych reklam, nie 
ma się czego wstydzić. Potrzebu-
jemy większych produkcji, żeby 
przejść próbę ognia”. 

Dyscyplina drużynowa
Zresztą sam rynek w wymiarze 
światowym również boryka się 
ze swoimi problemami, takimi jak 
zbyt duże podatki, częste przerzu-
canie artystów między różnymi fi-
liami, niestabilność umów czy na-
wet małe zaangażowanie reżyse-
ra przy nadawaniu ostatecznego 
kształtu filmowi. „Bywa ciężko – 
mówi Piotr Szuter – zwykle dużo 

za granicę. W londyńskim MPC 
pracował w dziale zajmującym się 
generowaniem komputerowego 
krajobrazu przy takich filmach, jak 
Księga dżungli czy X-men: Apo-
kalipsa, ale miał do zrealizowania 
jeszcze jedno marzenie: „Od daw-
na byłem fanem Władcy Pierście-
ni i chciałem pracować w Weta 
Digital, które właśnie tym filmem 
zasłynęło. Pożegnałem więc Lon-
dyn i zacząłem pracę w Nowej Ze-
landii jako environment modeler 
w Weta Digital przy zbliżających 
się do premiery kinowej Wojnie 
o Planetę Małp oraz Strażnikach 
Galaktyki 2”. 

Mimo że wszyscy trzej wyemi-
growali, wykazują się trzeźwą ana-
lizą rzeczywistości, gdy mowa 
o polskich realiach. „Niestety, ale 
moim zdaniem jest niemożliwe, 
żeby polska branża w ogóle przy-
bliżyła się do światowego pozio-
mu, jeśli chodzi o postprodukcję” – 
tłumaczy Pilarski. – „Londyńskie 
firmy ciągle się rozwijają i prze-
znaczają setki milionów na farmy 
do renderowania, sam sprzęt oraz 
programistów piszących oprogra-
mowanie. Londyn jest główną sie-
dzibą prawie wszystkich liczących 
się firm postprodukcyjnych”. Po-
dobnie rynek widzi Piotr Szuter, 
ale uważa, że nasza branża od 
efektów specjalnych radzi sobie 
dobrze, biorąc pod uwagę finan-

Jacek Pilarski, Kuba Pruszkowski i Piotr Szuter pracowali przy nagrodzonym 
Oscarem widowisku Księga dżungli. Młodzi, zdolni i zuchwali, gdy trzeba 
sięgać po marzenia, ale pokorni, gdy wymaga tego sytuacja. Skoro produkcja, 
nad którą pracowali, otrzymała Oscara za efekty specjalne, to czy ich też 
powinniśmy uznać za zdobywców tego trofeum?

Jakub Koisz

Efekty specjalne
są jak piłka nożna

W branży efektów specjal-
nych znana jest aneg-
dota o tym, jak Steven 

Spielberg podzielił pracę nad tyra-
nozaurem na dwie ekipy – pierw-
sza zajmowała się metodą go-mo-
tion, spędzając wiele godzin na 
budowaniu robotycznego prehi-
storycznego gada, a druga ożywi-
ła to stworzenie za pomocą grafi-
ki komputerowej. Pewnego dnia 
szef pierwszego działu miał oka-
zję obejrzeć wyniki swoich kole-
gów po fachu i stwierdził, że spe-
cjaliści od tradycyjnych efektów 
są w sytuacji jak rzeczone dino-
zaury – w przededniu wyginięcia. 
I choć reżyser użył obu tych me-
tod i za pomocą stosownych ujęć 
zatarł różnice, to Park Jurajski za-
początkował zwrot ku komputero-
wi. Dziś efekty specjalne to w do-
myśle efekty CGI, a J.J. Abrams, 
który obiecał, że Gwiezdne wojny: 
Przebudzenie Mocy będą robio-
ne po bożemu, nie tylko kokieto-
wał (bowiem w tym filmie wciąż 
jest mnóstwo komputera), ale ni-
czym hipster przywoływał ducha 
nieistniejącej ery kinematografii. 
To była droga fanaberia Disneya, 
mająca wzbudzić nostalgię.

Nagrodzona tegorocznym 
Oscarem Księga dżungli w reży-
serii Jona Favreau, z tegoż samego 
studia, o wiele szczerzej reprezen-
tuje współczesną branżę. Główny 
bohater, Mowgli, grany przez Ne-

ela Sethiego, to jedyny człowiek 
przed kamerą. Magicy cyfrowego 
obrazu zrobili, co się da, aby ukryć, 
że pod tą świetnie wygenerowaną 
dżunglą i barwnym zwierzyńcem 
kryje się kilkunastolatek biegają-
cy w majtkach na tle green scre-
enu. Branża efektów specjalnych 
nie toczy dzisiaj żadnej walki „sta-
rego” z „nowym”. Zbyt zajęta jest 
konkurowaniem na rynku. Rynku, 
w którym na szczęście znajduje się 

niem materiału do klienta, a za-
kres obowiązków również nie-
co inny niż w czasach rysunków 
na szkle. „Jestem samoukiem. 
Po studiach informatycznych 
zostawiłem programowanie na 
rzecz fotografii i grafiki, w któ-
rych zawsze byłem dobry” – mó-
wi o swoich początkach w prze-
myśle filmowym. –„Poświęciłem 
ponad rok na naukę wszystkich 
niezbędnych programów, w mię-
dzyczasie budując swoje portfo-
lio na LinkedIn. Po jakimś czasie 
odezwała się do mnie firma Mov- 
ing Picture Company z propozy-
cją pracy. Miałem dwa tygodnie, 
żeby się przeprowadzić do Londy-
nu. Po przyjeździe od razu zaczą-
łem pracę nad Strażnikami Galak-
tyki”. Potem przyszły kolejne su-
perprodukcje, takie jak Bogowie 
i królowie czy Marsjanin. Przy Księ-
dze dżungli przeniósł się na kilka 
miesięcy do działu sztuki (Art De-
partment), tworząc projekty grafi-
ki koncepcyjnej, a po ich ukończe-
niu wrócił do działu zajmującego 
się projektowaniem środowiska 
(Environment Department), pra-
cując znowu przy matte paintingu.
 Ostatnim jego zleceniem w MPC 
było widowisko science fiction Pa-
sażerowie, w którym odpowiadał 
za m.in. wygląd statku oraz ko-
smosu. W Double Negative pra-
cował nad Assasin’s Creed, a obec-
nie zaczepił się we Framestore.

również miejsce dla utalentowa-
nych czarodziejów z Polski. 

Jacek Pilarski
Pochodzący z Pietrzykowic nieda-
leko Żywca, 30-latek Jacek Pilar-
ski, przy widowisku Disneya zaj-
mował się szeroko pojętym matte 
paintingiem, czyli tłami oraz ilu-
zją środowiska, po którym poru-
szają się postacie. Dzisiaj jest to 
przedostatni etap przed wysła-

Jacek Pilarski 

Kuba Pruszkowski

Piotr Szuter
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nadgodzin, ogromna konkurencja, 
szczególnie na stanowiska junior 
artist. Są też częste przeprowadz-
ki, bo kontrakty bywają krótkie lub 
po prostu zdarza się lepsza ofer-
ta. Natomiast osobiście nie mia-
łem zbyt ciężkich doświadczeń”. 
Znana jest sprawa firmy Rhythm 
& Hues Studios, której specjaliści 
w 2013 roku za pracę nad efekta-
mi do Życia Pi zostali uhonoro-
wani nagrodą Akademii. Zaled-
wie dwa tygodnie wcześniej fir-
ma złożyła wniosek o bankruc-
two, a ponad dwustu pracowników 
wyleciało na bruk i postanowi-
ło zaskarżyć byłego pracodawcę. 
To nie jedyna głośna ofiara bez-
litosnego rynku – w 2012 wyjścia 
z trudnej sytuacji finansowej szu-
kało studio Digital Domain Me-

dia. Firma założona w 1993 roku 
m.in. przez Jamesa Camerona ma 
imponujące portfolio: „Transfor-
mers, Apollo 13, Piraci z Karaibów: 
Na krańcu świata, Star Trek czy 
X-Men: Pierwsza klasa. Podobnie 
jak we wcześniejszej sytuacji, stu-
dio zostało wykupione przez za-
graniczny, chińsko-indyjski ka-
pitał. Kuba Pruszkowski słyszał 
o tych sprawach: „Historia Rhy-
thm & Hues Studios jest dość eks-
tremalna, a o przyczynach braku 
stabilności zatrudnienia pracow-
ników i płynności finansowej firm 
postprodukcyjnych można napi-
sać książkę, zresztą chyba nawet 
takie powstały. Bardzo uogólnia-
jąc temat – efekty do filmów są 
robione tam, gdzie rząd oferuje 
najkorzystniejsze dotacje filmo-

przekłada się na całość produkcji 
oraz samo zatrudnienie artystów. 
Jeśli firma postprodukcyjna nie 
zdąży oddać projektu na czas, nie-
rzadko musi zapłacić milionowe 
odszkodowanie, a w efekcie może 
wyjść na zero”. Kuba Pruszkowski 
na pytanie, czy skoro efekty spe-
cjalne są wynikiem pracy zespo-
łowej, to czy również powinien do-
stać swoją statuetkę, odpowiada 
bez namysłu i znowu za pomocą 
metafory sportowej: „To trochę jak 
mistrzostwa w piłce nożnej. Zada-
nie postawione przed drużyną jest 
tak gigantyczne, że bez sprawnie 
działających relacji między depar-
tamentami, ale również między 
konkretnymi artystami dzielący-
mi jedno ujęcie czy sekwencję, nie 
ma szansy na powodzenie. To za-
wsze była, jest i będzie praca gru-
powa, ale ciężko na scenę oscaro-
wą wpuścić 800 osób, wiec nagro-
dę odbiera trener, czyli supervisor. 
Wewnątrz firmy zawsze wiadomo, 
kto pracował przy największych 
bądź najbardziej rozpoznawanych 
ujęciach”. Zgadza się z tym Szuter: 
„Odczuwam, że jestem członkiem 
dobrze zgranego zespołu. Każdy 
jest odpowiedzialny za swój frag-
ment większej całości i nie ma za 
wiele miejsca na wielkie artystycz-
ne ego w tej branży”. 

Jacek Pilarski zauważa, że prze-
cież statuetka za reżyserię to rów-
nież poniekąd nagrodzenie pracy 
zespołowej. Oscara odbiera reży-
ser, który nadzoruje pracę w pre-, 
post- i samej produkcji. – „W Lon-
dynie mało kto przywiązuje uwa-
gę do Oscarów, jest to głównie 
reklama dla firm nas zatrudnia-
jących. Statuetka za efekty spe-
cjalne to dla mnie miłe wyróżnie-
nie, a także zwieńczenie dwulet-
niej pracy nad projektem. Nagro-
dą jest praca w naszym zawodzie 
i tworzenie wspaniałych obrazów, 
które widzą miliony ludzi na świe-
cie” – dodaje. Kuba Pruszkowski 
również woli skupiać się na in-
nych gratyfikacjach środowisko-
wych niż pokryta złotem statu-
etka. – „Otrzymałem niedawno 
SMS-a od znajomego, który był na 
gali, z informacją, że jeden z mo-
ich »szotów« zamykał prezenta-
cję Księgi dżungli wyświetlaną 
na chwilę przed wręczeniem na-
grody. Mały sukces, spora moty-
wacja!”. 

we”. Poprzednie zagłębia w Sta-
nach zostały zredukowane więc 
do minimum, a większość efektów 
do filmów wchodzących aktualnie 
do kin jest robionych w Londynie, 
Vancouver, Wellington, Montre-
alu, Singapurze i Indiach. Jacek 
Pilarski przyznaje, że bywa ciasno: 
„Jest sześciu głównych klientów 
i wiele firm postprodukcyjnych, 
które są jedynie podwykonawca-
mi, dostając określony budżet na 
ukończenie puli ujęć. Licytowanie 
się na usługi prowadzi do sytuacji, 
w której klient oczywiście wybiera 
najtańszą z opcji. Obecnie prawie 
nie ma sytuacji, w której jedna fir-
ma tworzy cały film, dlatego dzie-
lą się one obowiązkami, które są 
w stanie ukończyć. Budżet musi 
być dobrze oszacowany, ponieważ 

Które polskie filmy oglądane są za granicą? Jak reprezentowane jest nasze 
kino na festiwalach i przeglądach? Jaką wizytówkę rodzimej kinematografii 

prezentują zagranicznej publiczności Instytuty Polskie zarządzane przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych? Oto nasze zestawienie. 

Do współpracy zapraszamy organizatorów imprez, dyplomatów, widzów. 
Czekamy na informacje. 

Cezary Kruk 

Z polskim 
filmem 

dookoła świata

AUSTRIA
Wiedeń: 21-27 marca – 5. edycja. 
festiwalu filmowego LET’S CEE. 

W programie ponad 140 pro-
dukcji z  Europy Środkowej 
i Wschodniej, Turcji i Austrii. 

Kina festiwalowe: Actor’s Stu-
dio, Breitenseer Lichtspiele, Wien- 
Artis International, Urania, Villa-
ge Cinema.

Szczegółowy program: www.
letsceefilmfestival.com

info: Instytut Polski w Wiedniu
* Relacja z festiwalu na stronach 46-47.

hISZPANIA
Cine Polaco Contemporáneo, czyli 
kolejna edycja zainaugurowanego 
w 2010 roku Festiwalu Polskich Fil-
mów w Hiszpanii. Przegląd rozpo-
czął się w Madrycie (15-30 listopa-
da 2016), kolejne pokazy: Granada 
(11 stycznia – 1 lutego), Kordowa 
(14 stycznia – 14 lutego), Sewilla 

(9 stycznia – 13 lutego), Saragossa 
(2-18 lutego), Murcja (15 lutego – 
3 marca), Walencja (24 lutego – 8 
marca), Pampeluna (3-30 marca), 
Barcelona (kwiecień, maj) i Tene-
ryfa (11 maja – 30 czerwca).

W programie: Moje córki krowy 
Kingi Dębskiej, 11minut Jerzego 
Skolimowskiego, Demon Marci-
na Wrony, Ederly Piotra Dumały, 
Kamper Łukasza Grzegorzka oraz 
film dokumentalny K2. Dotknąć 
nieba Elizy Kubarskiej (szczegól-
nie ceniony i nagradzany na festi-
walach w Hiszpanii.)

Wszystkie filmy są wyświetlane 
w wersji oryginalnej z hiszpański-
mi napisami. 

Projekt jest współfinansowa-
ny przez Polski Instytut Sztuki 
Filmowej.
Madryt, Barcelona, Kordowa, 
Walencja i Oviedo: marzec – czer-
wiec 2017 – cykl: „Martin Scorsese 
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Zjednoczone Stany Miłości To-
masza Wasilewskiego – grudzień 
2016, Powidoki Andrzeja Wajdy – 
kwiecień 2017, Ostatnia Rodzina 
Jana P. Matuszyńskiego – maj/
czerwiec 2017.

Węgierska telewizja publiczna 
od 13 kwietnia rozpoczyna cykl 
polskich filmów z napisami w ję-
zyku polskim na kanale M5 (kul-
tura). Do tej pory starsze tytuły 
posiadały tylko wersję z dubbin-
giem. Projekt ma na celu naukę ję-
zyka polskiego (jest to szósty ję-
zyk w ramach projektu.) Cykl za-
inaugurują obrazy Krzysztofa Kie-
ślowskiego: Krótki film o miłości, 
Krótki film o zabijaniu, Przypadek.

info: Instytut Polski w Buda-
peszcie

WIELKA BRYTANIA
Londyn: 17 marca – 5 kwietnia – 
15. Festiwal Polskich Filmów KI-
NOTEKA w dziesięciu prestiżo-
wych londyńskich instytucjach, 
m.in. Barbican, BFI Southbank, 
ICA, University Collage London, 
Calvert 22 Foundation.

Jedno z głównych wydarzeń 
to retrospektywa filmów Andrze-
ja Wajdy. W programie: Ziemia 
obiecana, Człowiek z żelaza, Pan-
ny z Wilka, Pokolenie, Popiół i dia-
ment. Zarówno festiwal, jak i re-
trospektywę otworzył w Regent 

przedstawia arcydzieła polskie-
go kina”. 

Hiszpańska publiczność po raz 
pierwszy będzie miała możliwość 
obejrzeć odrestaurowane cyfrowo: 
Przypadek oraz Krótki film o za-
bijaniu Krzysztofa Kieślowskie-
go, Popiół i diament oraz Ziemię 
obiecaną Andrzeja Wajdy, Con-
stans Krzysztofa Zanussiego, Ero-
ikę Andrzeja Munka, Sanatorium 
pod Klepsydrą Wojciecha Jerzego 
Hasa, Pociąg Jerzego Kawalerowi-
cza czy Walkowera Jerzego Skoli-
mowskiego. Wszystkie filmy będą 
wyświetlane z DCP oraz z nowo 
opracowanymi tłumaczeniami na 
język hiszpański. W projekt zaan-
gażowały się hiszpańska Filmote-
ka Narodowa oraz Akademia Fil-
mowa, a także filmoteki regional-
ne Andaluzji, Walencji i Katalonii. 
Inauguracja odbyła się 22 marca 
w Cine Dore należącym do Fil-
moteki Narodowej, przegląd zaś 
otworzył obraz Constans, po któ-
rego projekcji odbyło się spotka-
nie reżysera z hiszpańską publicz-
nością. Przeglądowi towarzyszy 
cykl wydarzeń, wśród nich: ma-
ster class Krzysztofa Zanussiego, 
wykład na temat polskiego kina 
oraz prezentacja poświęcona re-
konstrukcji cyfrowej i genezie ca-
łego projektu.

info: www.cinepolaco.es

Street Cinema w Londynie po-
kaz ostatniego dzieła Wajdy – Po-
widoków.

Nowe Polskie Kino zainauguro-
wała w kinie Regent Street Cine-
ma Ostatnia Rodzina Jana P. Ma-
tuszyńskiego. W programie zna-
lazły się również Zaćma Ryszar-
da Bugajskiego oraz Plac zabaw 
Bartosza M. Kowalskiego, Szczę-
ście świata Michała Rosy, Excen-
trycy, czyli po słoneczniej stronie 
ulicy Janusza Majewskiego, Plane-
ta Singli Mitji Okorna, Czerwony 
Pająk Marcina Koszałki. 

W ramach cyklu dokumentów 
pokazano film Casablanca: męż-
czyzna, który kochał kobiety w re-
żyserii Huberta Woronieckiego.

Bohaterką tegorocznej edycji 
Undiscovered Masters of Polish 
Cinema została Wanda Jakubow-
ska. Publiczność festiwalowa mo-
gła obejrzeć jej filmy: Ostatni etap 
oraz Spotkania w mroku.

Na zakończenie, KINOTEKA, 
wspólnie z Barbican Centre zor-
ganizowała pokaz specjalny Tan-
ga Zbigniewa Rybczyńskiego, do 
którego brytyjska grupa artrocko-
wa British Sea Power skompono-
wała muzykę.

Program festiwalu: www.kino-
teka.org.uk.

info: Instytut Polski w Lon-
dynie

JAPONIA
Sapporo: 18 marca – Festiwal Pol-
skich Filmów w Sapporo. 

Podobny przegląd w Takasaki 
31 marca i 3 kwietnia.

W programie: Popiół i diament, 
Niewinni czarodzieje oraz Kanał 
Andrzeja Wajdy. 

Kawasaki i Hiroszima: kwie-
cień/maj. Przeglądy polskiego 
kina.

info: Instytut Polski w Tokio

UKRAINA
Kijów: 27 lutego – 5 marca – retro-
spektywa filmów Andrzeja Wajdy 
#WajdaWeek. Kino Kijów.

W programie: Popiół i diament, 
Panny z Wilka, Brzezina, Bez znie-
czulenia, Krajobraz po bitwie, Dan-
ton, Powidoki. Projekcjom towarzy-
szyła wystawa plakatów do filmów, 
zatytułowana: „Andrzej Wajda. Od 
Pokolenia do Powidoków”, złożo-
na z 56 oryginalnych polskich pla-
katów (z kolekcji Galerii Plakatu 
Piotra Dąbrowskiego) do wszyst-
kich dzieł reżyserowanych przez 
Andrzeja Wajdę. 

Kijów: 24-31 marca – polskie fil-
my na 14. Docudays UA Interna-
tional Human Rights Documen-
tary Film Festival. 

W programie: Komunia An-
ny Zameckiej oraz Nawet nie 

Konferencji Przemysłu Filmowe-
go „Meeting Point – Vilnius”, to-
warzyszącej festiwalowi.

Wilno, Kowno, Kłajpeda: Insty-
tut Polski prowadzi Klub Filmu 
Polskiego, w którym co miesiąc 
organizowane są bezpłatnie pro-
jekcje. Tegoroczna edycja Klubu, 
która rozpocznie się w kwietniu, 
poświęcona jest młodym zdol-
nym polskim reżyserom. W pro-
gramie Klubu – filmy pełnome-
trażowe:

Ostatnia Rodzina Jana P. Ma-
tuszyńskiego, Królewicz Olch Ku-
by Czekaja, Nawet nie wiesz, jak 
bardzo cię kocham Pawła Łoziń-
skiego, Wszystkie nieprzespane 
noce Michała Marczaka, Pokot 
Agnieszki Holland, Plac zabaw 
Bartosza M. Kowalskiego, Wołyń 
Wojciecha Smarzowskiego, Ilu-
minacja Krzysztofa Zanussiego. 
Następnie filmy krótkometrażo-
we: 16.03. Natalii Siwickiej, Nauka 
Emi Buchwald, Więzi Zofii Kowa-
lewskiej, Romantik Mateusza Ra-
kowicza, Hycel Darii Waszek oraz 
koprodukcje: Park Sofii Exarchou, 
Porto Gabe Klingera, Święty An-
driusa Blaževičiusa oraz Tereddut 
Yeşima Ustaoğlu. Ubiegłoroczna 
edycja przyciągnęła prawie 113 
tys. widzów.

info: Instytut Polski w Wil-
nie  

Budapeszt: 7 kwietnia – pokaz fil-
mu Smoleńsk Antoniego Krauze-
go, kino Urania.
Budapeszt: 20-26 kwietnia – 23. 
Polska Wiosna Filmowa, kina: Ura-
nia i Művész. 

W ramach przeglądu m.in: 
Ostatnia Rodzina Jana P. Matu-
szyńskiego, Powidoki Andrzeja 
Wajdy, Excentrycy, czyli po sło-
necznej stronie ulicy Janusza Ma-
jewskiego, Wołyń Wojciecha Sma-
rzowskiego, Czerwony Pająk Mar-
cina Koszałki, Szczęście świata 
Michała Rosy.

Studenci II roku grafiki Uni-
wersytetu Metropolitan, w ra-
mach pracy semestralnej, już od 
3 lat, po obejrzeniu jednego z fil-
mów projektują plakat. Tematem 
prac tegorocznych są Powidoki 
Andrzeja Wajdy.
Budapeszt: 14-19 marca – „Czu-
łe metropolie”: Zjednoczone Sta-
ny Miłości Tomasza Wasilewskie-
go, Kamper Łukasza Grzegorzka, 
Córki Dancingu Agnieszki Smo-
czyńskiej, Heavy Mental Sebastia-
na Buttnego.
Budapeszt: 20-21 kwietnia – kon-
ferencja: „Andrzej Wajda. Polska – 
Węgry”. Organizatorzy: Węgierska 
Akademia Sztuki i Instytut Pol-
ski. Udział gości z Węgier i Polski.

Polskie filmy na ekranach wę-
gierskich kin:

LITWA
Wilno, Kowno, Kłajpeda, Szawły, 
Poniewież: 23 marca – 6 kwietnia – 
Międzynarodowy Festiwal Filmo-
wy „Kino pavasaris”. 

W ramach festiwalu pokazano 
polskie filmy: Ostatnią Rodzinę 
Jana P. Matuszyńskiego, Króle-
wicza Olch Kuby Czekaja, Nawet 
nie wiesz, jak bardzo cię kocham 
Pawła Łozińskiego, Wszystkie nie-
przespane noce Michała Marcza-
ka, Plac zabaw Bartosza M. Kowal-
skiego, Pokot Agnieszki Holland, 
Wołyń Wojciecha Smarzowskiego, 
a także obrazy krótkometrażowe, 
m.in. 16.03. Natalii Siwickiej, Na-
ukę Emi Buchwald, Romantika 
Mateusza Rakowicza, Więzi Zofii 
Kowalewskiej. W programie zna-
lazły się też koprodukcje z udzia-
łem polskim, m.in. Park Sofii Exar-
chou, Porto Gabe Klingera, Święty 
Andriusa Blaževičiusa oraz Tered-
dut Yeşima Ustaoğlu. 

Gościem festiwalu był reży-
ser Ostatniej Rodziny Jan P. Ma-
tuszyński oraz odtwórca jednej 
z głównych ról Dawid Ogrodnik. 
Z widzami spotkał się także reży-
ser Wołynia Wojciech Smarzow-
ski. Członkiem jury programu 
konkursowego „Nauja Europa – 
nauji vardai” („Nowa Europa – no-
we nazwiska”) był Krzysztof Za-
nussi, który był również gościem 
honorowym Międzynarodowej 

wiesz, jak bardzo cię kocham 
Pawła Łozińskiego. Po projek-
cji odbyły się dyskusje z udzia-
łem reżyserów. 

Do konkursu został zgłoszo-
ny polsko-rosyjski film w reżyse-
rii Anny Bedyńskiej In Another 
World.

info: Instytut Polski w Kijowie

WĘGRY
Budapeszt: 5 grudnia 2016 – 22 
kwietnia 2017 – „POWIDOK – re-
trospektywa filmów Andrzeja Waj-
dy”, Urania – Narodowy Kinote-
atr Urania.

W programie: Popiół i diament, 
Ziemia obiecana, Człowiek z mar-
muru, Człowiek z żelaza, Wałęsa. 
Człowiek z nadziei, Panny z Wil-
ka, Katyń, Powidoki oraz Przekła-
daniec i Róbmy zdjęcie!
Budapeszt: 13 lutego – 12 czerw-
ca – „Moralny niepokój – 50 lat 
polskiego kina”. Pałac Sztuki.

W programie: Faraon Jerze-
go Kawalerowicza, Wszystko na 
sprzedaż Andrzeja Wajdy, Bar-
wy ochronne i Persona non gra-
ta Krzysztofa Zanussiego, Prze-
słuchanie Ryszarda Bugajskiego, 
Przypadek Krzysztofa Kieślow-
skiego, Dzień świra Marka Koter-
skiego, Róża Wojciecha Smarzow-
skiego, W ciemności Agnieszki 
Holland.
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Nagrody dla polskich 
filmów w Chorwacji
Na 13. Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów Dokumental-
nych ZagrebDox (26 lutego – 
5 marca) aż 3 polskie filmy 
otrzymały Wyróżnienia Spe-
cjalne. W gronie szczęśliwców 
znalazły się: 21 x Nowy Jork 
Piotra Stasika, obraz, który 
jak przyznało poruszone ju-
ry jest „opowieścią o ludziach 
zagubionych w megalopolis, 
filmem niełatwym i przygnę-
biającym”. Kolejny wyróżnio-
ny tytuł to Komunia Anny Za-
meckiej, w której „reżyserka 
tworzy skomplikowaną ukła-
dankę portretującą rodzinę, 
gdzie pokazuje dynamikę re-
lacji osób wzajemnie troszczą-
cych się o siebie”. Wyróżnie-
nie od jury młodzieżowego 
otrzymały natomiast Więzi 
Zofii Kowalewskiej. W uzasad-

nieniu werdyktu stwierdzono, 
że to „doskonały dokument ob-
serwacyjny o pokłosiu kryzysu 
małżeńskiego, pokazujący mo-
ment pojednania w delikatny, 
a zarazem daleki od sentymen-
talizmu sposób”.

 

Etiuda z łodzi 
nagrodzona 
w Argentynie
Podczas 6. edycji festiwalu 
w Pehuajó, w prowincji Buenos 
Aires, najlepszym krótkome-
trażowym filmem w Konkur-
sie Międzynarodowym okazała 
się La etiuda Martina Ratha, 
krótka fabuła wyprodukowana 
przez łódzką Szkołę Filmową. 
Martin Rath jest studentem 
Wydziału Reżyserii tej uczelni. 
La etiuda opowiada o więźniu, 
który morduje swojego strażni-
ka i usiłuje ukryć zwłoki w le-

sie. Świadkiem tego czynu sta-
je się przypadkowa kobieta, za 
którą morderca udaje się w po-
goń. Nie staje się ona jednak 
ofiarą, gdyż udaje się jej zabić 
prześladowcę. Okazuje się, że 
nie jest łatwo usunąć ciało bez 
świadków.

 

Noc Walpurgi 
w Chicago
Pełnometrażowy debiut fabu-
larny Marcina Bortkiewicza 
Noc Walpurgi został zapre-
zentowany na jubileuszowym, 
20. Festiwalu Filmów z Unii 
Europejskiej w Chicago (3-30 
marca). Obraz z Małgorza-
tą Zajączkowską znalazł się 
w gronie 62 tytułów z 28 kra-
jów składających się na Unię 
Europejską. Noc Walpurgi była 
jedynym reprezentantem kina 
z Polski. Festiwal w Chicago 

jest największą imprezą w Sta-
nach Zjednoczonych prezentują-
cą wyłącznie filmy europejskie.

Cztery nagrody dla 
Adaptacji
Ostatnie tygodnie to okres 
dobrej passy filmu Adapta-
cja Bartosza Kruhlika, który 
w krótkim czasie  otrzymał 
aż cztery nagrody na mię-
dzynarodowych festiwalach. 
Pierwszym laurem jest Young 
Filmmakers Award, którą krót-
kometrażowa fabuła zosta-
ła uhonorowana na greckim 
AIDFF – Athens International 
Digital Film Festival. Nato-
miast na Phenicien Interna-
tional Film Festival w Lyonie 
we Francji Adaptację wyróż-
niono dwukrotnie: nagrodą 
dla najlepszej krótkometrażo-
wej fabuły oraz dla najlepsze-

diu Munka-SFP, otrzymała 
nagrodę dla najlepszej reży-
serki w konkursie krótkome-
trażowym egipskiego Sharm 
el-Sheikh Arab & European 
Film Festival (5-11 marca). Sta-
tuetkę Srebrnego Dżeda zdo-
była za, zdaniem jury, „słodko- 
-gorzki film o skomplikowa-
nej relacji pary z długoletnim 
stażem, niezwykle delikatnie 
pokazujący emocje i atmosfe-
rę w związku, w tak natural-
ny sposób, że niemal zapomi-
namy o obecności kamery”. 
W konkursie krótkometrażo-
wym zaprezentowano 17 tytu-
łów z całego świata. To była 
pierwsza edycja tego egip-
skiego festiwalu, a w jury jego 
konkursu pełnometrażowe-
go znalazła się dziennikarka 
i programerka MFF T-Mobile 
Nowe Horyzonty Małgorzata 
Sadowska.

 

Niewinne w kinach 
w Nowej Zelandii
Współfinansowany przez PISF 
film Niewinne w reżyserii 
Anne Fontaine 9 marca wszedł 
na ekrany kin w Nowej Ze-
landii. Dystrybutorem jest fir-
ma Rialto Distribution. Obraz 

z udziałem m.in. Agaty Kule-
szy, Agaty Buzek i Joanny Ku-
lig, był już rozpowszechniany 
w Belgii, Holandii, USA, Nor-
wegii, Portugalii, Hiszpanii, 
Finlandii i we Francji, w któ-
rej film obejrzało ponad 720 
tys. widzów. Niewinne cieszą 
się bardzo dużym zaintereso-
waniem wśród zagranicznych 
dystrybutorów. Tytuł ten zo-
stał sprzedany także m.in. do 
Kanady, Japonii, Brazylii, Mek-
syku, Włoch, Danii, Szwecji, 
Grecji, Szwajcarii, Kolumbii 
czy Wielkiej Brytanii.

 

Ostatnia Rodzina 
w Nowym Jorku
Wielokrotnie nagradzany na 
festiwalach w Polsce i za gra-
nicą debiut fabularny Jana 
P. Matuszyńskiego Ostatnia 
Rodzina został zaprezento-
wany na 46. festiwalu New 
Directors/New Films w No-
wym Jorku (15-26 marca). To 
impreza, na której pokazywa-
ne są filmy młodych obie-
cujących reżyserów. Swoje 
pierwsze dokonania objawia-
li nowojorskiej publiczności 
m.in. Pedro Almódovar, 
Chantal Akerman, Hou Hsiao- 

-hsien, Christopher Nolan, 
Laura Poitras, Spike Lee i Kel-
ly Reichardt. Jan P. Matu-
szyński był gościem festiwa-
lu i wziął udział w sesji Q&A. 
Na festiwalu New Directors/
New Films w ostatnich latach 
z polskich tytułów pokazywa-
ne były m.in. Demon Marcina 
Wrony oraz Wyspa Katarzyny 
Klimkiewicz i Domingi Soto-
mayor.

 

Film Marty Pajek 
wygrywa w USA
Krótkometrażowy film animo-
wany Figury niemożliwe i inne 
historie II w reżyserii Mar-
ty Pajek zdobył Grand Prix 
na festiwalu animacji GLAS 
w Berkeley, w Kalifornii (2-5 
marca). Obraz był do tej pory 
pokazywany na 30 festiwalach 
w Polsce i za granicą. Nagrody 
otrzymał m.in. na Krakowskim 
Festiwalu Filmowym, Anima-
torze w Poznaniu czy Mes- 
sage to Man w Petersburgu. 
Promocją zagraniczną tego 
tytułu zajmuje się Agencja 
Promocji Filmów Krakowskiej 
Fundacji Filmowej. 

go reżysera, Bartosza Kruhli-
ka. Obraz został też doceniony 
w Stanach Zjednoczonych na 
Chico Independent Film Festi-
val w mieście Chico w Kalifor-
nii, skąd wrócił z tytułem Best 
Drama. 

Dwie Polki 
w rankingu „Top 50 
Women in Global 
Cinema – 2017”
Marynia Gierat, szefowa kra-
kowskiego Kina Pod Barana-
mi oraz Kinga Dołęga-Lesiń-
ska z firmy KinAds/Moje Kino 
znalazły się w prestiżowym 
rankingu pięćdziesięciu naj-
ważniejszych kobiet światowej 
branży kinowej „Top 50 Wo-
men in Global Cinema – 2017”. 
Portal „Celluloid Junkie” już 
po raz drugi opublikował taką 
listę, poszerzając ją w tym roku 
z 25 do 50 osób. Zestawienie 
zawiera nazwiska najbardziej 
kreatywnych oraz inspirują-
cych liderek branży. Kinga 
Dołęga-Lesińska, prekursor-
ka reklamy kinowej w naszym 
kraju, założycielka i szefowa 
firmy KinAds, została docenio-
na za wkład w rozwój reklamy 
kinowej w Polsce (najszybciej 
rozwijający się sektor w Euro-
pie Środkowej) i bardzo efek-
towne, proponujące wiele pro-
mocji i programów działania 
swojej firmy. Z kolei Kino Pod 
Baranami, którym kieruje wy-
różniona w rankingu Marynia 
Gierat, autorzy zestawienia 
nazwali najbardziej innowa-
cyjnym kinem arthouse’owym 
w Polsce, angażującym się 
w niezliczone inicjatywy kultu-
ralne i prezentującym bogatą 
ofertę filmów z całego świata. 

 

Zofia Kowalewska 
uhonorowana 
w Egipcie 
Zofia Kowalewska, autorka 
krótkiego dokumentu Więzi 
wyprodukowanego w Stu-
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Polscy filmowcy    na świecie

oprac. J.M.

Małgorzata Zajączkowska 
w filmie Noc Walpurgi, 
reż. Marcin Bortkiewicz

Andrzej Seweryn i Aleksandra 
Konieczna w filmie Ostatnia 
Rodzina, reż. Jan P. Matuszyński
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Wróćmy do filmu. 
Zainteresowałeś się 
scenariuszem Jacoba 
Stuarta. Dlaczego?
Bo opowiada historię dwóch 
braci, którzy zostają wysta-
wieni na próbę w czasie 
wojny. Sam mam młodszego 
brata, który jest pilotem. Wie-
lokrotnie wyobrażałem sobie 
naszą relację w tak ekstremal-
nych warunkach, zadawałem 
sobie pytanie, co bym zro-
bił, gdybym musiał wybierać 
między swoim a jego życiem. 
Mam nadzieję, że nigdy nie 
będę musiał na nie odpowie-
dzieć, ale do egzorcyzmo-
wania go posłużyło mi kino. 
Matka bohaterów została 
zamordowana – muszą z tym 
żyć, muszą nieść dziedzictwo 
swojej rodziny, muszą prze-
trwać. Kolejną rzeczą, która 
mnie zafascynowała, było to, 
że brat w scena-

riuszu nie zginął przez nazi-
stów, tylko przez własny upór 
i głupotę. Inną interesującą 
kwestią jest temat żołnierzy 
SS, z których wielu poddało 
się praniu mózgu i uwierzyło, 
że Żydzi nie byli ludźmi. 
Ale nie wszyscy. Znaleźli się 
też i tacy, którzy odczuwali 
wobec nich empatię. Dla obu 
typów znalazło się miejsce 
w scenariuszu.

Co takie zróżnicowanie 
nazistów może wnieść do 
filmu?
Wierzę, że dzięki temu 
widz może spojrzeć na swo-
jego bliźniego z większym 
współczuciem, może zrozu-
mieć, że ludzie są różni, mają 
odmienne pobudki i motywa-
cje. Mam wrażenie, że dzisiaj 
szczególnie wyraźnie i często 
powinniśmy o tym przypomi-

nać. Przy każdej okazji. 

Boisz się, że historia może 
się powtórzyć?
Piotr Stramowski, który gra 
w moim filmie główną rolę, 
powiedział, że to, co wyda-
rzyło się podczas Holokau-
stu, dzieje się teraz w Aleppo, 
gdzie ludzi giną, a nikt nic 
z tym nie robi. Zgadzam się 
z jego stwierdzeniem. Na 
naszych oczach giną ludzie, 
umierają dzieci, rodziny się 
rozpadają – nikogo to nie 
obchodzi. W najpotężniej-
szym kraju świata do władzy 
dochodzi człowiek, który pal-
cem w tej sprawie nie kiw-
nie, a Europa coraz częściej 
zamyka granice przed uchodź-
cami. Historia nas jeszcze 
z tego rozliczy. Kiedy byłem 
pierwszy raz w muzeum 
w Oświęcimiu, w pewnym 
momencie załamałem się. To 
było wtedy, gdy w jednym 
z baraków zobaczyłem włosy 
prawdziwych ludzi. Rekomen-
duję wszystkim, zwłaszcza 
naszym politycznym liderom, 
żeby wybrali się do obozów 
i zobaczyli, do czego może 
doprowadzić nasza obojęt-
ność. Solidarność zaczyna się 
w dostrzeżeniu bólu innych. 
Przekonałem się o tym nie-
dawno, kiedy spalono meczet 
w Teksasie – z czystej niena-
wiści. Żydzi zaoferowali swoją 
synagogę muzułmanom, aby 
mogli się modlić.

Znów odchodzimy od filmu. 
Opowiedz mi, co stało 
się po tym, jak znalazłeś 
scenariusz.
Na Facebooku jest grupa zrze-
szająca filmowców z Nowego 
Jorku. Ogłosiłem tam, że szu-
kam polskich aktorów i pro-
ducenta. Dzięki jej kontaktom 
poznałem Piotra Stramow-
skiego, który z kolei przedsta-
wił mnie Bartkowi Kotsche-
doffowi. Kiedy okazało się, że 

też jest aktorem, i że łączy 
ich przyjaźń, uzna-

łem, że idealnie nadają się 
do ról braci. W grupie była 
też Agata Drogowska, polska 
dziennikarka filmowa żyjąca 
w Stanach, która skontakto-
wała mnie z wieloma osobami 
z Polski, w tym z historyczką 
Joanną Talewicz-Kwiatkow-
ską. Wkład Joanny jest nie do 
przecenienia. To ona zabrała 
mnie na wycieczkę po Krako-
wie. Odwiedziliśmy żydowskie 
muzea i dzielnice. Przetłuma-
czyła też dialogi na polski.

Nie chciałeś mieć wglądu 
w język bohaterów? Nie 
mówisz przecież po polsku.
Angielskie dialogi były 
fatalne – bardzo hollywoodz-
kie i nienaturalne. Po polsku 
brzmią znacznie lepiej, co 
potwierdzają wszyscy moi pol-
skojęzyczni współpracownicy.

Czyli nie chcesz nakręcić 
amerykańskiego filmu?
Nie, o wiele bardziej intere-
suje mnie kino europejskie. 
Jest znacznie bardziej arty-
styczne, wyrafinowane. Ame-
rykanie poruszają zawsze te 
same tematy: miłość, zdradę, 
rasizm, narkotyki, morder-
stwa. Mnie one nie interesują. 
Kiedy kręciliśmy nasze etiudy 
w szkole filmowej, wszyscy 
koledzy z roku realizowali hor-
rory, kryminały, obrazy gang-
sterskie. Ja jako jedyny nakrę-
ciłem komediowy musical. 
Profesorowie nienawidzili go – 
to nie był ich typ kina, odsta-
wał od tego, co sami robili. 

Zdałeś?
Tak, ale dostałem czwórkę 
z minusem. Mój opiekun arty-
styczny był fanem krymina-
łów, oczekiwał, że napiszę tego 
typu historię. Ale nie mogłem 
przecież zabić bohaterki kome-
dii romantycznej! W akcie 
buntu coraz bardziej przeno-
siłem swoje zainteresowanie 
na kino europejskie. Jestem 
wielkim fanem łódzkiej Szkoły 
Filmowej. Chciałem w niej 

studiować przez semestr, 
bo uczą tam, jak two-

rzyć piękne historie, 
a nie piękne kadry 
jak w USA.  

Artur Zaborski: Jak 
zainteresowałeś się historią 
polskich Żydów z czasów 
drugiej wojny światowej, 
która jest tematem twojego 
filmu Mój brat?
Muneeb Hassan: W Paki-
stanie, w którym się urodzi-
łem i wychowałem, uczy się 
jedynie historii naszego kraju. 
Bardzo dużo ludzi nie wie, 
kim był, ani co zrobił Hitler. 
Sam nazywałem swojego tatę 
Hitlerem. Myślałem, że to nic 
złego. Dopiero, gdy przenio-
słem się do Nowego Jorku, 
gdzie teraz żyję, poznałem 
historię Holokaustu. Mimo że 
jestem muzułmaninem, cho-
dziłem do katolickiej szkoły. 
To w niej nauczyłem się tole-
rancji dla innych kultur. Moim 
ulubionym świętem zawsze 
było Boże Narodzenie – bar-
dzo podobał mi się jego kli-
mat, światełka rozwieszone na 
ulicach, ten spokój. Mimo to, 
w szkole nie nauczono mnie 
historii Europy z czasów tego 
tragicznego okresu.

W jakich okolicznościach 
dowiedziałeś się 
o holokauście?
W college’u. Dowiedziałem 
się jednocześnie o jego ist-
nieniu i o tym, że niektórzy 

uważają, że nigdy go nie było, 
co wprawiało mnie w szał. 
Miałem już wtedy mnóstwo 
znajomych Żydów, z którymi 
zacząłem nagminnie rozma-
wiać o tym trudnym temacie. 
Sam stawiałem sobie pytanie, 
czym dokładnie był Holo-
kaust. Odpowiedzi szukałem 
w filmach, których obejrza-
łem mnóstwo od Listy Schin-
dlera przez Idę aż po doku-
menty. Byłem wstrząśnięty 
tym, że ludzie byli zabijani 
tylko za to, że wychowali się 
w innej kulturze. Poczułem 
wtedy obowiązek zgłębienia 
tego tematu i przybliżenia 
go ludziom takim jak ja, któ-
rzy przez większość swojego 
życia byli w błogiej nieświa-
domości. Moim naturalnym 
sposobem wyrażania się jest 
film, więc zacząłem szukać 
scenariusza.

Wciąż nie powiedziałeś mi, 
dlaczego wybrałeś Polskę na 
miejsce akcji.
To wynik moich badań nad 
tym tematem. Przeczyta-
łem mnóstwo książek, m.in. 
memorandum o wymordo-
waniu polskiej inteligencji 
w 1939 roku, która mogłaby 
stanowić opozycję wobec 
działań Hitlera. Po tej lektu-

rze wiedziałem, że chcę kręcić 
w waszym kraju.

Muzułmanin opowiada 
historię holokaustu – to 
piękna, ale jednocześnie 
szalenie kontrowersyjna 
perspektywa.
Zdecydowanie. Opowiadam 
historię z mojego punktu 
widzenia, przekazuję widzom 
moje emocje – emocje muzuł-
manina, który opowiada 
o tym, jak świadomość Holo-
kaustu wpłynęła na jego psy-
chikę. To duże wyzwanie, 
które podejmuję, bo utoż-
samiam się z bólem ofiar. 
Nie interesują mnie kwe-
stie wyznania ani polityki. 
Chodzi o czysto ludzką więź 
z tymi, którzy zginęli. Gdyby 
nie chodziło o Żydów, tylko 
o kogokolwiek innego, rów-
nież nakręciłbym ten film. 
Żydzi i muzułmanie to kuzyni, 
pochodzimy z tej samej 
rodziny. Nie różni nas wiele, 
a nasze losy podczas wojny 
potoczyły się całkiem inaczej. 

Jak sami Żydzi reagują na 
twój pomysł?
Rozmawiałem z żydowskimi 
kolegami z pracy czy z czło-
wiekiem, który przeżył Holo-
kaust. Wszyscy są bardzo pod-

ekscytowani wizją zobaczenia 
filmu. Niesamowite i trudne 
do wyobrażenia jest to, że cho-
ciaż żaden z moich żydow-
skich znajomych nie mógł 
z racji wieku doświadczyć 
Holokaustu, to każdy ma jakąś 
praprababkę, która była w obo-
zie. Wszyscy bardzo doceniają 
to, co robię.

Jaka jest sytuacja Żydów 
w twojej ojczyźnie?
Podczas wojny wielu Żydów 
uciekało do Pakistanu, ale 
dziś nie ma w nim żydow-
skich społeczności, bo wszy-
scy przenieśli się do Izraela. 
Mam zdjęcie jednej żydow-
skiej dziewczyny bawiącej się 
podczas naszego narodowego 
święta w tradycyjnym paki-
stańskim stroju.

Występuje problem 
antysemityzmu?
To stereotyp, że muzułmanie 
nienawidzą Żydów. Pakistań-
czycy na pewno się ich nie 
boją, ani nie są wobec nich 
wrogo nastawieni. Dowodem 
niech będzie to, że niektórzy 
bardzo lubiani w naszym kraju 
aktorzy są Żydami. Pakistan 
jest jedynym krajem w regio-
nie, który zezwala na 
wjazd Żydów. 

Z Muneebem Hassanem rozmawia Artur Zaborski

To stereotyp, 
że muzułmanie
nienawidzą Żydów
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walczącym kreską z reżimem 
Franco. Jego unikalny styl jest 
rozpoznawalny dla każdego, kto 
zetknął się z jego twórczością. 
Froment w swoim filmie takim 
właśnie stylem się posługuje, 
jakby jego bohater animował 
autobiografię. Taką samą tak-
tykę stosują Hugh Welchman 
i Dorota Kobiela w Loving Vin-
cent, w którym pokazują historię 
Van Gogha w stylu jego olejnych 
obrazów (pitching tego filmu 
również odbywał się na Cartoon 
Movie). „Jako animatorowi zda-
rza mi się patrzeć na świat po 
swojemu, widzieć zakrzywie-
nia rzeczywistości, rozchodzące 
się kontury i faktury. Być może 
Josep widział świat tak, jak go 
malował?” – zastanawiał się na 
festiwalu Froment.

Za pomocą animacji ważkie 
kwestie przedstawiać chcą także 
Czesi. W My Sunny Maad Micha-
ela Pavlátová pokazuje historię 
swojej krajanki, która w Kabulu 
zakochuje się w Nazirze. Reży-
serka patrzy na rzeczywistość 
Afganistanu w zupełnie niestan-
dardowy sposób. Teść jej boha-
terki jest feministą, adoptowany 
chłopiec okazuje się geniuszem, 
a kobiety, choć mierzą się z tru-
dami codzienności i ogranicza-
jącymi je prawami, nie mają 
najmniejszej ochoty, by przed-
stawiciele Zachodu mówili im, 

co dla nich dobre. Mądre, odważne 
i burzące stereotypy kino, pokazu-
jące, że niczym w Walcu z Baszi-
rem czy Persepolis, w animacji nie 
ma tematów tabu.

Z tym, że za pomocą anima-
cji można opowiadać o sprawach 
ważnych i poważnych, na pewno 
zgodziłby się Bartek Kik, którego 
Fatima reprezentowała Polskę. Już 
tytuł zdradza wszystko: będzie 
o wierze i o objawieniach maryj-
nych. Ale uwaga – bez ideolo-
gizowania i bez indoktrynacji. 
Twórcy zapowiadają film, w któ-
rym ważne są wartości: miłość 
rodzinna i przyjaźń, dziś interpre-

towane przecież zupełnie inaczej 
niż w czasach, gdy świat obiegły 
sensacje z Fatimy. 

W pokazanym w Bordeaux 
zwiastunie powstającej w stu-
diu Platige Image animacji (ze 
wsparciem portugalskiego Ima-
ginew) z nieba spada piegowaty 
anioł, a przeszłość miesza się 
ze współczesnością. Zapowiada 
się intrygujące kino, podszyte 
mądrymi refleksjami, czemu 
trudno się dziwić, skoro autorem 
jest Philip LaZebnik mający na 
koncie scenariusze do Pocahon-
tas czy Księcia Egiptu. Premiera 
zapowiedziana jest na 2018 rok.  

Ten mariaż staje się częstszy 
i coraz bardziej wiarygodny. 
W Bordeaux, gdzie po raz 

pierwszy odbyło się forum (do tej 
pory gościło na stałe w Lyonie), 
dużo dyskutowało się o wykorzy-
staniu filmu w edukacji. Nie tylko 
w Polsce trwają rewolucje w oświa-
cie, to międzynarodowa tendencja, 
która odpowiada na problem na-
tłoku fałszywych informacji. Nie-
spodziewanie, animowane doku-
menty mogą przyjść z pomocą.

„Opowiadania w animowanej 
formie historii, które wydarzyły się 
naprawdę, z góry zakładają inter-
pretację tych wydarzeń, bo przecież 
animacja nie jest w stanie przedsta-
wić rzeczywistości jeden do jeden, 
zawsze jest wariacją na jej temat. 
Dokument fabularyzowany charak-
teryzuje natomiast pewna dosłow-
ność miejsc i sytuacji, które chęt-
nie zapisuje się w naszej głowie 
jako pewnik” – mówił w Bordeaux 
Aurelien Froment, twórca znako-
micie zapowiadającego się Josepa. 
To historia z lat 30., kiedy kolejni 
uchodźcy z wycieńczonej wojną 
domową Hiszpanii szukają schro-
nienia we Francji. Jednym z nich 
jest Josep Bartoli, który zaprzy-
jaźnia się ze strażnikiem obozu, 
gdzie został umieszczony. Dzieli 
ich kolczasty drut i narodowość, 
łączą zainteresowania i poglądy. 

Bartoli w przyszłości zosta-
nie światowej sławy animatorem 

Artur Zaborski

dokumenty w natarciu
Animowane 
Jak co roku, forum Cartoon Movie po-
zwoliło podejrzeć tendencje w europej-
skiej animacji. Tegoroczna edycja upew-
niła nas zwłaszcza w jednym: jak nigdy 
umacnia się tendencja do mieszania ani-
macji i dokumentu.
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Potrzeba
spokojnej rozmowy

mnie więc w stanie zatroskania 
o przyszłość Gdyni. 

Zarówno ty, jak i twój 
poprzednik Michał Chaciński 
zrewolucjonizowaliście festi-
wal. Duży nacisk położyliście 
na wymóg jakościowy.
Nasze pomysły jednak się róż-
niły. Szanuję zmiany, które 
wprowadził Michał Chaciń-
ski, szczególnie selekcję. Był 
w niej jednak zbyt ostry: dążył 
do tego, żeby w Konkursie 
Głównym liczba filmów nie 
przekraczała 12-14. Ja byłem 
mniej surowy. Zawsze zale-
żało mi na bogactwie wyboru, 
dlatego nie przeszkadzało mi 
zupełnie, a wręcz cieszyło, gdy 
w szranki stawało nawet 18 
tytułów. Jestem przekonany, że 
w Gdyni filmów powinno być 
jak najwięcej. Z tego względu 
stworzyłem też odrębny kon-
kurs – Inne Spojrzenie, obej-
mujący obrazy mniej konwen-
cjonalne, ze skromniejszym 
budżetem, czasem realizowane 
poza głównymi mechanizmami 
finansowania. Chciałem, żeby 
i one odnalazły swoje miej-
sce w Gdyni. Moja otwartość 
na wielość, mniejszy rygoryzm 
niż Michała Chacińskiego, nie 
oznaczały jednak rezygnacji 
z kryterium jakościowego. 

W skłóconym politycznie 
kraju, co również odbiło się na 
środowisku filmowym, obra-
łeś strategię porozumienia. 
Nie zawsze się to podobało. 
W minionym roku przez jeden 
obóz byłeś krytykowany za 
brak Historii Roja w Konkur-
sie Głównym, przez drugi – za 
specjalny pokaz Smoleńska...
Fakt, że ostatni rok mojego 
dyrektorowania przypadł na 
okres eskalacji politycznych 

sporów zadecydował o tym, 
że był moment, gdy chciałem 
zrezygnować z ponownego 
kandydowania na stanowisko. 
Napięcia były duże i trudne, a ja 
wybrałem drogę porozumienia, 
dialogu, koncyliacji. Wierzy-
łem, że Gdynia może być miej-
scem spotkania różnych opcji 
światopoglądowych. Dokony-
wane przeze mnie wybory nie 
były łatwe i za każdym razem 
wiązały się z gorącymi komen-
tarzami w mediach i wystawie-
niem na presję ciągłej oceny. 
Wierzę jednak, że były słuszne. 
Pokaz Smoleńska wypełnił 
jedną z największych sal Mul-
tikina. Towarzysząca mu dys-
kusja z twórcami była emocjo-
nująca, ale zarazem utrzymana 
w cywilizowanych ramach. 
Wydała mi się bardzo demokra-
tycznym momentem ostatniej 
edycji festiwalu: gestem niewy-
kluczającym, a zachęcającym do 
rozmowy. 

Gdyni zawsze towarzyszą 
emocje, nawet bez polityki. 
Środowisko i komentatorzy 
oceniają program. Dyrektor 
artystyczny często zostaje tra-
fiony rykoszetem...
Przez trzy lata nabyłem pew-
nej odporności. Festiwal zawsze 
wiązał się ze zranionymi uczu-
ciami: przede wszystkim tych, 
których filmy się nie dostały. 
Moją dewizą był jednak sza-
cunek dla polskiego filmowca. 
Nigdy nie podejmowałem decy-
zji pochopnie. Wiem, jak ciężką 
pracę wykonują twórcy, jak 
niepewny to rynek, i jak dużo 
wytrwałości wymaga, żeby na 
nim funkcjonować.

Czy sądzisz, że z połączenia 
funkcji dyrektora artystycz-
nego i wykonawczego festiwal 

może coś zyskać? 
Wydaje mi się, że nie. Stoję 
na stanowisku, że usunięcie 
funkcji dyrektora artystycz-
nego jest błędem. Podkreślam, 
że nie chodzi o moją osobę. 
Dyrektor artystyczny to ktoś, 
kto poświęca cały swój czas, 
żeby być dobrze poinformowa-
nym widzem w zakresie tego, 
co dzieje się w kinie polskim 
i światowym. Musi wiedzieć, jak 
nasze filmy prezentują się na tle 
zagranicznych produkcji. Musi 
całą wiedzę „kanalizować” w ten 
sposób, żeby potrafić ocenić 
potencjał danego tytułu w kon-
tekście festiwalowym. Poza tym 
dyrektor artystyczny pełni pie-
czę nad całością programu i pil-
nuje, żeby jego poszczególne 
części razem tworzyły spójną 
narrację. Dyrektor artystyczny 
jest też ambasadorem festi-
walu, który nawiązuje kontakty 
z dziennikarzami w kraju i poza 
nim, z programerami i innymi 
partnerami. To bardzo ciężka 
praca, energo- i czasochłonna, 
odmienna od (równie wymaga-
jących!) obowiązków dyrektora 
wykonawczego. 

Tę rolę do tej pory peł-
nił Leszek Kopeć. Na niego 
„spada” ta nowa, podwójna 
funkcja...
Współpraca z nim była jed-
nym z najlepszych zawodo-
wych doświadczeń w całym 
moim życiu. Dla Leszka Kopcia 
mam ogromny szacunek pro-
fesjonalny i czysto ludzki. Nie 
mam żadnych wątpliwości, że 
da Gdyni z siebie to, co najlep-
sze. Natomiast wiem, jak ciężko 
pracował do tej pory i jest we 
mnie pewna obawa, że połą-
czenie tych dwóch zestawów 
obowiązków na barkach jednej 
osoby przerasta czyjekolwiek 

Dagmara Romanowska: 
Gdy zadzwonił telefon z infor-
macją, że nie będziesz dalej 
sprawował funkcji dyrektora 
artystycznego Festiwalu Fil-
mowego w Gdyni, poczułeś 
ulgę czy rozczarowanie? Przez 
jakiś czas myślałeś przecież 
o rezygnacji z kandydowania 
na drugą kadencję.
Michał Oleszczyk: Poczu-
łem zdziwienie i zatroskanie – 
nie ze względu na swoją osobę, 
ale przez fakt likwidacji samej 
funkcji. Na każdym festiwalu 
ma ona przecież duże znacze-
nie. Jestem przekonany, że 
jest wielu kandydatów, którzy 
świetnie by się w niej spraw-
dzili. Środowiskowy charakter 
Festiwalu Filmowego w Gdyni 
sprawia, że istnieje naturalny 
odruch obronny przed zbyt 
silnym narzucaniem woli czy 
gustu jednej osoby. Podejmując 
decyzję o ponownym ubieganiu 
się o stanowisko, zapropono-
wałem co prawda zwiększenie 
uprawnień dyrektora artystycz-
nego w kształtowaniu Konkursu 
Głównego, ale bynajmniej nie 
jego monopolizację. Przez trzy 
lata swojej pracy wszystkie 
decyzje podejmowałem w ści-
słym porozumieniu z Komi-
tetem Organizacyjnym, Radą 
Programową i Zespołem Selek-
cyjnym. Nigdy nie prowadziłem 
żadnych ruchów, które naru-
szałyby równowagę tych ciał. 
Zawsze pojmowałem swoją rolę 
jako służebną wobec polskich 
filmowców i nigdy nie starałem 
się uczynić z gdyńskiej imprezy 
„swojego festiwalu”. Przeciw-
nie, starałem się udzielać swojej 
wiedzy, rozeznania, kontaktów 
zagranicznych, żeby czynić ją 
lepszą. Myślę, że każdy dyrek-
tor artystyczny robiłby to samo. 
Brak takiej funkcji pozostawia 

Z Michałem Oleszczykiem, 
wykładowcą Wydziału „Artes Liberales” 

Uniwersytetu Warszawskiego, 
byłym dyrektorem Festiwalu Filmowego w Gdyni, 

rozmawia Dagmara Romanowska
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oglądać obrazy umacniające ich 
w wierze i przydające im god-
ności, a nie ją deprecjonujące. 
Producenci powinni starać się, 
żeby te filmy były jak najlep-
sze, bo jest na nie rynek. Ważne, 
żeby dbać w kinie o różnorod-
ność, chociaż w atmosferze tak 
dzikiej politycznej polaryzacji 
jest to trudne.

Powróciłeś do pracy jako eks-
pert PISF-u. Czytasz scena-
riusze koprodukcji. Znasz te 
mechanizmy od wewnątrz. 
Czasami pojawiają się zarzuty, 
że projekty były odrzucane 
właśnie ze względów politycz-
nych...
Mogę podzielić się swoim 
doświadczeniem i obserwa-
cjami z poprzednich lat. Po 
pierwsze, nie trafiały do mnie 
scenariusze politycznie spro-
filowane. Po drugie, nigdy nie 
widziałem sytuacji, żeby bardzo 
dobry tekst został odrzucony. 
Dopracowane i dobre projekty 
dostawały dofinansowanie. 
Żeby znaleźć odpowiedź na to 
pytanie, należałoby przeanali-
zować szczegółowo konkretne 
scenariusze.

Ryzyko „politycznego oko-
pania się” dotyczy nie tylko 
twórców. Wyjście poza 
podział to również zadanie dla 
krytyków i publicystów. Coraz 
częściej możemy się zetknąć 
z sytuacją, gdy filmy oceniane 
są nie za to, co sobą repre-
zentują, tylko ze względu na 
poglądy autorów... 
Zjawisko to najbardziej niszczy 
debatę kulturalną w naszym 
kraju. Patrzę na to z wielkim 
smutkiem. Pozycjonowanie się 
krytyków pod względem ide-
ologicznym budzi moje wąt-
pliwości. Sam, gdy już mogę 
o polskich filmach pisać, oce-
niam np. Pokot pod względem 
artystycznym, dostrzegając 
zarazem jego wymowę ideową. 
Nazywam ją po imieniu, ale nie 
wyobrażam sobie sytuacji, żeby 
miała ona decydować o tym, czy 
film skrytykuję czy pochwalę. 
Decyzję pozostawiam uczci-
wości moich kolegów i koleża-
nek, mając nadzieję, że nawet 
wówczas, gdy dana produkcja 

jest zrobiona z pozycji im bli-
skich lub wrogich, wskażą jej 
artystyczne niedomagania lub 
walory. 

Jeszcze gorsi wydają się 
publicyści polityczni, któ-
rym rola krytyków filmowych 
ostatnio wyjątkowo przypa-
dła do gustu, żeby wspomnieć 
o Idzie dostrzeżonej przez 
nich mniej więcej rok czy pół-
tora po premierze w Gdyni. 
Sam ostatnio zripostowałeś 
Rafała A. Ziemkiewicza i jego 
komentarze na temat Osca-
rów. 

Podejrzewam, że publicyści 
polityczni byliby bardzo ura-
żeni, gdyby nagle krytycy fil-
mowi „wskoczyli w ich buty”, 
apeluję więc do nich, żeby nie 
robili tego w drugą stronę. 
Komentarze publicystów 
o Idzie miały zazwyczaj to do 
siebie, że były bardzo płytkie 
i wykazywały się dużą ignoran-
cją na temat sztuki filmowej. 
Taki też okazał się komentarz 
Rafała A. Ziemkiewicza o osca-
rowym zwycięstwie Moonlight, 
wedle którego obraz nagro-
dzono, gdyż opowiada o czar-
nych homoseksualistach. Jeżeli 
weźmie się pod uwagę, że w bli-

sko 90-letniej historii nagrody 
Amerykańskiej Akademii Fil-
mowej jest to pierwsza produk-
cja o takiej tematyce z Oscarem 
dla najlepszego filmu, stwier-
dzić można tylko, że publicysta 
nie ma żadnej wiedzy na temat 
tego, jakie nurty kina współcze-
snego istnieją i jakie są doce-
niane. Na miejscu publicystów 
politycznych, zabierając się do 
kina, wykazałbym się więk-
szą ostrożnością – obejrzałbym 
film, o którym piszę, a także 
kilka innych. Wbrew pozo-
rom sztuka nie jest dziś aż tak 
zideologizowana, jakby życzyli 

sobie tego „żołnierze” z róż-
nych stron sporu politycznego. 
Dzięki temu nadal potrafi być 
azylem dla ludzi, którzy szukają 
prawdy, a nie tylko przynależ-
ności partyjnej. W tym kontek-
ście krytyka filmowa jest rów-
nież azylem dla mnie, ponieważ 
pozwala mi pisać to, co myślę: 
a nie to, co dyktuje mi ten czy 
inny ideolog lub przywódca. 

Debatę psuje też chyba jej 
jakość oparta na hasłowości, 
omijająca szerokim łukiem 
pogłębioną rozmowę. To też 
wpływa na to, jak postrze-
gane jest kino polskie przez 

widzów. Na pewno zetknąłeś 
się z „opiniami” typu „pol-
skiego kina w ogóle nie oglą-
dam, bo złe”...
Żyjemy w rzeczywistości, którą 
kształtują „memy” i „screeny” – 
zrzuty pojedynczych tweetów, 
a ulubionym czasownikiem 
jest „zaorać”. Publiczny dia-
log jest bardzo zniszczony, ale 
coraz częściej przekonuję się 
o tym, że istnieje spora grupa 
ludzi, którzy są zmęczeni cią-
głym wzajemnym wylewaniem 
„hejtu” i szukają poważnej roz-
mowy. Największą pretensję 
mam jednak nie do czytelników, 

a do swoich kolegów i koleża-
nek krytyków, którzy – zdając 
sobie sprawę z realiów – nadal 
w większości nie wykazują się 
takim stopniem czujności i sub-
telności, które pozwoliłyby im 
na unikanie tych form. Wystar-
czyłoby, żeby sami tak łatwo nie 
ulegali emocjom, a raczej je stu-
dzili. Tymczasem każdego dnia 
Facebook i media stają się areną 
kłótni, tzw. flejmów, w których 
wszyscy wzajemnie wpadają 
w kociokwik i używają wątpli-
wych argumentów. Zacznijmy 
od samych siebie, a może trud-
niej będzie nam wypowiadać 
kategoryczne sądy o innych. 
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kawe obrazy, które nie mieściły 
się w formule Konkursu Głów-
nego. Mam nadzieję, że konkurs 
ten zostanie utrzymany, cho-
ciaż nie udało mi się go jeszcze 
doprowadzić do punktu, w któ-
rym go widziałem. Nie udało 
mi się doprowadzić do sytuacji, 
w której Komitet Organizacyjny 
zaufałby mi na tyle, żebym kon-
tynuował swoją misję. Odbie-
ram to jako osobistą porażkę. 
Gdynia zawsze będzie dla mnie 
związana ze wspomnieniami 
dużej, ekscytującej pracy dla 
dużej i ważnej sprawy. Zawsze 
też będzie związana z tragicz-
nym wspomnieniem śmierci 
Marcina Wrony. Będzie rów-
nież miejscem, dzięki któremu 
poznałem wielu fantastycznych 
ludzi: wspaniały zespół z Gdyni, 
filmowców. Radość pracy dla 
nich i z nimi napędzała mnie 
przez te trzy intensywne lata. 

Patrząc na twój powrót do 
działalności krytycznej, mam 
wrażenie, że trochę też ode-
tchnąłeś. Jakiś ciężar z ciebie 
spadł. 
Praca krytyka filmowego spra-
wia mi ogromną satysfakcję 
i zawsze planowałem do niej 
powrócić, chociaż odwlekałem 
ten moment do roku 2020, gdy 
już na pewno z Gdynią bym się 
żegnał. Radość z powrotu do 
pisania na pewno osładza mi 
rozstanie z festiwalem, aczkol-
wiek nie ukrywam, że dzieło, 
które rozpocząłem jako dyrek-
tor artystyczny pozostaje nie-
ukończone. Mam wrażenie 
oderwania od czegoś, co było 
„work in progress”. Pozostaje mi 
nadzieja, że praca ta będzie kon-
tynuowana pod nowym kierow-
nictwem. 

A potrafisz już spojrzeć na 
Gdynię okiem krytyka? Oce-
nić, jakie wyzwania czekają 
organizatorów? Gdzie festiwal 
zmierza?
Nie znam planów Komitetu 
Organizacyjnego. Jestem 
przekonany, że Gdynia będzie 
taka, jakie będą polskie filmy, 
a z nimi jest coraz lepiej. Jest 
coś dla mnie symbolicznego 
w tym, że w trakcie ostatniej 
prowadzonej przeze mnie edycji 

triumfowała Ostatnia Rodzina, 
którą uważam – bez żadnej prze-
sady – za najwybitniejszy polski 
film ostatniego ćwierćwiecza. 
Pojawienie się takiego dzieła 
otwiera nowy rozdział w historii 
polskiego kina. Jeżeli taki obraz 
jest w Polsce możliwy, możliwy 
jest każdy inny. Nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby kolejne 
Oscary dla filmów zagranicz-
nych były nasze. Pod warun-
kiem, że będziemy mądrze tym 
kierować. 

„Mądre kierowanie” to 
słowa kluczowe. Polityka nie 
stanie się tu przeszkodą? 
Nie będzie wyzwaniem 
zarówno dla filmowców, jak 
i dla organizatorów festiwalu 
w Gdyni?
Trudno przewidzieć. Spogląda-
jąc na problem całościowo, uwa-
żam, że polskie kino powinno 
pełnić funkcję wieloraką. Z jed-
nej strony musi nieustannie 
wchodzić w spór z naszą rzeczy-
wistością, nie może traktować 
jej jako „ukończonej”. Powinno 
wskazywać bolące miejsca. 
W pewnym sensie musi być 
w kontrze do każdej władzy – 
przeszłej, obecnej, przyszłej. 
Artyści muszą swoją gardę 
mieć ciągle podniesioną, gdyż 
są, a przynajmniej powinni być, 
bacznymi obserwatorami, któ-
rzy niejednokrotnie widzą wię-
cej i ostrzej, wbrew politycznym 
podziałom. Z drugiej strony, 
mam nadzieję, że polscy twórcy 
nie ulegną pokusie prostego 
podziału na obozy. Nie ucie-
szą mnie filmy w uproszczony 
sposób atakujące którąkolwiek 
ze stron, a tym samym jedynie 
pogłębiające podziały. Wresz-
cie, z trzeciej strony, wierzę, że 
kino rodzime będzie dostar-
czać widzowi zrębów tożsamo-
ści narodowej w najlepszym 
możliwym sensie: pozytywnej 
opowieści o tym, kim jeste-
śmy; o mitach, które nas tworzą, 
o bohaterach naszej wyobraźni. 
Powinno spełniać taką rolę, jaką 
kino spełnia dla Amerykanów 
w USA. Połączenie tych trzech 
tendencji będzie najlepszym, 
co może nas spotkać. Liczę na 
mądrość wszystkich zaintereso-
wanych i mam nadzieję, że poli-

tyka nie będzie dyktowała kinu, 
o czym i jak ma opowiadać, 
a artyści nie będą się okopywać 
w wąskim obozie. 

Czy z toczących się sporów 
może wyniknąć coś dobrego? 
Może sprawa Historii Roja 
była impulsem dla debaty 
o polskim kinie historycz-
no-patriotycznym, o którym 
teraz wspomniałeś... Kilka cie-
kawych rozmów na ten temat 
pojawiło się jesienią – wśród 
zgiełku.
Na razie ta rozmowa toczy się 
w sposób kaleki. Nie wystarczy 
powiedzieć, że potrzebujemy 
kina patriotycznego. Chociaż 
zgadzam się z tym, uważam, że 
to za mało. Tę dyskusję trzeba 
prowadzić systemowo, począw-
szy od zastanowienia się nad 
modelem polskiej edukacji. 
Co do tej pory oferowała nasza 
szkoła w tym zakresie? Czy te 
kwestie istniały, były poru-
szane? Jak powinny zaistnieć? 
Jak uczyć o polskiej historii? 
Póki co, gdy tylko te tematy 
padają, wpadamy w plemien-
ność i bardzo trudno o znale-
zienie wspólnego gruntu, na 
którym prawa i lewa strona 
mogłaby nazywać siebie Pola-
kami. To niesłychanie trudne. 
Nie potrafimy dziś toczyć tej 
rozmowy. Jest ona dopiero 
przed nami.

Podobnie chyba jak rozmowa 
o polskim kinie chrześcijań-
skim. Amerykańskie ma się 
świetnie, kochamy Opowieści 
z Narnii, popularnością cieszą 
się filmy pokroju Niebo ist-
nieje... naprawdę i inne.
Dziś polska inteligencja wiel-
komiejska stara się definio-
wać w opozycji do ludowości. 
Ludowe formy religijności nie 
ulegają obróbce w kinie głów-
nego nurtu, a gdy pojawiają się 
w formie czystej, naiwnej, wywo-
łują krytykę. Pytanie brzmi, jak 
połączyć te rzeczy, lub stworzyć 
film nawiązujący do ludowego 
chrześcijaństwa, jednocześnie 
je transformując? Z punktu 
widzenia czysto komercyjnego: 
polskie kino chrześcijańskie ma 
ogromny potencjał. Nie bra-
kuje widzów, którzy chcieliby 

możliwości. Stawiając kropkę 
nad i, moim zdaniem festiwa-
lowi dyrektor artystyczny jest 
potrzebny, i mam nadzieję, że 
funkcja ta wróci. 

Mówisz o Gdyni jako o plat-
formie dialogu. Chyba nie 
tylko światopoglądowego, ale 
również wewnątrz branży. 
Przez te trzy lata starałeś się 
tak kształtować program, 
żeby stał się miejscem spo-
tkania filmowców różnych 
pokoleń, a także dziennikarzy 
i twórców, wreszcie Polaków 
i zagranicznych gości. 
Był to jeden z moich prioryte-
tów, ale dodam, że nie była to 
tylko moja zasługa, a w dużej 
mierze samych przedstawi-
cieli branży, w szczególności 
młodych producentów, którzy 
przychodzili z różnymi pomy-
słami. W miarę możliwości sta-
rałem się znaleźć na festiwalu 
miejsce dla proponowanych 
przez nich wydarzeń. Starałem 
się też angażować środowisko 
filmoznawcze. Chciałem, żeby 
krytycy i młodzi twórcy rów-
nież kształtowali to wydarzenie. 
Największy akcent na młodość 
postawiłem w Konkursie Mło-
dego Kina, który przeniosłem 
do Teatru Muzycznego, żeby 
podwyższyć jego rangę i pod-
kreślić, że jest częścią festiwalu, 
a nie marginalnym cyklem na 
jego obrzeżach.

Gdybym poprosiła cię o pod-
sumowanie: z czego jesteś 
dumny po tych trzech latach – 
co udało ci się osiągnąć, a co 
pozostało nieukończone?
Mam wrażenie i nadzieję, że 
zerwałem z modelem dyrektora 
niedostępnego, zawiadującego 
gdzieś w gabinecie, bez kon-
taktu z tymi, dla których pracuje 
i robi festiwal. Wielką radością 
jest też świadomość, że dzięki 
mojej walce pewne filmy – ich 
tytułów wymienić nie mogę – 
trafiły do konkursów. Radość 
z obserwacji twórców, zwłasz-
cza młodych, którzy stawali na 
scenie Teatru Muzycznego na 
zawsze pozostanie pięknym 
wspomnieniem. Jestem dumny 
z Innego Spojrzenia, dzięki któ-
remu można było zobaczyć cie-
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Leszek Kopeć i Michał Oleszczyk – 
gala zakończenia 41. FFG
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Krótkometrażowcy

Tym, co zdumiewa najbardziej 
w Pierwszym filmie, jest za-
dziwiająca, niewyczerpana 

pomysłowość jej autora. Swoją 
wariację na temat Wyjścia robot-
nic z fabryki Lumière’ów w Lyonie 
(1895) nakręcił i opracował w spo-
sób doprawdy porywający. Uczynił 
to w warunkach nad wyraz skrom-
nych, osiągając efekt ekranowy 
niewspółmierny do ówczesnych 
możliwości konwencjonalnego 
warsztatu i niewielkiego budże-
tu, jakim dysponował.

Całość trwa zaledwie 9 minut 
i 30 sekund. Wykorzystano w niej 
gamę technik realizacyjnych, z któ-
rych pewna część daleko wyprze-
dza swój czas. Chodzi zwłaszcza 
o transformacje komputerowe 
obrazu czarno-białego: obraz 

zem dyplomowym ówczesnego 
studenta Wydziału Operator-
skiego łódzkiej Szkoły Filmowej, 
Józefa Piwkowskiego, zrealizo-
wanym pod opieką mistrza tego 
typu eksperymentalnych produk-
cji, profesora Henryka Ryszki. Roz-
poczęty w roku 1979 jako produk-
cja łódzkiego Studia Małych Form 
„Se-ma-for”, został ukończony rok 
później. Zdobył Brązowego Laj-
konika w Krakowie, Srebrnego 
Pegaza w Zakopanem i wyróż-
nienie w konkursie Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmów Krót-
kich i Dokumentalnych w Lille.

Warto pamiętać, że mieliśmy 
nie tylko Tango Zbigniewa Ryb-
czyńskiego, lecz również Pierwszy 
film Józefa Piwkowskiego. Szkoda, 
że ten drugi tytuł nie znalazł się 
wtedy w Los Angeles. Był czas, 
kiedy dzięki wyśmienitej formie 
swoich niezwykle uzdolnionych 
awangardowych twórców polskie 
kino produkowało w jednym sezo-
nie dwie rewelacyjne krótkometra-
żówki, zdolne powalczyć o statu-
etkę Oscara.  

konturowy, rastrowy, koloryza-
cje i metamorfozy barwne. Ale 
przekształcenia te bynajmniej 
nie wyczerpują rzadko spotyka-
nej inwencji kinematograficz-
nej, z którą styka się widz Pierw-
szego filmu. Mamy tutaj wspaniale 
zaaranżowany i wykonany film 
o filmie, czyli making of, będący 
żartobliwą rekonstrukcją i reinsce-
nizacją powstania słynnego kilku-
dziesięciosekundowego filmiku 
braci Lumière’ów. W tej unikato-
wej podróży wyobraźni ujęcie po 
ujęciu przenosimy się z przestrzeni 
analogowej w wirtualną przestrzeń 
obrazów elektronicznych.

Autor Pierwszego filmu Józef 
Żuk-Piwkowski (rocznik 1950, 
młodszy o rok od Zbigniewa 
Rybczyńskiego), po studiach na 

Politechnice Łódzkiej trafił na 
Wydział Operatorski PWSFTviT. 
Jako artysta multimedialny prefe-
rował w swej twórczości działania 
kreacyjne na styku sztuk wizual-
nych i nauki. Ciągnęło go w stronę 
nowych mediów i technik ekspery-
mentalnych. Zajmował się fotogra-
fią, filmem animowanym, grafiką 
komputerową, a z czasem także 
sztuką sieci (net-artem). Należał 
do grona najbardziej zaawanso-
wanych technologicznie filmow-
ców polskich. Dość powiedzieć, iż 
w połowie lat 70. stworzył „Księgę 
Słów Wszystkich”, głośny awan-
gardowy projekt zbioru multipli-
kacji słowotwórczych, przynależny 
tyleż do dziedziny lingwistyki sto-
sowanej i leksykografii, co e-poezji. 

Pierwszy film (1980) jest obra-

Pierwszy film Józefa Piwkowskiego należy do tych krótkich 
metraży, które świadczą jak najlepiej o polskiej kinematografii 
i twórczej inwencji jej autorów.

Pierwszy film
Marek Hendrykowski
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Pierwszy film,
reż. Józef Piwkowski
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Niewiarygodne przygody polskiego filmu

(Człowiek na torze, 1956), w przeła-
mywaniu socrealistycznych sche-
matów bardziej korzystał z poetyki 
ekspresjonistycznej (podobnie jak 
Stanisław Lenartowicz w Zimo-
wym zmierzchu, 1956) niż neoreali-
stycznej. Był – używając słynnego 
określenia André Bazina – twórcą 
bardziej wierzącym w obraz niż 
w rzeczywistość. Choć sam od 
ekspresjonizmu nieco się odże-
gnywał. „Jeżeli jest w nim (cho-
dziło o debiut pełnometrażowy, 
Pętlę – przyp. J.A.) ekspresjonizm, 
to przefiltrowany przez surrealizm. 
Surrealistyczne muśnięcie, na tym 
mi zależało” – powiedział w jed-
nym z wywiadów.

Przełom październikowy otwo-
rzył dla kina nowe obszary pene-
tracji. Nastąpiło zerwanie z socre-
alistycznym hurraoptymizmem 
i propagandowym fałszem, na 
ekranie zaczęły się pojawiać 
obrazy tej części rzeczywisto-
ści, którą do tej pory skrywał 
cień. Chuliganie, prostytucja, 
alkoholizm – to były wiodące 
tematy tzw. czarnego polskiego 
dokumentu. „Pojawiła się możli-
wość pokazania na ekranie rze-

czywistości pełnej zgrzebności, 
zakłamania, obolałych miejsc – 
starannie dotąd przemilcza-
nych” – mówił Kazimierz Kara-
basz, jeden z liderów tego nurtu. 
Takie spojrzenie na otaczającą 
rzeczywistość szybko przenik-
nęło z dokumentu do fabuły, 
czego dowodem choćby Koniec 
nocy (1956) Juliana Dziedziny, 
Pawła Komorowskiego i Walen-
tyny Uszyckiej, Zagubione uczu-
cia (1957) Jerzego Zarzyckiego, 
Baza ludzi umarłych (1958) Cze-
sława Petelskiego czy najlepsza 
z tego czarnego kręgu – Pętla 
(1957) Wojciecha Jerzego Hasa.

Debiut Hasa, będący ekra-
nizacją znanego opowiadania 
Marka Hłaski, to jeden dzień 
z życia młodego mężczyzny uza-
leżnionego od alkoholu, który 
miał się stać przełomowym, 
a okazał ostatnim. „Bliski mi 
temat, doskonałe dialogi, pre-
cyzyjna konstrukcja, kondensa-
cja zdarzeń, nastrój. Upływ czasu 
i poczucie katastrofy, jakiś nie-
określony fatalizm i poczucie 
osaczenia. To bardzo przystawało 
do mojego widzenia i odczuwa-

Wojciech Jerzy Has – po-
dobnie jak Andrzej Waj-
da – przez jakiś czas stu-

diował w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, a – podobnie jak 
Jerzy Kawalerowicz – filmowego 
rzemiosła uczył się podczas Kur-
su Przysposobienia Filmowego, 
zorganizowanego tuż po wojnie 
w podwawelskim grodzie z my-
ślą o szybkim przekształceniu go 
w szkołę filmową. Do jej powstania 
w mieszczańskim Krakowie komu-
nistyczne władze nie mogły do-
puścić, wybrano więc robotniczą 
Łódź. Trudne czasy, w których je-
dynie słuszną i obowiązującą me-
todą twórczą we wszelkich dzie-
dzinach działalności artystycznej 
był u nas socrealizm, Has usiłował 
przeczekać w łódzkiej Wytwórni 
Filmów Oświatowych, gdzie zre-
alizował kilka krótkometrażówek, 
m.in. Scentralizowaną kontrolę 
przebiegu produkcji (1951) czy Me-
chanizację robót ziemnych (1951). 

W odróżnieniu od swych kole-
gów – Andrzeja Wajdy (Pokole-
nie, 1954), Jerzego Kawalerowi-
cza (Celuloza, 1953; Pod gwiazdą 
frygijską, 1954), Andrzeja Munka 

nia rzeczy” – wspominał reżyser. 
Has czuł tę literaturą i czuł ten 
czas. W odróżnieniu od innych 
twórców, którzy też wzięli na 
warsztat prozę Hłaski: Petel-
skiego (pisarz wycofał swe nazwi-
sko z czołówki Bazy ludzi umar-
łych) czy Forda (zrealizowany 
w 1958 roku Ósmy dzień tygo-
dnia trafił na półkę, gdzie prze-
leżał do początku lat 80., ale nie 
był to film udany i Hłasko także 
nie był z tej ekranizacji zadowo-
lony). Na podobnych falach arty-
stycznej częstotliwości co reżyser 
nadawali także: autor genialnych 
zdjęć Mieczysław Jahoda oraz 
odtwórca głównej roli Gustaw 
Holoubek. W tej konfiguracji oso-
bowej powstały jeszcze Pożegna-
nia (1958) i Rękopis znaleziony 
w Saragossie (1964).

Kiedy oglądałem ostatnio po 
raz kolejny Pętlę, przypomniał mi 
się słynny wiersz Rafała Wojaczka: 
„Śmierć (Kto widział od takiego 
słowa zaczynać wiersz / Nie lepiej 
od razu / Się powiesić)”. Jego 
tytuł „Początek wiersza”. Od Pętli 
zaczęło się kino Hasa. Kino, któ-
rego czas się nie ima. 

Sześćdziesiąt lat temu powstała 
Pętla (1957) Wojciecha Jerzego Hasa, 
jeden z najciekawszych – i najbardziej 
przejmujących – debiutów w dziejach 
naszej kinematografii. Pod koniec grudnia 
właśnie jej projekcją rozpoczęła działalność 
w warszawskim Muzeum Narodowym 
kolejna edycja Akademii Polskiego 
Filmu, tym razem poświęcona temu 
wspaniałemu reżyserowi, który głównym 
motywem swej twórczości uczynił czas 
i jego nieubłagany upływ, można rzec – 
poszukiwanie straconego czasu.

Jerzy Armata

W pętli czasu
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reż. Wojciech 
Jerzy Has
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Mistrzowie: Jerzy GruzaMistrzowie: Jerzy Gruza

Dziś pierwszy malkontent Trzeciej Rzeczpospolitej – był kiedyś 
młodym zdolnym reżyserem, którego nie nudziły jeszcze „te same 

miejsca, ci sami ludzie i te same kolory”. 

Janusz Kołodziej

Jest człowiekiem 
telewizji,

kiego, Holoubka, Fronczewskiego, 
Krafftównę, starego Henryka 
Borowskiego, Walczewskiego, 
Pszoniaka, Nowickiego, świetnych 
scenografów, kamerzystów, kom-
pozytorów, a że była to klasyka, 
więc cenzura mnie w zasadzie nie 
krępowała. Można było artystycz-
nie poszaleć”.

Niemało udało się to także 
podczas siedmioletniego dyrek-
torowania Teatrowi Muzycz-
nemu w Gdyni, podczas którego 
powstały głośne spektakle „Jesus 
Christ Superstar” i „Skrzypek na 
dachu”.

2. Wojna domowa 
z czterdziestolatkiem, 
czyli tygrysy Europy
Jest człowiekiem telewizji, więc 
z TVP związany był kolejny debiut 
Jerzego Gruzy. Serialowy. Mowa 
oczywiście o legendarnej Wojnie 
domowej, której pierwszą serię 
zrealizowano w 1965 roku. Wtedy, 
ponad pół wieku temu cała Polska 
zasiadała przed czarno-białymi 
telewizorami, by obejrzeć nową 
serialową produkcję. Z odcinka 
na odcinek grono jej bohaterów 

otaczała coraz większa sympatia. 
Po raz pierwszy też w dziejach 
telewizji nad Wisłą, ulica zaczęła 
mówić serialem! Jarema Stępow-
ski w roli domokrążcy z teczką, 
zadawał słynne pytanie: „Czy jest 
suchy chleb dla konia?”, które nie-
mal natychmiast weszło do języka 
potocznego. 

Prof. Marek Hendrykowski pisał 
niedawno w branżowym magazy-
nie telewizyjnym „Tele Pro”: „(…) 
Pierwotny projekt przewidywał 
realizację siedmiu odcinków, lecz 
powodzenie i ogromna popular-
ność serialu sprawiły, że wkrótce 
nakręcono jeszcze osiem. Zasta-
nawia, co było źródłem tego suk-
cesu? Moim zdaniem, podejście 
do tematu, zmysł obserwacji i pro-
fesjonalizm wykonania. Rodzinny 
cykl filmowy o pokoleniowych 
konfliktach i napięciach między 
rodzicami a ich nastoletnimi 
dziećmi groził fatalnym skutkiem 
w postaci końskiej dawki łopatolo-
gicznego dydaktyzmu. Nic z tych 
rzeczy. Autorką scenariusza była 
Maria Zientarowa – znana z inte-
ligentnego pióra i ciepłej ironii 
felietonistka popularnego krakow-

skiego tygodnika »Przekrój«. Zien-
tarowa to pseudonim. Naprawdę 
znakomita dziennikarka, poczytna 
literatka nazywała się Mira Micha-
łowska i była żoną dyplomaty 
Jerzego Michałowskiego, amba-
sadora najpierw w Wielkiej Bry-
tanii, a następnie przy ONZ”. Pro-
fesor zwrócił jeszcze uwagę na to, 
że Wojna domowa była serialem 
niebywale tanio zrealizowanym. 
W niektórych scenach zamiast 
kosztownych dekoracji pojawiały 
się nawet rysowane zastawki! 

Młodszy o dziesięć lat Czter-
dziestolatek po raz pierwszy został 
pokazany w telewizji w 1975 roku, 
a więc ponad czterdzieści lat 
temu i odtąd regularnie powraca 
na antenę w różnych kanałach 
i w niezbyt odległych od siebie 
odstępach czasu. Publicystka tygo-
dnika „Ekran”, Barbara Kaźmier-
czak, pytała po latach: „Co takiego 
jest w Czterdziestolatku, że stale 
jeszcze bawi i interesuje, choć 
w zasadzie nie powinien? Jest 
przecież bezpośrednio podwią-
zany do aktualnej problematyki 
lat 70.”. I odpowiadała: „Jednym 
z publicystycznych harcowni-
ków był wtedy Krzysztof Teodor 
Toeplitz, autor scenariusza. Wcze-
śniej poważył się zaatakować naro-
dową świętość – powieść radiową 
„Matysiakowie”. Widział w niej 
apoteozę zapyziałości, braku 
ambicji indywidualnych i zbioro-
wych, poprzestawania na małym, 
uporczywego trwania przy starym, 
wbrew pędzącej do przodu części 
nowoczesnego świata. W tej oto 
atmosferze stworzony Czterdzie-
stolatek był dzieckiem swojego 
czasu. Odpowiadał na wszystkie 
podstawowe hasła dekady. Tyle 
że dekada pod koniec jakby się 
zawaliła. A co z serialem? Serial 
o dziwo przetrwał i paradoksalnie 
ma się nieźle”. 

W działce serialowej Jerzego 
G. były potem jeszcze: Pierścień 
i róża (1987) oraz Tygrysy Europy 
(1999, 2003).

3. Małżeństwo 
doskonałe, czyli jak się 
robi telewizję dla ludzi
Jest człowiekiem telewizji, który 
żadnej formy się nie boi. Gruza 
realizował więc także sprawozda-
nia sportowe, festiwale piosenki, 
programy studyjne. W tamtych 

Nie mogli też nie zauważyć, że 
stylistyka Romea i Julii różni się 
zdecydowanie od innych spekta-
kli. Zamiast statycznego obrazu – 
operująca gwałtownie kamera 
z ręki, zamiast nieco deklama-
torskiego stylu gry – rytm mowy 
niemal potoczny. – „(…) Tak, gdy 
robiłem Romea i Julię byłem już 
starym wróblem w Teatrze Tele-
wizji, i w telewizji w ogóle, ale czu-
łem że czegoś mi zaczyna brako-
wać, że nie są wykorzystywane 
dynamiczne możliwości telewi-
zyjnej kamery. Pomyślałem, że 
jeśli to przedstawienie ma trafić 
do młodych, a do nich było adre-
sowane, to nie mogę kopiować 
przedwojennego teatru pudełko-
wego. Miłość młodych była gwał-
towna, więc dałem gwałtowną, 
niemal miotającą się, agresywną 
kamerę, rzadko stosując statyw, 
dużo ostrego światła, bardzo ostry 
montaż, dużo szybkich zbliżeń”.

Rewizor i Mieszczanin szlachci-
cem weszły do Złotej Setki Teatru 
Telewizji. Twórca tak podsumo-
wuje ten rozdział swej artystycznej 
biografii: „Miałem do dyspozycji 
fantastycznych aktorów, Łomnic-

czyli 8 wcieleń Jerzego G.

stary, bo ma już swoje lata. Ale 
wciąż pozostaje uważnym obser-
watorem polskiej rzeczywistości 
i błyskotliwym felietonistą, czego 
dowodzi cytat ze znanej z łamów 
„Magazynu…” rubryki „Nie ma sto-
lika”: „Skandal w Starym Teatrze 
w Krakowie! Aktor Krzysztof Glo-
bisz na oczach publiczności kopu-
lował ze scenografką na scenie 
podczas spektaklu. Wielokrot-
nie kopulowałem z różnymi sce-
nografkami, ale nigdy na scenie 
w trakcie spektaklu. Zakładam 
okulary, aby dokładnie przeczy-
tać o wstrząsających ekscesach. 
Okazuje się, że aktor Globisz nie 
ze scenografką, a ze  s c e n o - 
g r a f i ą  kopulował w Krakowie. 
Widzów, nie mogących znieść 
kopulacji czołowego aktora Mało-
polski z najbardziej interesującą 
nawet oprawą plastyczną spekta-

klu, którzy krzyczeli: »Hańba!« – 
wyproszono z sali”.

1. Rewizor, czyli jak 
można było poszaleć
Jest człowiekiem telewizji, więc 
zawodowy debiut musiał mieć 
miejsce na warszawskim placu 
Powstańców Warszawy, gdzie 
przez pierwsze lata swego istnienia 
mieściła się siedziba TVP. I gdzie 
realizowano także, oczywiście na 
żywo, wszystkie programy, w tym 
spektakle Teatru Telewizji. To były 
czasy, kiedy kamerzyści biegali 
po studiu w białych fartuchach 
i z pokrętłami, za pomocą któ-
rych sterowali sprzętem. Pierwsze 
kamery były stacjonarne, dopiero 
później pojawiły się przenośne. 
W 1956 roku w takich warunkach 
Gruza zrealizował adaptację opo-
wiadania Kazimierza Brandysa 

„Dr Faul” z Lucyną Winnicką 
i Adamem Hanuszkiewiczem 
w rolach głównych. Wspominał, 
że ówczesne kamerzystki, Anna 
Minkiewicz i Elżbieta Klekow, sie-
działy na kamerowych wózkach 
w krótkich spódnicach, budząc 
niezdrowe emocje.

Do lat 80. wyreżyserował niemal 
pięćdziesiąt spektakli telewizyj-
nych, dość wymienić Panią Bovary 
(1959), Idy marcowe (1962), Skąpca 
(1965), Mieszczanina szlachcicem 
(1969), Wizytę starszej pani (1971), 
Karierę Artura Ui (1973), Romea 
i Julię (1974), Rewizora (1977), Anty-
gonę (1980) i Zatrute pióro (1994).

„Szekspir bywał dzielony na 
tego zabawnego, groteskowego 
z komedii i na poważnego, uroczy-
stego z tragedii i kronik, a u niego 
wszystko jest pomieszane jak 
w jednym kotle. W Romeo i Julii 
misterium miłości otoczone jest 
przez groteskę, drwinę, ludzką 
małość i śmieszność” – mówił kil-
kanaście lat po premierze. Recen-
zenci odnotowali, że poczynił 
znaczne skróty, skupiając się pra-
wie wyłącznie na wątku tragicznej 
miłości pary głównych bohaterów. 

Szybko stał się uznanym adap-
tatorem klasyki i czołowym 
twórcą Teatru Telewizji z je-

go najlepszych lat, zaraz potem re-
alizatorem nowatorskich na swe 
czasy form telewizyjnych, chwi-
lę później autorem seriali, które 
przeszły do legendy, dalej filmów 
fabularnych i telewizyjnych oraz 
w końcu dyrektorem teatru, a od 
zawsze prawdziwym koneserem 
życia towarzyskiego i obyczajowe-
go we wszystkich jego formach, 
kształtach, objętościach i typach 
urody.

Jerzy Gruza, zanim został fil-
mowcem, próbował rzeźbiar-
stwa, trenował pływanie, robił 
karierę jako znawca wełny. Choć 
na dużym ekranie zadebiutował 
w roli żandarma w Pokoleniu 
Andrzeja Wajdy nie został akto-
rem, bo reżyseria okazała się jego 
prawdziwym powołaniem. I, jak 
zawsze deklaruje, pisanie sce-
nariuszy. Mówią o nim – inteli-
gent w dobrym stylu, obdarzony 
wybitnym poczuciem humoru. On 
sam uważa, że jest młody, przy-
najmniej w sensie samopoczu-
cia i reakcji. I tylko fizycznie jest 

Lubię słuchać młodych 
ludzi, szczególnie, gdy nie 
słychać, o czym mówią.
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Jerzy Gruza 
na planie filmu Dzięcioł
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dowa, tylko sprawa odległościowa. 
Ona nie chce się przeprowadzić 
do Warszawy, a ja na Wybrzeże”.

Przywołany dwumetrowy chłop, 
czyli Paweł Gruza – gruntownie 
wykształcony prawnik i mający 
w CV także ministerialne stanowi-
ska, pięknie kiedyś zadebiutował 
w Ceremonii pogrzebowej Jacka 
Bromskiego z 1984 roku.

Nie popełni się wielkiego błędu, 
twierdząc, że zaraz po kobietach 
i pracy Jerzy G. cenił sobie towa-
rzystwo ludzi inteligentnych, dow-
cipnych i podobnie jak on zdystan-
sowanych do świata. Znalazł ich 
przy legendarnym stoliku krytyka 
literackiego Henryka Berezy, znaj-
dującym się w kawiarni Czytel-
nik w Warszawie. Przy nim sia-

„Poznajmy się”, do którego razem 
pisali scenariusze. Gruza reżysero-
wał. Odcinki realizowano z udzia-
łem publiczności, co wówczas było 
nowością, a emitowano je na żywo 
z siedziby Studenckiego Teatru 
Satyryków w Warszawie. Program 
prowadzili Bogumił Kobiela w roli 
Szefa i Jacek Fedorowicz jako Per-
sonel, czyli człowiek na posługi. 
Przed kamerami aranżowali kon-
kursy, gry i zabawy z publiczno-
ścią, zapowiadali występy estra-

dowe, przedstawiali piosenkarzy, 
żartobliwie konwersowali z arty-
stami. Częstymi gośćmi bywali 
Bogdan Łazuka, Tadeusz Ross 
i Piotr Szczepanik. 

Cykl „Poznajmy się” zastąpiło 
w 1967 roku „Małżeństwo dosko-
nałe” (zrealizowano 18 edycji). Było 
naturalną kontynuacją poprzed-
niego programu, choć mocno zmo-

dywali między innymi: Gustaw 
Holoubek, Janusz Głowacki, 
Kazimierz Kutz i właśnie Jerzy 
Gruza. Stolik Berezy był jednym 
z ostatnich w tej meblowej tradycji, 
uświęconej takimi nazwiskami, jak 
Antoni Słonimski czy Julia Har-
twig. W wywiadzie z Ryszardą Woj-
ciechowską z „Dziennika Zachod-
niego” Gruza mówi: „(…) Gustaw 
był elokwentnym człowiekiem i to 
on trzymał wszystko na pewnym 
poziomie. Bawił nas anegdotami 
teatralnymi, szmoncesami. Pikant-
nie bywało”. 

7. Król życia, czyli 
zobacz, dotknij!
Jest człowiekiem telewizji, ale też 
smakoszem życia i kolekcjone-

dyfikowaną. Scenariusz tworzyli 
Fedorowicz i Gruza, prowadził 
Fedorowicz. Teksty wychodziły 
spod ręki Agnieszki Osieckiej 
oraz Wojciecha Młynarskiego, 
muzykę komponował Janusz 
Sent. „Te programy emanowały 
dobrą energią” – pisała recen-
zentka tygodnika „RTV”. – „Two-
rzono je i realizowano w atmos-
ferze życzliwości i sympatii. Na 
estradzie i na widowni. Były okla-
ski, śmiechy, żywa reakcja publicz-
ności. Programy z publicznością 
stanowiły wtedy nowość w Pol-
skiej Telewizji”. 

4. Sopot & Opole, czyli 
mężczyzna pracujący
Jest człowiekiem telewizji, więc 
jak jego macierzysta firma – 
zresztą innej telewizji wtedy nie 
było – zaczęła pokazywać festiwal 
polskiej piosenki w Opolu, nie 
mogło go tam zabraknąć. Wspo-
mina pierwszy z nich w 1964 roku: 
„Festiwal w Opolu miał kilka eta-
pów. Na początku ten, kto przyje-
chał, ten śpiewał. To był spontan, 
który pozwalał ludziom, wyrażać 
to, co chcieli”. Dzisiaj dodaje, że 
z zazdrością patrzy na obecne 
możliwości transmisji imprezy, 
ponieważ gdy sam je prowadził, 
miał do dyspozycji zaledwie trzy, 
cztery kamery. W amfiteatrze nie 
było wówczas dachu, a podczas 

rem zdarzeń, które – przyznajmy 
to – pracowicie budowały rów-
nież jego legendę. W tym wciele-
niu tylko jeden, ale za to pyszny 
cytat z magazynu „Show”, dla 
którego Gruza opowiedział m.in. 
o biuście Violetty Villas: – „Zna-
łem ją jeszcze zanim wyjechała 
do Ameryki. Z Las Vegas przy-
jechała jako wielka diwa estrady 
z ogromnym biustem, którego 
nigdy wcześniej nie miała. Poka-
zała mi. Powiedziała: »Zobacz, 
dotknij«. Chyba jako pierwszy 
w Polsce badałem ten produkt 
własnoręcznie. Ona była urocza, 
choć męcząca. Ale wspominam 
to z uśmiechem”.

8. Zamiast 
życzeń
Jest człowiekiem telewizji, ale też 
autorem kilku książek A od kilku 
lat stałym współpracownikiem 
„Magazynu Filmowego”. Stąd 
też ostatni cytat z rubryki „Nie 
ma stolika”, a z niej taki zapis: 
„Na fitness pełno. Sobota. Zapa-
miętałem wreszcie, co ćwiczę. 
Dwa mięśnie: przywodziciele 
i odwodziciele! Ale zaraz znów 
zapomniałem. Natomiast kupi-
łem szpanerską skórzaną opa-
skę na nadgarstek, że niby boję 
się kontuzji przy nadmiernym 
ciężarze, który kiedyś szarpnę. 
Pokażę ją księdzu L. I powiem, 
że się nie kąpałem po treningu, 
aby zajeżdżać testosteronem. Jak 
skropiłem się w zeszłym tygo-
dniu Joopem i wchodziłem do 
Czytelnika, to ktoś zapytał: – 
»Co, od rana lecisz Żubrówką?« 
Co za dzicz!”. Pełna akceptacja 
dla takiej konkluzji niech będzie 
formą życzeń dla Mistrza i Jubi-
lata. Wielu kolejnych lat nieza-
wodnego węchu!   

koncertów strugi deszczu zale-
wały publiczność i wykonawców. 
Gruza, nie przerwał jednak trans-
misji telewizyjnej. –„Festiwal opol-
ski był straszliwie uzależniony 
od pogody. Pamiętam jak w pew-
nym momencie wyszedł piani-
sta – pan Filiński – i zaczął grać 
na Bechsteinie, który kosztował 
10 tys. dolarów. Padało na niego 
jak z kubła. Dawałem zbliżenia na 
klawisze, z których tryskała woda 
i na pedał, z którego unosiły się 
fontanny wody”. 

Z Opola prosta droga do Sopotu, 
gdzie show-biznes z demoludów 
spotykał się, choć na kilka dni 
i w formie raczej symbolicznej 
niż dosłownej, ze swoim odpo-
wiednikiem z Zachodu. Reżyseria 
sopockich koncertów była dość 
prosta: piosenka szybka na prze-
mian z wolniejszą, wykonawca ze 
Wschodu na przemian z Kanadyj-
czykiem czy Greczynką. Mocne 
wrażenie pozostawiła – co zrozu-
miałe – impreza w pamiętnym 
1980. Gruza wspomina: –„Festiwal 
przypadł w tym samym okresie, 
co dramatyczne strajki w Stoczni 
Gdańskiej im. Lenina. Wszyscy 
byliśmy w ogromnym napięciu. 
Zwłaszcza orkiestra czeska, której 
członkowie bali się, że wybuchną 
tu w Trójmieście jakieś strasznie 
krwawe historie. (...) Wówczas też 
otrzymałem karę finansową za 
to, że na scenie Ałła Pugaczowa 
wyszła i przeżegnała się”.

5. Przeprowadzka 
dzięcioła w biały dzień, 
czyli filmowiec
Jest człowiekiem telewizji i dla-
tego przygodę z kinematografią 
rozpoczął od realizacji godzin-
nego filmu przeznaczonego do 
telewizyjnej emisji. Był to Mistrz 
tańca (1968) z cyklu „Opowieści 
niezwykłe” według noweli Józefa 
Korzeniowskiego. Warto wspo-
mnieć, że niemal dekadę wcze-
śniej zrobił (wspólnie z Włady-
sławem Forbertem) w Wytwórni 
Filmów Dokumentalnych, ale 
dla TVP dwie krótkometrażówki: 
Wanda Wiłkomirska. Koncert tele-
wizyjny oraz Sława Przybylska. 
Koncert telewizyjny. Debiut na 
dużym ekranie to z kolei pocho-
dzący z roku 1970 Dzięcioł z Wie-
sławem Gołasem w roli tytułowej. 
Następna w dorobku fabularnym 

Przeprowadzka miała być w pierw-
szej wersji komedią satyryczną. 
Jej scenariusz powstał w połowie 
lat 60. według pomysłu Bogumiła 
Kobieli i Zdzisława Maklakiewicza. 
Tragiczna śmierć Kobieli, który 
miał zagrać główną rolę, prze-
rwała pracę nad filmem. Po pię-
ciu latach Jerzy Gruza powrócił do 
tego pomysłu, ale zamiast kome-
dii zrealizował dramat psycholo-
giczny. Ukończony w roku 1972 
film wszedł na ekrany kin dziesięć 
lat później. Inny półkownik – Noc 
poślubna w biały dzień doczekał 
się premiery dopiero w wolnej Pol-
sce, w 1996 roku. Filmografia obej-
muje także: telewizyjne Przyjęcie 
na dziesięć osób plus trzy (1973), 
komedię Motylem jestem, czyli 
romans 40-latka (1976), muzyczną 
Alicję wyreżyserowaną wspólnie 
z Jackiem Bromskim (1980, pre-
miera 1982), która doprowadziła 
do bankructwa belgijskiego produ-
centa (!), obraz kostiumowy Pier-
ścień i róża (1986), a w ostatnich 
latach miniserial Gosia i Małgo-
sia (1998) oraz dyptyk Gulczas, 
a jak myślisz... (2001) i Yyyreek!!! 
Kosmiczna nominacja (2002).

Gruza sam przyznaje, że uwiel-
bia pisać scenariusze. Nie tylko dla 
własnych potrzeb, ale też np. dla 
Jerzego Skolimowskiego, który za 
oceanem zrealizował na podsta-
wie jego tekstu (w napisach wid-
nieje obok reżysera także Bolesław 
Sulik) dramat psychologiczny Na 
samym dnie (1970).

6. Chłop jak dąb, czyli 
rodzina i ostatni taki 
stolik
Jest człowiekiem telewizji, ale… 
Ale twierdzi, że w jego życiu naj-
ważniejsze są kobiety. Zakochiwał 
się w coraz to nowej pani i nie-
raz bardzo z tego powodu cier-
piał. Jednak od 30 lat jest z tą 
samą żoną Grażyną Lisiewską, 
która grała laborantkę Mariolkę 
w serialu Czterdziestolatek. Ona 
mieszka w Gdyni, on pozostał 
w Warszawie. W wywiadzie dla 
„Playboya” na pytanie, czy wciąż 
jest związany z Grażyną, odpo-
wiedział: „Tak, ale nie mieszkamy 
razem. Mam z nią syna – dwume-
trowego chłopa. Między nami jest 
dobrze jak dobrze... Nie rozstali-
śmy się, życiowe sprawy nas roz-
dzieliły. Nie jest to sprawa rozwo-

odległych czasach razem z przyja-
ciółmi wymyślał dla telewizji różne 
śmieszne rzeczy, dając im potem 
ekranowe życie. Dzięki temu mie-
liśmy w telewizyjnej rozrywce, tak 
newralgicznej, zawsze deficyto-
wej dziedzinie programu, kilka 
pozycji prostych, a przecież zabaw-
nych, a nawet odkrywczych. Były 
więc cykle: „Poznajmy się” oraz 
„Małżeństwo doskonałe”, a potem 
„Kariera”, „Popierajmy się” i jesz-
cze inne, choć już mniej pamiętne. 

Wszystkie dobrze się zapisały we 
wspomnieniach. 

Zaczęło się w drugiej połowie 
lat 60. Było ich trzech: Bogumił 
Kobiela, Jacek Fedorowicz i Jerzy 
Gruza, wszyscy młodzi i pełni wiary 
w możliwość „odsztywnienia” tele-
wizyjnej rozrywki. Od początku 
dobrze im poszło. Zaproponowali 
cykliczny program rozrywkowy 

Znajomości. 
– Czy mogę się panu przedstawić? – pytał 
ktoś Słonimskiego. 
– Nie. Zamknąłem już listę znajomych. 
Ja też. Został mi tylko laptop, wierny 
przyjaciel, którego otwieram i nie zamykam. 

Do celebrytki w starszym 
wieku:
– Jak ja się cieszę, że widzę 
panią na żywo. 
– Ledwie żywą.
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Irena Kwiatkowska, Andrzej 
Szczepkowski, Alina Janowska, 
w serialu Wojna domowa – odc. 13 
Młode talenty, reż. Jerzy Gruza

Anna Seniuk 
i Andrzej 

Kopiczyński 
w serialu 

Czterdziestolatek, 
reż. Jerzy Gruza
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Czytelnicy na całym świecie ukochali powieści 
w odcinkach. Ci, co nie mieli tyle cierpliwości, aby 
czytać cały dzień, jednorazowo wchłaniali niewielką 
porcję druku, nazajutrz udając się do dystrybutora 
prasy po odcinek kolejny.

Pomysł kawałkowania opowieści stał się znakiem fir-
mowym XIX wieku. Najwięksi, dzięki tej formie, stawali 
się ukochanymi gośćmi w domu bogatym, jak i domu 
ubogim. Nasz Gombrowicz wciskał się u początku swo-
jej twórczości poprzez popularną powieść odcinkową 
„Opętani”. Niestety, wybuch wojny nie pozwolił mu na 
dokończenie powieści, a jej niezamknięcie stanowi dzi-
siaj spory problem dla znawców 
dzieła mistrza. Jakby to się 
miało skończyć, gdyby…

Co będzie dalej, jest nie 
lada problemem. Dzisiaj, 
zauważamy intrygującą 
strategię utworu niedo-
mkniętego, zawieszonego 
w niedomówieniu jako 
frapującą przygodę kon-
strukcyjną, a sam Umberto 
Eco przekonuje, że dzięki 
tej decyzji odbiorca dłużej 
żyje z dziełem za pan brat.

Amerykanie tuż po woj-
nie otworzyli zupełnie nowy 
gatunek literacki – short 
story, w którym wyżywali się 
bez ograniczeń i dorabiali 
majątku mistrzowie i debiu-
tanci literaccy, ale – oka-
zało się – że przeniesienie tej 
formy do kina przejawiło się 
jedynie w niechętnie ogląda-
nej konwencji filmu nowelo-
wego.

Ale powieść w odcinkach… 
ożywiła telewizję.

Serial filmowy, towarzy-
szył kinu od zarania. Zrazu 
były to epizody z życia 
Chrystusa, przeznaczone dla 
grup religijnych, ale większą 
popularnością cieszyły się już 
przygody upiorów, wampirów, 
seryjnych przestępców czy porwanych sierotek, 
rodem z Dickensa.

Serial kinowy (ocalały nieliczne resztki taśm, 
zajeżdżonych do ostatniego otworka perforacji) jest 
ciekawym problemem socjologicznym (publiczność) 
i dramaturgicznym (autorzy). Można by dokonać 
wielu dysertacji na temat ostatniego, zawieszającego 
zdania w końcu kolejnego odcinka.

W amerykańskich podręcznikach dramaturgii, któ-
rymi karmi się na całym świecie młodzież filmową, 
specjalizującą się w scenariopisarstwie, przedmio-
tem szczególnej troski jest ostatnie ujęcie (oczywiście 
w telewizji, zaraz po nim pojawi się skandaliczny blok 
reklamowy zagłuszający niewygasłe emocje przerwa-
nego opowiadania), ale gdzie rwać nieprzerywalną 
akcję – to pytanie jest warte mszy.

Zatrzymuje się akcję w momencie szczególnego 
splotu dramaturgicznego, ale tak, by kontynuując ją 
nazajutrz, pojawiła się jakaś przypominająca poprze-
dzającą całość repryza. Niekiedy producenci jeszcze 
raz bez skrupułów streszczają zawartość poprzednich 
odcinków w trosce o mniej rozgarniętego odbiorcę. 
Bywa, że zawieszenie następuje w chwili, kiedy jakiś 

epizod już osiągnął 
szczyt napięcia. 

Jednak prak-
tyka stacji pry-
watnych, które 
całą zawartość 
traktują jedynie 
jako dodatek do 
bloków reklamo-
wych, faworyzuje 
nagłe „urwanie” 
narracji.

Powstała nawet 
anegdota o rodzi-
nie zajętej ogląda-
niem programów 
reklamowych, której 
przyjemność zostaje 
zerwana pojawie-
niem się jakiegoś 
natrętnego głu-
piego… filmu fabular-
nego.

Serial filmowy jest 
niejawnym pasożyte-
m-demoralizatorem, 
przejawem umowy, 
jaką zawiera telewi-
zja z widzem, zniechę-
cając go do zaprze-
stania odwiedzania 
kinematografu. Francuzi 
mówią wręcz, że to Kain 
i Abel. Kino w domu, 
zważywszy wysoką 
jakość odbiorników 
telewizyjnych, bacząc na 
nieznośną uciążliwość 
hałasu w multipleksach, 
zauważając coraz to wyż-
sze ceny biletu, wreszcie 
odległość od domu, kino 
domowe zwycięża. Pod-

jęta przez właścicieli stacji 
walka z wizualną jakością 

obrazu, nad którym góruje 
treść, spowodowała… wtórny 

analfabetyzm odbiorcy percypują-
cego świat drogą wizualną.

Obraz telewizyjny zaburzony przerwami przez bloki 
reklamowe, obecnością paska u dołu ekranu rozbija-
jącą skupienie nad zawartością obrazu, zbliża seans 
telewizyjny do radia z ilustracjami. Podaż telewizji 
kablowej przyzwyczaiła widza do zappingu (sam mu 
uległem), toteż raczej ilustruje chaos świata, bardziej 
niż jakikolwiek jego ład. 

Refleksje: Audiowizualna historia kina

audio-
wizualna

historia kina

48część

Józef Gębski

W historycznym zawirowaniu, na styku dwóch 
epok, powstała upiorna i utopijna arkadia. 
Powstawały nowe studia… na mocy zakupio-

nej licencji produkcyjnej, z zagadkowym kapitałem. 
Nazwy nosiły fantastyczne. To już byłby temat na no-
wy zabawny film, zresztą Juliusz Machulski wkrótce 
pokusi się o taki szyderczy obraz o rodzimym kinie 
kapitalistycznym, ale tymczasem niestrudzeni nowi 
producenci ustalali tematykę pożądanych scenariuszy, 
także nową wysokość honorariów i dobór ekip reali-
zujących i grających główne role. Zaczął się globalny 
karnawał wolności..

Pojawiły się Młode wilki, pojawiły się Sztosy, poja-
wiła się Ostania krew, i kolejne sequele... Pojawiły się 
następne tytuły bijące rekordy głupoty.

Gdzieś tam, na marginesie kin, które zostały na 
łaskawym garnuszku kinematografii, błąkały się 
filmy kolorowe Krzysztofa Kieślowskiego, jeszcze 
dyszał zmarginalizowany mistrz ironii Piotr Szulkin, 
był Grzegorz Królikiewicz i samotny Andrzej Barań-
ski. Andrzej Wajda mógł liczyć na dawną emerycką 
publiczność, jego Pierścionek z orłem w koronie był 
wyświetlany w maleńkim „kinku” Pod Schodami przy 
ulicy Chmielnej. Wojciech Marczewski samotnie odci-
nał kupony od dawnych filmów, drwiąc sobie z cen-
zury, która już wstydliwie zeszła do... drobnych usług, 
albo pod zmienionym nazwiskiem startowała w bizne-
sie na Greenpoincie.

Wtedy nasz dawny sojusznik – Telewizja Polska – 
pokazała nam... rewers. Pod naporem aktualizacji, 
wsparta nowymi „rewolwerowcami spod znaku Ame-
ryki” odkryła złota żyłę wszystkich telewizji świata: 
mydlaną operę – serial.

Już w XIX wieku, kiedy w Europie pojawiły się 
tanie gazety adresowane do mieszczaństwa i społecz-
nych nizin (opisywał to przewybornie Bolesław Prus 
w swoich „Kronikach”), zaczęły się powieści w odcin-
kach. Zrazu imali się ich grafomani, ale popular-
ność przygód wymyślanych z dnia na dzień, porwała 
naszych największych pisarzy. Bolesław Prus, także 
Henryk Sienkiewicz ścigał się z Kraszewskim, pisała 
Eliza Orzeszkowa, ostatnio nawet Witold Gombro-
wicz, który na łamach peryferyjnego dziennika pisał 
„Opętanych”, a nie było to obce nawet świętemu Tade-
uszowi Konwickiemu. Powieść w odcinkach, przy całej 

ich negatywnej ocenie… zwróciła uwagę na konieczne 
przemiany w narracji.

Ostatecznie, to Bolesław Prus, tępiciel chałtury, 
pisząc „Lalkę”, zastanawiał się nad tym, co też kryje 
się w tym nowym odcinkowym świecie.

Ograniczone pole kolejnego odcinka stawiało 
bowiem wyzwanie, z którym nie dali sobie rady 
nawet mistrzowie antyku opisujący cierpienia Edypa. 
Zawsze stawali przed pytaniem – co dalej?

Platon, wynalazca nieśmiertelnej duszy, zachęcił 
twórców do opowiadania perypetii zabłąkanego boha-
tera w zaświatach, i nowych, zupełnie nowych kon-
taktów ze współzmarłymi. Pole popisu dla wyobraźni 
rozszerzyło się teraz o obszar nieco fantastyczny, ale 
jakże frapujący.

Zajrzenie poza krawędzie życia ludzkiego uzmy-
słowiło, że śmierć można pominąć i opowiadać, co 
dalej. Stąd rodzi się nowa (i jakże zabawna) konstata-
cja, że tragedia jest tylko pierwszym aktem komedii. 
U Witkacego życie bohaterów dopiero zaczynało 
się po ich scenicznej śmierci. Arystofanes chętnie 
uruchamiał akty dalsze i proponował kolejne perype-
tie, otwierając zupełnie nieznane rejony sztuki opo-
wiadania (pośmiertne).

Pojawienie się gazet, taniego skrawka papieru 
zadrukowanego przez głodnych i niedożywionych 
grafomanów, zważywszy niską cenę dziennika, skła-
niało do kreowania tekstów frapujących. Rodem z kro-
niki wypadków, przekraczając opowieść o tym, co się 
dzieje ze zbrodniarzem tuż po ujęciu (aż do egzeku-
cji), nakłaniano autorów do pisania rzeczy dłuższych 
i lepiej opłacanych.

Saga skandynawska była przeznaczana dla zasypa-
nych zimowym śniegiem mieszkańców Północy, ci 
zabierali ze sobą (pod śniegową kołdrę zimy) wiele 
opasłych książek traktujących o tym samym bohate-
rze i czytali aż do wiosny, dając przykład Europejczy-
kom, którzy równie chętnie przeczytaliby nad Morzem 
Śródziemnym wielotomową opowieść o Jeanie Val-
jeanie. Ten, wykreowany przez Wiktora Hugo boha-
ter, jasny jak kryształ, ale z powodu przeciwności losu 
uwikłany w zbrodnie, uświadamiał, że życie człowieka 
może być zawirowane jak spirala i warto mu się przyj-
rzeć – ku własnej satysfakcji – by wiedzieć o tym, co 
grozi każdemu z nas.
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Moja (filmowa) muzyka

Transatlantyk Oceans Award dla 
młodego kompozytora za naj-
ciekawszą muzykę filmową roku 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Filmu i Muzyki „Transatlantyk” 
w Poznaniu w 2011 roku, przynio-
sła mu praca nad ścieżką muzycz-
ną do popularnego serialu Czas 
honoru (2008-2013). Dostał za nią 
także nominację do nagrody IFM-
CA (Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Krytyków Muzyki Filmo-
wej) za najlepszą muzykę do se-
rialu telewizyjnego. Rok później 
krakowskiego artystę uhonoro-
wano nagrodą „Bo wARTo!” RMF 
Classic dla młodego kompozy-
tora. I kolejne propozycje po-
sypały się jak z rogu obfitości: 
zarówno serialowe – m.in. Chi-
chot losu (2010) Macieja Dejcze-
ra, Siła wyższa (2011) Wojciecha 
Adamczyka, Misja Afganistan 
(2012) Dejczera i Grzego-
rza Kuczeriszki, Wo-
jenne dziewczyny 
(2017) Michała 
Rogalskiego, Bel-
le Epoque (2017) 
Michała Gaz-
dy, jak i filmo-
we, m.in. Chce 
się żyć (2013) 
i Jestem mor-
dercą (2016) 
M a c i e j a 
Pieprzycy, 
Baczyński 
(2013) Kor-
diana Piwo-

isty gatunkowy kolaż jak w Belle 
Epoque. Nieraz tworzy atmosferę 
snutych opowieści, nieraz dopeł-
nia obraz, by momentami wręcz 
przejmować funkcje narracyjne. 
Chajdecki czuje kino, doskonale 
wie, że film jest nade wszystko 
sztuką wizualną, w której muzyka 
często – choć, oczywiście, nie za-
wsze – pełni funkcję „usługową”. 
Powinna być użyteczna, a zara-
zem zachowywać swą – jak pisał 
kompozytor w pracy magister-
skiej – autonomiczność. Nie ma 
sprzeczności. Jego filmowe utwo-
ry są tego dobitnym dowodem. 

Przy okazji wydania płyty z so-
undtrackiem Bogów, Bartosz 
Chajdecki powiedział: „Dla tej 
muzyki ważne było, aby przy do-
trzymaniu ustalonych z reżyse-
rem i producentem założeń, za-
chować umiar oraz wyczucie, i nie 
pójść zbyt daleko w stylizacji na 

lata 80., czy zbyt mocno nie 
zbliżyć się do dźwięko-
naśladownictwa. Cały 
czas trzeba było mieć 
na uwadze też to, aby 
mimo żelaznej konse-
kwencji w realizacji 
muzyki wedle usta-
lonych zasad, mimo 
wszystko, zachować 
jej wartość emocjo-
nalną i nie zmecha-
nizować jej zanadto”. 
To wydaje się naj-
ważniejsze, nie tyl-
ko w muzyce. 

Ma dopiero 36 lat, a na 
swym koncie partytu-
ry do ponad 30 filmów 

i seriali. Współpracuje z Yale 
School of Drama i School of Vi-
sual Arts w Nowym Jorku, a tak-
że z Teatrem Samuela Becketta 
w Londynie. W rodzinnym Kra-
kowie pełni funkcję konsultanta 
Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

Muzyką interesował się od 
dziecka. Już w wieku dwunastu 
lat pisał swe pierwsze kompozy-
cje pod wyraźnym wpływem mu-
zyki filmowej Zbigniewa Preisne-
ra. Jest absolwentem krakowskiej 
Akademii Muzycznej (w klasie 
kontrabasu), gdzie obronił pra-
cę magisterską poświęconą… au-
tonomiczności muzyki filmowej.

Jako kompozytor debiutował 
znacznie wcześniej, w wieku szes-
nastu lat, jednak nie w filmie, a na 
scenicznych deskach, pisząc par-
tytury do spektakli krakowskie-
go Teatru Akne. Jego muzyka do 
przedstawienia „A Little Requiem 
for Kantor” została uhonorowana 
nagrodą Fringe First na edynbur-
skim festiwalu teatralnym.

W filmie zadebiutował w roku 
2000 muzyką do krótkiej fabu-
ły Anny Taborskiej Grzech. Tej 
autorce jest szczególnie wierny, 
komponując dla niej do kolejnych 
realizacji zarówno fabularnych 
(Ela, 2001), jak i dokumental-
nych (Moje powstanie, 2003; Uła-
mek istnienia, 2009). Powszech-
ne uznanie, udokumentowane 

Jest jednym z najbardziej zapracowanych polskich kompozytorów filmowych. 
W ostatnich latach pisze muzykę do czterech, pięciu filmów czy seriali rocznie. 
Współpracuje z teatrem i telewizją. Ponadto jest jednym z kompozytorów najbardziej 
wszechstronnych, w którego partyturach muzyka symfoniczna, szczególnie przez 
niego ceniona, sąsiaduje z jazzową czy z ostrymi riffami gitarowymi, jakby żywcem 
wyjętymi z opowieści Quentina Tarantino. 

Bartosz Chajdecki
– zachować emocje
Jerzy Armata

warskiego, Powstanie Warszaw-
skie (2014) według pomysłu Ja-
na Komasy, AmbaSSada (2013) 
Juliusza Machulskiego, Bogowie 
(2014) Łukasza Palkowskiego, Mo-
je córki krowy (2015) Kingi Dęb-
skiej, Prosta historia o morder-
stwie (2016) Arkadiusza Jakubi-
ka. To bardzo różne stylistycznie 
filmy i różnorodną w nich sły-
szymy muzykę. I klasycyzującą 
jak w filmach „powstańczych”, 
i jazzującą jak choćby w Jestem 

mordercą, i swo-
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Bartosz Chajdecki
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zmu, mają też swój przebieg melodyczny czy 
rytmiczny, który można wykorzystać. I tak 
np. w filmie Sylwestra Jakimowa Koleżanki 
zrobiłam z efektów kopania i ciosów utwór 
perkusyjny. Udźwiękowienie, a więc m.in. 
dobór efektów i atmosfer, oraz ich konkretne 
umiejscowienie względem dialogów i muzyki, 
w istotny sposób wpływa na nastrój obrazu. 
Komponując z dźwięków, inspiruję się grą 
aktorską, kolorystyką zdjęć, montażem filmu” – 
mówi Agata Chodyra. 

Jak ryba w wodzie
Była jeszcze uczennicą podstawowej szkoły 
muzycznej, gdy pani od kształcenia słuchu 
podsunęła jej rodzicom pomysł, aby studio-
wała na Wydziale Reżyserii Dźwięku. W pod-
stawówce Chodyra połknęła też bakcyla kina. 
„Zachwycałam się Lynchem i duetem Jeu-
net/Caro. W liceum zainteresowałam się 
muzyką filmową, lubiłam zwłaszcza Angela 
Badalamentiego i Thomasa Newmana. Szczę-
śliwie się złożyło, że muzyka filmowa była 
tematem mojej rozmowy kwalifikacyjnej na 
egzaminach wstępnych do Akademii. Już 
wtedy wiedziałam, że z dwóch specjalizacji 
na Wydziale Reżyserii Dźwięku – reżyserii 
muzycznej i dźwięku w filmie – wybiorę tę 
drugą” – wyznaje.

Studia okazały się fascynujące. „Sprawiały 
mi radość, dały szansę eksperymentowania, 
zaspokajania pasji artystycznych. To było 
miejsce dla mnie, czułam się w nim jak ryba 
w wodzie. Wiele nauczyłam się od wszyst-
kich wykładowców. Jeśli chodzi o reżyserię 
dźwięku w filmie, największy wpływ wywarł na 
mnie prof. Nikodem Wołk-Łaniewski, w mojej 
ocenie – poeta dźwięku. Pozostawiał mi dużą 
swobodę twórczą, przeważnie akceptował moje 
pomysły, a te nietrafione korygował bardzo tak-
townie, czuwając nad artystyczną koncepcją 
realizowanych filmów. W 2004 roku skończy-
łam studia, ale zostałam na uczelni, gdzie od 
11 lat jestem asystentką prof. Andrzeja Bohda-
nowicza. To od niego nauczyłam się solidnego 
warsztatu reżyserii dźwięku. I teraz ci moi dwaj 
mentorzy spotykają się we mnie, gdyż staram 
się być »poetką« z dobrym przygotowaniem 
warsztatowym” – mówi Agata Chodyra, która 
dwa lata temu obroniła doktorat.

Od teorii do praktyki
Podczas studiów korzystała z możliwości 
pracy na planach zdjęciowych etiud studen-
tów szkół filmowych. Chciała jak najwięcej 
nauczyć się w praktyce. Debiutowała między 
II i III rokiem studiów horrorem Kara – etiudą 
Carlosa Kasuskiego z Wydziału Radia i Tele-
wizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
„Bardzo lubiłam i nadal lubię pracować ze 
studentami. Większość reżyserów, z którymi 
dziś współpracuję, np. Ania Jadowska, Daria 
Kopiec czy Marcin Bortkiewicz, to moi bliscy 

znajomi, jeszcze z czasów studenckich” – cie-
szy się pani Agata.

Po dyplomie została rzucona na głęboką 
wodę: pracowała nad udźwiękowieniem 
serialu dokumentalnego Babilon.pl, ukazu-
jącego misję stabilizacyjną żołnierzy polskich 
w Iraku. „Materiały z toczącej się tam wojny 
nagrywano w warunkach bardzo trudnych, a to 
wymagało ode mnie żmudnego i skutecznego 
restaurowania dźwięku na etapie postproduk-
cji. Przeszłam twardą szkołę zawodu” – przy-
znaje Chodyra.

W 2006 roku pierwszy raz pracowała przy 
profesjonalnym filmie fabularnym – Jasnych 
błękitnych oknach Bogusława Lindy. Była tam 
asystentką Krzysztofa Jastrzębia. Równocze-
śnie realizowała dźwięk zarówno na planie, jak 
i w postprodukcji, do licznych etiud studenc-
kich: Święta latawców Małgorzaty Kozery, 
Korytarza Jadowskiej czy Reguł gry Bortkie-
wicza.

Z planu do studia i… planetarium
Coraz częściej przenosiła się z planu zdję-
ciowego do studia reżyserskiego. „Intensyw-
nej pracy dydaktycznej na uczelni i trzylet-
niej postprodukcji dźwięku w serialu Teresy 
Kotlarczyk Egzamin z życia nie dało się pogo-
dzić z wyjazdami na plan” – tłumaczy powody 
tego stanu rzeczy. „Niedawno zatęskniłam 
za planem. Pojechałam w charakterze dru-
giego operatora dźwięku na zdjęcia do Dzikich 
róż Jadowskiej, by nagrać unikatowe efekty 
i atmosfery Kotliny Kłodzkiej, które wykorzy-
stałam w filmie” – dodaje.

Agata Chodyra skupia się jednak na reży-
serii dźwięku. Świetne rezultaty w tej dzie-

dzinie uzyskała nie tylko w Matce Teresie od 
kotów i Mlecznym bracie, ale również w fil-
mach: Jeszcze nie wieczór Jacka Bławuta, 
Kret Rafaela Lewandowskiego, Bez wstydu 
Filipa Marczewskiego (pracowała przy nich 
z Tomkiem Wieczorkiem), Między nami 
dobrze jest Grzegorza Jarzyny czy Noc Wal-
purgi Bortkiewicza. „Staram się, aby każdy 
z filmów w moim dorobku był udźwięko-
wiony w trochę innym stylu. W Między nami 
dobrze jest tworzyłam i nagrywałam absur-
dalne efekty i gagi dźwiękowe, które miały 
wzmocnić tekst sztuki Doroty Masłowskiej. 
W Nocy Walpurgi bardzo dbałam o detal 
dźwiękowy, starałam się też stworzyć klau-
strofobiczną, nieco magiczną atmosferę. 
Ten film również jest wyjątkowy, gdyż są 
w nim liczne postsynchrony, ale widzowie, 
o ile wiem, nie zauważają w nich studyjnej 
sztuczności, w czym oczywiście niemała 
zasługa świetnych aktorów i reżysera” – pod-
kreśla Chodyra.

Pod koniec kwietnia w Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie odbędzie się premiera 
wyjątkowego filmu, do którego współtworzyła 
dźwięk – półgodzinnej animacji Pauliny Majdy 
Halo Ziemia, przeznaczonej do projekcji pod 
kopułą planetarium. „Pracowałam nad tym pro-
jektem z Dominiką Kotarbą. Wymyślałyśmy 
ogromne ilości nietypowych, nieistniejących 
i przetworzonych dźwięków. Trudno nam było 
zmierzyć się z nietypowym rozłożeniem kie-
runków dźwięku na ekranie sferycznym, ale 
wszystko się udało, z czego jesteśmy bardzo 
zadowolone i dumne” – raduje się pani Agata. 
Praca jest jej największą pasją, ciągle nagrywa, 
tworzy, odkrywa nowe dźwięki… 

W ciągu 13 lat od obrony dyplomu na Akademii Muzycznej (dziś Uniwersytecie 
Muzycznym) Fryderyka Chopina w Warszawie, Agata Chodyra wyrobiła sobie markę 
jednej z najbardziej kreatywnych specjalistek w dziedzinie reżyserii dźwięku w filmie.

Andrzej Bukowiecki 

wśród dźwięków filmu
Agata Chodyra: 
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Agata Chodyra na planie 
filmu Dzikie róże, reż. 
Anna Jadowska

Reżyser dźwięku ma inne zadania niż 
operator dźwięku. Domeną operato-
ra jest plan zdjęciowy, gdzie nagry-

wa dźwięk. Reżyser działa w postprodukcji. 
„W uzgodnieniu z reżyserem filmu nadaje 
kształt oprawie dźwiękowej, współkreuje jej 
znaczenia, tym samym wpływając na odbiór 
dzieła filmowego” – tłumaczy Agata Cho-
dyra. Podaje przykłady z własnej praktyki 
twórczej – Matki Teresy od kotów Pawła Sa-
li i Mlecznego brata Vahrama Mkhitaryana. 
„W Matce… opowiedziałam dźwiękiem hi-
storię rodziny, której członkowie nie potra-

fili się porozumieć, skutkiem czego doszło 
do tragedii. Przypisując całkowicie różne 
dźwięki poszczególnym bohaterom filmu, za-
mknęłam ich w odrębnych światach dźwięko-
wych, które też się ze sobą nie komunikowały. 
Z kolei w Mlecznym bracie, historii 10-latka, 
w której rolę jego upragnionego młodszego 
braciszka odgrywa podarowane mu jagnię, 
większość dźwięków została wykreowana na 
etapie postprodukcji. Ten bajkowy film, wła-
śnie dzięki muzyce i dźwiękom, utrzymany 
jest w klimacie realizmu magicznego” – wy-
jaśnia pani Agata.

Postprodukcja dźwięku filmu fabular-
nego trwa zwykle około 10 tygodni. Dzieli 
się na etapy obejmujące selekcję materia-
łów z planu, montaż i czyszczenie dialogów, 
montaż muzyki, efektów synchronicznych, 
teł dźwiękowych (tzw. atmosfer) oraz efektów 
specjalnych. Ostatnim etapem jest zgranie 
ze sobą wszystkich elementów, co zajmuje 
zazwyczaj dalsze 14 dni.

„Pracuję na wszystkich etapach, ale najbar-
dziej lubię udźwiękowienie, które jest trochę 
jak komponowanie muzyki, tyle że nie z nut, 
lecz z dźwięków. Efekty, oprócz znamion reali-

Agata Chodyra
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Stworzone całkowicie z funduszy pry-
watnych, prezentujące w znacznej czę-
ści ambitne produkcje, a przy tym po-

łożone tak daleko, że warszawscy widzowie – 
o ile nie mieszkają przy tzw. linii otwockiej, 
czyli trasie kolejki podmiejskiej, prowa-
dzącej z centrum do Otwocka – zwykle do 
niego nie docierają.

Czy można wyobrazić sobie gorsze miej-
sce na spełnienie marzeń o wybudowaniu 
własnego kina? Tymczasem Kinokawiarnia 
Stacja Falenica w czerwcu będzie obcho-
dzić 7. urodziny, właśnie przeszła generalny 
remont i być może wkrótce otworzy kolejną 
salę. Ale początki nie były takie dobre…

Do Falenicy jedzie się kolejką z cen-
trum Warszawy około 30 minut. To część 
Wawra, pochodząca z osady założonej wieki 
temu przez Falisława, choć podania ludowe 
mówią, że nazwa odnosi się do czasów wiel-
kiej powodzi, gdy fale wylewającej Wisły 
zatrzymały się tuż przed osiedlem i nic 
mu nie zrobiły. Tak mogło być kiedyś – 
dziś Falenica to jedna z tzw. sypialni War-
szawy, pełna niskich bloków i domów jed-
norodzinnych. „W naszym życiu z trzema 
podstawówkami, liceum ogólnokształcą-
cym im. Józefa Wybickiego, Falą, barem 
piwnym Kuźnia i piciem piwa na rogach 
osiedlowych uliczek najważniejsze i tak 
było, żeby się stamtąd wydostać. W któ-
rymkolwiek kierunku. Może być i do War-
szawy, 521, półtorej godziny drogi, ale i do 
Otwocka. Byle gdzie, byle się coś ruszało, 
a nie, że tylko psy szczekają, jak ktoś idzie 
od torów” – tak o Falenicy pisała Małgo-
rzata Halber, dziennikarka, pisarka i rodo-
wita faleniczanka. Jak w takim miejscu ma 
działać małe kino?

Marzenia a rzeczywistość
Takiego pytania nie zadawała sobie Ewa 
Jaskólska, która w 2009 roku wraz z mężem 
postanowiła założyć własny przybytek X 
Muzy. Tak po prostu, nie tylko będąc bez 
żadnego doświadczenia w branży kinowej, 
ale i w prowadzeniu własnej działalności 
gospodarczej. „To było szalone. Gdybym 
choć trochę siedziała w filmowym środo-
wisku, na pewno nie zdecydowałabym się 
na taki ruch” – śmieje się dziś Jaskólska. 
Jej pierwszym pomysłem było otwarcie 
kina studyjnego w centrum Warszawy. 
Po półrocznych poszukiwaniach wciąż 
nie mogła znaleźć miejsca idealnego na 
adaptację. Brakowało lokali wysokich, bez 
słupów podtrzymujących strop, a tylko 
takie nadają się na kino. I nagle, przypad-
kowo natrafiła na ogłoszenie o możliwo-
ści wynajmu budynku w Falenicy, tuż przy 
stacji kolejowej – zaledwie 4 kilometry 
od Radości, w której mieszkała. „To bar-

dzo ciekawe miejsce. Nie do końca wia-
domo, ile ma lat – prawdopodobnie nie-
wiele ponad 100, ale nigdzie nie jest to 
zapisane. Wiemy za to, że dekady temu 
budynek był bardzo luksusowym miej-
scem; mieściła się tam hala dworcowa, 
elegancka restauracja, a nawet łaźnie dla 
podróżnych. O ile wiem, od początku lat 
90. stał pusty, służąc okolicznym bezdom-
nym jako noclegownia” – opowiada Jacek 
Wiśnicki, manager Kinokawiarni Stacja 
Falenica. I właśnie tam miało powstać 
kino. Jaskólska wspomina, że dziwili się 
jej nawet ludzie z Polskich Kolei Państwo-
wych, z którymi podpisywała dokumenty 
wynajmu falenickiego budynku. Ale kiedy 
powiedziało się „A”, trzeba powiedzieć 
„B”. I wywieźć 17 furgonetek gruzu przed 
rozpoczęciem adaptacji starego dworca 
na kino i kawiarnię. 

Po generalnym remoncie twórcy Kino-
kawiarni w czerwcu 2010 roku mogli już 
zaprosić widzów na pierwszy seans. Zwa-
żywszy na miejsce, wybór był oczywisty – 
Pociąg Jerzego Kawalerowicza. Jaskólska 
i Wiśnicki mieli bardzo ambitne plany: kino 
miało pokazywać tylko artystyczne filmy, 
wiele retrospektyw, co więcej, godziny pro-
jekcji miały być dostosowane do przyjazdów 
i odjazdów kolejek w stronę Warszawy tak, 
aby widzowie mogli sobie spokojnie zapla-
nować każdą wizytę w Falenicy. „I polegli-
śmy. Zrozumiałem wtedy, że romantyczna 
wizja prowadzenia małego kina to jedno, ale 
trzeba pomyśleć też o tym, żeby to miejsce 
na siebie zarabiało” – mówi Wiśnicki, który 
przed rozpoczęciem pracy w Kinokawiarni 
prowadził małe warszawskie kino Alche-
mia i jako jedyny z zespołu miał branżowe 
doświadczenie.

Lokalność – strzał w dziesiątkę!
W przekonaniu lokalnej publiczności do czę-
stego odwiedzania kina pomogło sięganie 
po pewne pozycje i... rozmowy z widzami. 
Bardzo szybko okazało się, że na sali nie 
pojawiają się mieszkańcy centralnych dziel-
nic Warszawy, ale ludzie z Anina, Radości, 
Otwocka czy Józefowa. Brakowało im ośrod-
ków kulturalnych, do których nie musieliby 
daleko jeździć pociągiem. Owszem, w oko-
licy znajdowało się kilka domów kultury, 
jednak ich oferta była skromna. 

„Jestem z natury społecznikiem, zresztą 
moja praca magisterska dotyczyła zarzą-
dzania strategicznego w gminach i działań 
lokalnych. Pojęłam, że kluczowe dla kina 
jest wytworzenie wokół niego małej spo-
łeczności. Ludzie muszą mieć wpływ na to, 
co gramy, dostawać coś więcej, niż tylko 
»gołe« filmy, muszą też mieć świadomość, 
że mogą do nas przyjść z każdym swoim 

pomysłem, a my pomożemy im w realiza-
cji” – opowiada Ewa Jaskólska. Dlatego 
obok kina powstała księgarnia, prowa-
dzona zresztą przez matkę szefowej kina. 
Jest czytelnia, jest też kawiarnia, w której 
mieszkańcy mogą spotkać się na kawie 
i pogaduszkach. Falenica przestała kon-
kurować z warszawskimi kinami na reper-
tuar – w zamian postawiła na maksymalne 
ułatwienie lokalnym widzom dostępu do 
najlepszych premier z Polski i świata. Aktu-
alnie pozycje polskie i europejskie zajmują 
ponad 50 procent repertuaru. Kino posiada 
cyfrowy projektor, przez co może pokazywać 
blockbustery w 3D, ale, co ciekawe, takie 
tytuły nie są wśród falenickich widzów 
popularne. „Oni wolą jeździć na nie do mul-
tipleksów, zobaczyć je na wielkim ekranie. 
Niewiele ponad rok temu wprowadziłem 
do repertuaru siódmą część Gwiezdnych 
wojen, Przebudzenie Mocy, licząc, że widzo-
wie dopiszą. Tymczasem ten tytuł poniósł 
u nas porażkę” – mówi Wiśnicki. Co innego 
Sztuka kochania, Pokot, Milczenie... – na te 
tytuły przychodzą tłumy.

Oryginalność popłaca
Od innych stołecznych kin Falenicę różni 
także forma pokazywania filmów. Sala nie 
ma klasycznych rzędów z miejscami, ale 
wygląda jak restauracja – stoliki, krzesła, 
kelnerzy przynoszący kawę i ciasto, także 
podczas seansu. Nie ma nawet biletów; 
należność za obejrzenie filmu jest doli-
czana do ogólnego rachunku, który uisz-
cza się dopiero po projekcji. Planowana 
druga sala ma już być tradycyjna, ale póki 
co, właścicielom brakuje dofinansowania 
na jej remont. 

„Wiem, że jesteśmy potrzebni, nie tylko 
jako kino, ale też instytucja społeczna. Kulty-
wujemy lokalność i pokazujemy mieszkań-
com, że nie muszą trudzić się i jechać do 
centrum, by skorzystać z ciekawej oferty kul-
turalnej. Ale widzów z Warszawy zapraszamy 
tym goręcej – to bardzo blisko, nie trzeba 
bać się dojazdu” – zachęca Ewa Jaskólska.

Tylko czasem można przestraszyć się po 
drodze. Nie tak dawno temu Kinokawiarnia 
zorganizowała pokaz azjatyckiego horroru 
Zombie Express, opowiadającego, jak sama 
nazwa wskazuje, o nieumarłych, grasują-
cych w pociągach. Grupka warszawskich 
zapaleńców zorganizowała się i przyjechała 
na pokaz, a że za ucharakteryzowanie się 
na zombie bilet był ze zniżką, to wszyscy 
skorzystali z okazji. Dzięki temu podróżu-
jący z nimi pasażerowie dowiedzieli się, że 
stary falenicki dworzec nie jest do końca 
zwyczajną stacją, a twórcy Kinokawiarni 
mogli pogratulować sobie dobrej akcji mar-
ketingowej. 

Jacek Sobczyński

Kilkanaście kilometrów na południe od Warszawy... stop! Bardzo wiele osób uważa 
Falenicę za autonomiczne miasto, tymczasem od ponad 60 lat jest ona częścią stolicy. 

A zatem kilkanaście kilometrów na południe od centrum Warszawy, w dawnym budynku 
dworca Falenicy, mieści się wyjątkowe kino. 
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Studio Munka Studio Munka

Anna Kot

16 marca w warszawskim kinie Kultura odbyła się premiera najnowszych 
krótkometrażowych filmów wyprodukowanych przez Studio Munka działające 
przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich. Publiczność zobaczyła Wielki Tydzień 
Jarosława Freta, 212 metrów ciszy Rafała Leszczyńskiego, Arkę Noego Adama 

Zienowicza, Jerry’ego Romana Przylipiaka oraz Euforię Natalii Pietsch.

Pięć razy debiut
– marcowa premiera Studia Munka

W ielki Tydzień to histo-
ria osobista. Przenio-
słem moje doświad-

czenia z lat 90. do współczesno-
ści. To opowieść o odchodzeniu, 
o przemijaniu i o przedziwnych 
powinnościach w życiu” – mówił 
o swoim filmie zrealizowanym 
w ramach programu „30 Minut” 
Jarosław Fret. W rolach głównych 
występują: Paweł Korbus, Aleksan-
dra Kotecka, Cezary Kusyk. Obraz 
miał swoją międzynarodową pre-
mierę na początku marca podczas 
Tampere Film Festival w Finlandii. 
Producentem wykonawczym i ko-
producentem Wielkiego Tygodnia 
jest firma Argomedia. 

Dokument Rafała Leszczyń-
skiego 212 metrów ciszy to histo-
ria Mateusza Maliny – młode-
go chłopaka, sportowca, który 
przekracza bariery bezpiecznej 
egzystencji. Czy pokonanie ba-
riery śmierci jest niezbędnym 
czynnikiem pozwalającym na 
zbudowanie tożsamości? Bycie 
mistrzem świata czy przedziw-
ne stany umysłu – co motywuje 
bohatera? W trakcie spotkania 
z publicznością Rafał Leszczyń-
ski opowiadał o trudnościach, 
z którymi musiał się zmierzyć: 
„Zdjęcia podwodne w tym filmie 
na pewno były wyzwaniem. Pod-
szedłem do nich z marszu, do-
syć szybko zabrałem się za pra-
cę. Nie miałem nawet podstawo-
wego kursu nurkowego. Jednak 
na dużych głębokościach i tak 
nie mogłem filmować sam, uży-

wałem GoPro”. Koproducentem 
i producentem wykonawczym 212 
metrów ciszy jest Stalowa Family. 

„Jak obserwuję to, co się dzieje 
ostatnio na świecie, to mam wra-
żenie, że ludzie wolności nie chcą. 
A jeśli już chcą, to nie zawsze świa-
domie” – mówił podczas premiery 
Adam Zienowicz, reżyser anima-
cji Arka Noego. To krótka histo-
ria zebry – Patryka, który miesz-
ka w smutnym zoo na wschodzie 
Europy. Marząc o wolności, podej-
muje coraz bardziej desperackie, 
nieskuteczne, próby ucieczki. Na-
dzieja pojawia się, gdy dołączają 
do niego nowi współlokatorzy. 
Niestety kolejny plan wymyka się 
spod kontroli, ale opanowany ob-
sesją Patryk, nie zamierza cofnąć 
się przed niczym. Koproducentem 

i producentem wykonawczym fil-
mu jest Lunapark. 

Sebastian Łach w Jerrym Ro-
mana Przylipiaka gra napiętno-
wanego przez otoczenie oszusta, 
obdarzonego niezwykłym darem. 
Główny bohater jest postacią nie-
jednoznaczną. Niektórym pomaga, 
inni twierdzą, że jest śmiertelnie 
niebezpieczny. On sam, zmęczony 
dotychczasowym życiem – nagle 
otrzymuje dar, który przychodzi 
do niego pod postacią… psa. Czy 
w niego uwierzy, i czy uwierzy mu 
małomiasteczkowa społeczność? 
Czy potrzebny jest prawdziwy cud, 
by uwierzyć w uzdrawianie i nad-
przyrodzone moce? W Jerrym, 
oprócz Sebastiana Łacha, zagrali 
także Justyna Wasilewska i Adam 
Bobik. Nietypową gwiazdą filmu, 

która skradała sympatię publicz-
ności podczas premiery, jest pies 
Laser. „Laser, chociaż jest natursz-
czykiem z prawdziwego zdarzenia, 
choć trudno w to uwierzyć, w trak-
cie zdjęć nie tylko grał sceny, ale 
także dawał nam swoje propozycje 
interpretacji aktorskiej i był świet-
ny w improwizacji” – opowiadał 
Przylipiak. Koproducentem i pro-
ducentem wykonawczym obrazu 
jest HAKA Films. 

Bohaterką dokumentu Eufo-
ria jest doświadczona hodowczy-
ni psów, która wprowadza mło-
dą dziewczynę w świat wystaw 
psów rasowych. Kobiety próbu-
ją się zaprzyjaźnić, pomimo pa-
nującej w tym środowisku bez-
względnej rywalizacji. „Byłam kie-
dyś na wystawie dla psów i zwró-
ciłam uwagę na ludzi, którzy tam 
byli. Seria niesamowitych twarzy 
i specyficznych osób. Chciałam 
ich bliżej poznać. Zaczęłam ich 
obserwować i tam znalazłam swo-
je bohaterki” – mówiła reżyserka 
Euforii Natalia Pietsch. Koprodu-
centem i producentem wykonaw-
czym filmu jest LeLe Crossmedia 
Production. 

Wszystkie premierowo zapre-
zentowane tytuły zostały wspar-
te finansowo przez Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej. Na premie-
rze obecni byli prezes SFP Jacek 
Bromski, dyrektor PISF Magda-
lena Sroka, dyrektor artystyczny 
Studia Munka Jerzy Kapuściński 
oraz Ewa Jastrzębska, dyrektor 
ds. produkcji w Studiu Munka.    

W marcu zakończyły się zdjęcia do 
dwóch krótkometrażowych filmów 
fabularnych realizowanych w ramach 
programu „30 Minut”. 

„30 Minut”: koniec zdjęć 
do dwóch filmów 

Z a ścianą Rafała Samusi-
ka to historia Jarka – nie-
spełnionego kontrabasisty, 

a obecnie testera gier komputero-
wych. W tej roli zobaczymy absol-
wenta krakowskiej PWST Patryka 
Szwichtenberga. Niespodziewa-
na sytuacja zmusza bohatera do 
spędzenia kilku dni z ojcem (Ro-
man Gancarczyk), z którym daw-
no nie miał kontaktu. W swoim fil-
mie Samusik porusza trzy kwestie: 
trudności w nawiązaniu kontaktu 
między ludźmi, tego jak przeszłość 
wpływa na naszą teraźniejszość, 
oraz samotności starszych ludzi 
opuszczonych przez swoje dzie-
ci. „Moja głęboka niezgoda na ta-
ki stan rzeczy rozpoczęła proces, 
który po latach zaowocował aktu-
alną wersją scenariusza. Ten wą-
tek społeczny ukrywam za dyna-
miczną fabułą i inscenizacją, jed-

nak jest on dla mnie bardzo waż-
ny” – pisze w eksplikacji reżyser-
skiej Samusik. Za zdjęcia do filmu 
odpowiedzialny jest Bartosz Bie-
niek, a koproducentem i produ-
centem wykonawczym jest Silver 
Frame Darii Maślony i Stanisława 
Zaborowskiego. 

Film A Girl Like You Jakuba Piąt-
ka to studium spotkania kobiety 
i mężczyzny. Akcja toczy się w noc 
sylwestrową. Na ekranie kompute-
ra pojawia się strona, która losowo 
dobiera rozmówcę. Przycisk „next” 
w każdej chwili umożliwia wyloso-
wanie kogoś innego. Będzie po-
trzebny, żeby ominąć wszystkich 
dziwaków, „zjaranych” imprezowi-
czów i onanistów. Kogo szuka bo-
haterka? Kiedy będzie wiedzieć, że 
to właściwa osoba? Czy to w ogó-
le może być romantyczne? Czy 
można przeżyć „całe życie razem” 

w dwie godziny? Poczuć bliskość 
albo kogoś skrzywdzić? Dotknąć 
kogoś przez internet? „Z perspek-
tywy reżyserskiej chciałem dyspo-
nować tekstem, który pozwoli na 
realizację klaustrofobicznego filmu, 
opartego na pracy z aktorami, przy 
świadomym ograniczeniu świata 
zewnętrznego. Chciałbym w pełni 
wysycić emocjonalnie, insceniza-
cyjnie i audiowizualnie sytuację, 
która w założeniu jest bardzo pro-
sta i podstawowa dla filmu – roz-
mowa dwójki bohaterów” – mówi 

o swoim krótkometrażowym de-
biucie fabularnym Jakub Piątek. 
Autorką zdjęć jest Kate McCul- 
lough. W rolach głównych zoba-
czymy Maję Pankiewicz i Dobro-
mira Dymeckiego. Koproducen-
tem oraz producentem wykonaw-
czym jest firma Rzeczy Jakub Ra-
zowski. Z kolei koproducentami fil-
mu są: ALL, DI Factory, Aeroplan 
Studios, d’Erceville Regiment oraz 
JJ, a ATM System wspiera produk-
cję, udostępniając sprzęt kamerowy 
oraz oświetleniowy.    A.K.

Pilotażowy program fabularny Studia Munka 
W 2017 roku odbędzie się pilotażowa edycja programu „60 Minut”. 
Powstaną w nim dwa godzinne filmy o tematyce współczesnej. 
Partnerem i koproducentem obrazów realizowanych w ramach 
programu jest telewizja Canal+. Nabór potrwa do 30 czerwca. 

Programem kierować będzie 
Rada Artystyczna, w skła-
dzie której znaleźli się reży-

serzy: Agnieszka Smoczyńska, Jan 
Komasa, Michał Rogalski, dyrek-
tor artystyczny Studia Munka Je-
rzy Kapuściński oraz Alicja Gan-
carz – przedstawicielka Canal+. 
„Ideą projektu jest przyspieszenie 
kariery filmowej najzdolniejszych 
studentów i absolwentów szkół fil-

mowych w Polsce” – mówi Jerzy 
Kapuściński. Program skierowany 
jest do reżyserów, którzy nie ukoń-
czyli 40 lat. Zgodnie z regulami-
nem, scenariusze mogą składać 
absolwenci studiów reżyserskich 
i realizatorskich szkół filmowych 
lub artystycznych będący przed 
pełnometrażowym debiutem fa-
bularnym, lub twórcy, którzy nie 
mają formalnego wykształcenia 

filmowego, ale są reżyserami co 
najmniej dwóch krótkometrażo-
wych fabuł i nie zrealizowali jesz-
cze pełnometrażowego debiutu. 
„Mamy nadzieję, że projekt ten po-
może nam wyłowić nowe talenty 
młodego polskiego kina i wpłynie 
na rozwój języka oraz artystycz-
nych form” – dodaje dyrektor ar-
tystyczny Studia Munka. 

Budżet każdego filmu w „60 

Minutach” wynosić będzie oko-
ło  jednego miliona złotych brut-
to. Tytuły wyprodukowane w ra-
mach programu będą emitowa-
ne w telewizji. Planowane są także 
ich premiery kinowe. Tegoroczna 
edycja ma charakter pilotażowy – 
jeśli format i założenia się spraw-
dzą, Studio Munka przewiduje 
kontynuację programu przez ko-
lejne lata.   A.K.

Rafał Leszczyński, Adam Zienowicz, 
Jarosław Fret, Roman Przylipiak, 
Natalia Pietsch i Patrycja Wanat 
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Kina o widza 
muszą walczyć jakością

to oglądasz film o wieczorze albo nocy. 
Wiem, że niektórzy ludzie w takich sytu-
acjach zwracają bilety, a czasem w ogóle 
przestają chodzić na filmy w stereo. Oczy-
wiście sporadycznie, bo problem jest 
taki, że widz nie jest wyedukowany i nie 
wie, czego ma oczekiwać. Ja wychodzę 
z założenia, że jeżeli ktoś płaci za bilet 
30 złotych, to ma prawo oczekiwać pew-
nej jakości i nie może być oszukiwany. Po 
zmianie projektorów na cyfrowe, kinom 
znacznie wzrosły rachunki za ener-
gię elektryczną. Przyciemnienie lampy 
z 4 kW na 3 kW sprawia, że kino oszczę-
dza w skali roku tysiące złotych. Tylko, 
że płacąc za bilety, które co roku są coraz 
droższe, płacimy za odpowiednią jakość, 
np. za to, żeby kino nie przycinało obrazu. 
Czasem trafiam na projekcje, na któ-
rych obcięte są np. napisy informujące 
o lokalizacji. To znaczy, że obraz został 
obcięty już w strefie tzw. bezpieczeństwa 
napisów. Przy okazji naszej inwentaryza-
cji trafiliśmy na kino, które obcinało 10 
proc. obrazu dookoła. Przy tak dużej skali 
możemy np. nie zobaczyć bohatera, który 
akurat w jakimś kadrze będzie stał na 
krawędzi. Tak nie powinno być, ponieważ 
w telewizorze mogę sobie sam ustawić 
jasność i nie mam obciętego filmu. Jeżeli 
kino będzie pogarszało swoją jakość, to 
ludzie przestaną do niego chodzić. Tele-
wizja rozwija się bowiem dużo szybciej. 
Młode pokolenie często woli telewizory, 
komórki czy tablety. Kina muszą wal-
czyć o widza jakością i zaoferować im 
coś, czego nie mają w domu, czyli prze-
strzenny dźwięk, gigantyczny obraz lub 
inne doznania.

Jakie były założenia inwentaryzacji?
Razem z PISF uzgodniliśmy, że 
zaczniemy od Sieci Kin Lokalnych i Stu-
dyjnych. Chcieliśmy sprawdzić, czy kina 
mają chociażby dobre oznakowanie, 
jakie są warunki projekcji itd. Przy oka-
zji audytu wizualnego, zrobiliśmy audyt 
technologiczny, sprawdzaliśmy jakość 
dźwięku i obrazu. Patrzyliśmy, z jakimi 
problemami kina się mierzą. W DI Fac-
tory wyszkoliłem człowieka, który miał 
od nas sprzęt i odwiedzał kina. Stworzy-
łem specjalny zestaw czterech paczek 
kinowych z filmami, które miały w sobie 
obrazy testowe. Poszliśmy też o krok 
dalej i analizowaliśmy, czy kina są kom-
patybilne z nową technologią – DCP 
SMPTE. Historycznie kino cyfrowe 
zostało stworzone przez konsorcjum naj-
większych firm amerykańskich – Digital 
Cinema Initiatives. To konsorcjum zde-
finiowało też format, który nigdy nie był 
ustandaryzowany. To była pewna forma 
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dobrych praktyk. SMPTE jako organi-
zacja międzynarodowa, postanowiła ten 
wolny twór usystematyzować i opisać. 
Okazało się wtedy, że pierwotny format 
zawiera ograniczenia, których należa-
łoby się pozbyć. W ten sposób powstały 
paczki DCP SMPTE, które różnią się od 
poprzednich zwanych DCP InterOP.

Czym różnią się te dwie technologie?
Różnią się np. zdefiniowaniem czy kodo-
waniem plików. W DCP InterOP były 
kodowane obraz i dźwięk, ale nie napisy. 
Czyli ktoś mógł nielegalnie skopiować 
film, a z DCP InterOP wyjąć wszyst-
kie jego wersje językowe. Paczki DCP 
SMPTE nie dość, że mają kodowane 
napisy, to mogą mieć np. lepszą genera-
cję dźwięku, taką jak Dolby Atmos i są 
przygotowane na wszystkie najnowsze 
technologie. Natomiast w paczkach DCP 
InterOP nic się już nie zmieni, ta techno-
logia jest zamknięta. SMPTE DCP daje 
dodatkowo możliwość umieszczenia roz-
budowanych metadanych czy znaczni-
ków, które ułatwią sterowanie pokazem – 

np. kiedy pojawiają się napisy końcowe, 
uruchamiają częściowe zapalenie świateł. 
Obecny w wielu kinach sprzęt pierwszej 
generacji nie otworzy wszystkich paczek 
DCP SMPTE. Ważna jest też kwestia 
oprogramowania, o które często się nie 
dba. Przy okazji inwentaryzacji postano-
wiliśmy sprawdzić, czy kina zrzeszone 
w Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych są 
w stanie tę nową technologię zaadapto-
wać, ponieważ ona za chwilę stanie się 
obowiązująca. Jeżeli np. Disney chce 
zrobić w Polsce dystrybucję (i ma w fil-
mie np. dźwięk Dolby Atmos), to teraz 

szykuje dwa lub więcej rodzajów paczek. 
Gdyby nie sprawdziła się nowsza, kina 
mogą korzystać ze starszej – z jej wszyst-
kimi ograniczeniami. Z punktu widzenia 
producenta jest to niewygodne i generuje 
koszty, ponieważ musi robić dodatkowe 
materiały dla kin nieprzygotowanych do 
nowej technologii. Z drugiej strony, dla 
kin również jest to problematyczne, bo 
może je stawiać w niekomfortowych sytu-
acjach. Co, jeśli sprzeda bilety na seans, 
który nie będzie mógł się odbyć, ponie-
waż sprzęt w kinie nie otworzy paczki?

Jakie są wyniki waszych analiz?
Badanie zajęło pół roku, ponieważ sieć 
jest rozsiana po całej Polsce. Przetesto-
waliśmy 287 sal, 200 kin w 164 miastach. 
Ogólne wyniki są lepsze niż się spodzie-
waliśmy. Paczki DCP SMPTE urucha-
miają się w większości kin. Są wyjątki, 
ale to jest pojedynczy procent. Jeśli cho-
dzi o przycinanie, to założyliśmy, że do 
tzw. strefy bezpieczeństwa obrazu, nie 
będziemy zwracać na to uwagi. Podstawą 
było niewchodzenie w strefę bezpieczeń-

stwa napisów. Tych wymagań nie speł-
niono również w pojedynczym procencie 
kin. Zauważyliśmy, że spory procent ludzi, 
którzy obsługują projekcje, nie ma odpo-
wiedniej wiedzy na ten temat. Nie zostali 
oni wystarczająco wyszkoleni, żeby czuć 
się pewnie, jeśli chodzi o obsługę. Czę-
sto było tak, że starszym osobom, które 
uczyły się nowej przecież technologii, nie 
poświęcono czasu na ich wyedukowanie. 
Dlatego m.in. Kinekspert rozpoczął nabór 
na kursy, które mają podnieść kwalifikacje 
kinooperatorów. W niektórych miejscach 
nie była wystarczająco zadbana kabina 

81

Z Kamilem Rutkowskim, 
szefem technologii – CTO w DI Factory, 

rozmawia Kalina Cybulska

Kalina Cybulska: Skąd wziął się 
pomysł na inwentaryzację kin?
Kamil Rutkowski: Od kiedy pracuję 
w branży denerwowało mnie, że nigdy nie 
wiesz, co zobaczysz w kinie. W DI Fac-
tory jestem odpowiedzialny za przygoto-
wanie procesu technologicznego, m.in. 
za to, aby operator, który robił w naszym 
studio korekcję, to samo zobaczył w kinie. 
Wielokrotnie bywało, że oglądaliśmy 
tam zupełnie inny film niż w studio. Pro-
blem istniał już przy taśmach 35mm, ale 
wtedy było o tyle trudniej, że projektory 

były analogowe, więc znacznie różniły się 
między sobą. Kiedy nadchodziła era kin 
cyfrowych, mieliśmy nadzieję, że to jest 
wreszcie ten moment, w którym wszystko 
zostanie ujednolicone. Myśleliśmy, że 
cyfra, która jest kontrolowalna, będzie 
prostsza co do kalibracji, więc będzie 
łatwiej. Kiedy zadomowiły się projektory 
cyfrowe, okazało się, że to się zupełnie 
niczym nie różni od tego, co było wcze-
śniej. Znowu robimy tutaj korekcję, sie-
dzimy kilka tygodni z operatorem, który 
cyzeluje obraz, a kiedy idziemy do kina, 

okazuje się, że to nie jest ten film. Stąd 
koncepcja, żeby zrobić z tym porządek, 
w czym miała pomóc inwentaryzacja kin 
oraz wprowadzenie w przyszłości dla kin 
certyfikatu jakości.

Czy to jest w ogóle ważne dla widza, 
który ogląda filmy w kinie, ale nie 
zajmuje się tym profesjonalnie?
To zależy od widza. Jeżeli pójdziesz na 
film w stereoskopii, a kino wyświetli zbyt 
ciemną projekcję i jeszcze nakładasz oku-
lary, które ją dodatkowo przyciemniają, 

Kamil Rutkowski 
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tworzenie standardów, np. timecode’u, 
czyli kodu czasowego szeroko wykorzy-
stywanego w całej branży audio/video. 
Standardy są po to, aby stworzyć pewną 
platformę wymiany informacji pomiędzy 
różnymi podmiotami, bo np. firmy post-
produkcyjne muszą przygotowywać filmy 
w taki sposób, żeby kina mogły je odtwa-
rzać, a widz obejrzeć. Trzecim filarem 
SMPTE jest networking, czyli kojarzenie 
ludzi między sobą, aby mogli się poznać, 
inspirować, rozpoczynać wspólnie nowe 
przedsięwzięcia, generować nowe pomy-
sły, standardy, technologie. Gdy spotyka 
się dwóch ludzi – pierwszy jest przedsta-
wicielem telewizji, a drugi kina, którzy 
do tej pory mijali się, bo myśleli, że żyją 
w innych światach, to nagle okazuje się, 
że część tych światów przenika się, i na 
tym obszarze mogą stworzyć coś zupełnie 
nowego. Już po tych kilku spotkaniach 
polskiej sekcji SMPTE udało się skoja-
rzyć nowe osoby, które zaczynają realizo-
wać wspólne pomysły, czy zapraszają się 
nawzajem na testy.

Jak formalnie wygląda sprawa 
członkostwa?
SMPTE jest organizacją non profit. Oczy-
wiście za członkostwo się płaci, bo daje 
ono dostęp do wszystkich, poza standar-
dami, materiałów. Za standardy płaci się 
dodatkowo, ale członkowie mają na nie 
zniżki. Członkostwo daje dostęp do wie-
dzy np. wydawanego przez SMPTE maga-
zynu. Wszystkie działania SMPTE jako 
sekcji są non profit, czyli np. organizowane 
przez nas spotkania. Wstęp na takie wyda-
rzenia mają przede wszystkim członko-
wie. W przypadku wolnych miejsc, osoby 
niezrzeszone mogą jednorazowo wejść 
na spotkanie za darmo, ale nie otrzymają 
materiałów z prezentacji. Jest kilka pozio-
mów cenowych w SMPTE. Studenci mają 
pierwszy rok za darmo, a każdy kolejny 
za 10 dolarów rocznie. Associate member 
płaci 45 dolarów rocznie, active member 
145, a executive member 255. Zatem każdy 
może znaleźć dla siebie poziom, który 
będzie dla niego adekwatny. 45 dolarów 
to ok. 160 złotych miesięcznie, a wiedza 
jest gigantyczna, bo ma się dostęp do plat-
formy SMPTE, webminarów i podstawę 
do bycia w sekcji lokalnej, która faktycznie 
stanowi przecież także giełdę pracy. 

Polska sekcja SMPTE ruszyła 
w październiku 2016 roku.
Tak, SMPTE założyłem z Tomkiem Wit-
kowskim, który pracował przez wiele 
lat w DOLBY. Oficjalnie sekcja została 
zaakceptowana przez Amerykanów pod 
koniec października ubiegłego roku. 

projekcyjna. Sprzęt musi mieć odpowied-
nie warunki klimatyzacji, a także czysto-
ści ze względu na filtry. Jeżeli projektor 
zassie dużą ilość kurzu i zapcha filtry, to 
nie będzie chłodzony i ulegnie uszko-
dzeniu. Koszty naprawy w takiej sytuacji 
mogą sięgać tysięcy euro. W niektórych 
kinach nie działały głośniki. Czasem cho-
dziło o zwykłe wysunięcie kabla. Niektóre 
głośniki były uszkodzone i wymagały 
wymiany. Niekiedy trafialiśmy na sprzęt 
nietypowej konstrukcji, który być może 
także powinien zostać wymieniony. Patrzy-
liśmy też na ekrany, które w dużym stop-
niu wpływają na jakość projekcji. Część 
ekranów była brudna. Albo były widoczne 

plamy, albo ekrany były zakurzone. W tym 
drugim przypadku światło nieodpowied-
nio się od nich odbija, więc jest go mniej. 
Trzeba podkręcić lampę, żeby projekcja 
miała właściwą jasność. Ekrany są o tyle 
kłopotliwe, że bardzo ciężko się je myje, 
a niektórych w ogóle umyć się nie da. Tra-
filiśmy na ekrany, które miały smugi od 
góry do dołu. Czegoś takiego nie da się 
wyczyścić, to powinno zostać wymienione. 
To też były pojedyncze ekrany w skali 
całego projektu. Patrzyliśmy też na niu-
anse, o które można by było zadbać, jak np. 
oświetlenie przeszkodowe czy oświetle-
nie ewakuacyjne. Te lampki często mocno 
świecą na ekran i np. widać na nim zieloną 
poświatę. Niektóre sale mają składane, 
wielofunkcyjne sceny. Ich rozkładanie 
powoduje, że podczas projekcji zmody-
fikowana jest akustyka. Zrobiliśmy bazę 
wszystkich zauważonych przez nas uste-
rek. Z racji tego, że kina były analizowane 
zazwyczaj w godzinach, kiedy nie praco-
wało biuro, nie mogliśmy przekazać uwag 

Obecnie ma w swoich szeregach ponad 
60 osób. Werbujemy każdego, kto chce 
w niej uczestniczyć. Nie trzeba być 
wykształconym inżynierem. Wystar-
czy być fanem technologii. Członkostwo 
opłaca się przez smpte.org, które zarzą-
dzane jest przez Home Office w USA. 
Otrzymuję wówczas informację, że dana 
osoba opłaciła składkę i może być w sek-
cji. Można być członkiem SMPTE, nie 
będąc w sekcji, natomiast nie można być 
członkiem sekcji, nie będąc 
w SMPTE. Zatem to działa 
odgórnie. W sekcji mamy 
różnych ludzi – od doktorów 
czy wykładowców akade-
mickich, przez nauczycieli, 
niezwiązanych z branżą 
fanów technologii, dzienni-
karzy prowadzących portale 
technologiczne, po ludzi 
pracujących w telewizjach, 
na planach filmowych, plat-
formach VOD czy produ-
kujących sprzęt. Taka była 
moja koncepcja – chcia-
łem, żeby sekcja połączyła 
wszystkich ludzi zajmują-
cych się obrazem i dźwię-
kiem. Jako sekcja nie 
mamy jeszcze formy praw-
nej. Będzie zarejestrowana 
jako stowarzyszenie, koń-
czymy pisać statut. Kiedy 
będziemy mieli formę 
prawną, będziemy mogli już 
pełną parą robić eventy.

Jak chcesz rozwijać tę 
inicjatywę?
Na eventy SMPTE zawsze chcemy zapra-
szać lub łączyć się z ludźmi z zagranicy, 
bo to jest bezpośredni dostęp do wiedzy. 
Jesteśmy pośrednikami, uczymy się od 
kogoś, dlatego chcemy mieć tych, któ-
rzy daną technologię wymyślili albo przy 
niej bardzo blisko pracują. Do tej pory 
mieliśmy event na Camerimage, gdzie 
słuchaliśmy Petera Wilsona mówiącego 
o technologii HDR i styczniową prezen-
tację o technologii ACES, na której łączy-
liśmy się z Andy Maltzem (Managing 
Director, Science and Technology Coun-
cil), który opowiedział nam o Amerykań-
skiej Akademii Filmowej i zrobił wstęp do 
mojej prezentacji o ACES. Chcę organi-
zować spotkania na uczelniach. Zależy 
mi na pokazaniu studentom, że są nowe 
technologie, które niebawem wejdą na 
rynek. Standardy pisze się latami. Dzisiaj 
tworzy się standard na coś, co wejdzie np. 
za trzy lata. Jeżeli wiem to dzisiaj, mogę 
się do tego przygotować. Na tej podsta-

bezpośrednio do dyrektorów. Przekazy-
waliśmy je osobom, które były na miejscu, 
ale nie wiemy, czy te informacje dotarły do 
wszystkich zainteresowanych. Jest dużo 
aspektów, które wymagają detalicznego 
przyjrzenia się. Każde kino ma trochę inne 
problemy, choć są oczywiście takie, które 
nie mają ich wcale. Żeby wiedzieć, które 
obszary wymagają doinwestowania, kina 
mogą się zgłaszać do PISF po szczegóły 
tej analizy.

Podczas analiz mierzyliście też 
prędkość łącza internetowego.
Robiliśmy to, ponieważ wiemy, że dzisiaj 
mamy dystrybucję fizyczną na dyskach 

twardych, ale wchodzi już dystrybucja 
elektroniczna i za jakiś czas filmy będą 
przesyłane kinom przez internet. Chcieli-
śmy wiedzieć, czy kina będą w stanie temu 
sprostać. W dużych miastach kinom jest 
łatwiej. Te w małych miejscowościach czę-
sto nie mają szybkiego łącza i korzystają 
z internetu tylko w ograniczonym zakre-
sie – po to, żeby sprawdzić pocztę czy ścią-
gnąć klucze do aktywacji filmu. Było dla 
nas istotne, żeby określić tutaj skalę pro-
blemu. Założyliśmy sobie poziom 10 Mbit/
sec., ponieważ to jest łącze, które pozwala 
na przesyłanie większych plików, przy-
najmniej reklam i trailerów. Okazało się, 
że z internetem też nie jest źle, choć nie 
mieliśmy możliwości dokonania dokład-
nych analiz. Nie mogliśmy sprawdzić łącza 
dla samej kabiny projekcyjnej. Gdybyśmy 
chcieli przeprowadzić dokładną inwen-
taryzację, musielibyśmy zrobić pomiary 
fizyczne w konkretnych miejscach, przy 
pełnym obłożeniu kina, kiedy ono faktycz-
nie pracuje i czynne jest też biuro.

wie filmowcy mogą obrać kierunek swojej 
działalności, firmy, edukacji czy samo-
rozwoju. Nie będąc w SMPTE, nie miał-
bym do tej wiedzy dostępu. Oczywiście 
są inne organizacje, jak EBU czy ISO, 
ale one nie są tak otwarte na edukację 
i są skierowane głównie do profesjonali-
stów. Sekcja angielska, od której mamy 
największe wsparcie, zrzesza obecnie 
około 500 osób i zaangażowała się w biz-
nes, np. mając swój udział w targach IBC 

w Amsterdamie. Sekcja 
może robić odpłatne lub 
darmowe szkolenia czy 
warsztaty – to zależy od 
poziomu szkolenia i jego 
celu. SMPTE PL tworzy 
platformę networkingową 
i będzie mogła stanowić 
ciało eksperckie, weryfiko-
wać, czy dana specyfikacja 
lub pomysł dobrze rokuje, 
czy naraża na niepotrzebne 
koszty. SMPTE może być 
doradcą albo partnerem 
rozmów.

Masz również plany 
dotyczące SMPTE DCP 
rollout.
Tak, chcemy zrobić analizę 
Polski pod kątem paczek 
DCP SMPTE i dowiedzieć 
się, czy jako kraj jesteśmy 
przygotowani, żeby je obsłu-
giwać. Sekcja nie może tego 
zrobić, bo SMPTE z defini-
cji chce być transparentne 
i nie chce swoich standar-

dów wymuszać. Naszą intencją jest, żeby 
zmotywować rynek do adaptacji. Patrzymy 
na konkurencyjność Polski, a SMPTE defi-
niuje światowe standardy. Jeżeli ich nie 
znamy, to możemy się opierać tylko na tym, 
co zrobi nam oprogramowanie. Jeśli pole-
gamy tylko na tym, co zrobili dla nas inni, 
a sami nie mamy tej wiedzy, to popełniamy 
błędy. Błędy sprawiają, że źle wyglądamy 
w oczach partnerów, także z zagranicy. 
A przecież miło by było, gdyby wielcy świa-
towi producenci chcieli korzystać z naszego 
rynku usług. Im więcej wiemy, im jesteśmy 
mądrzejsi, im więcej trzymamy się standar-
dów, tym lepiej postrzegają nas z zewnątrz. 
Jeżeli o to zadbamy, to jesteśmy w stanie 
lepiej się komunikować, nie tylko z partne-
rami zagranicznymi, ale również między 
sobą. W przypadku dużego filmu, który 
będzie musiało obsłużyć kilka firm, musimy 
rozmawiać wspólnym językiem, bo wtedy 
wszystko będzie szło we właściwym tempie. 
A to spowoduje, że będzie przebiegało też 
szybciej i może taniej. 

Czego jeszcze nie udało się zrobić 
podczas tej inwentaryzacji?
Nie zrobiliśmy dokładnych pomiarów 
jasności i kolorów projekcji, ponieważ 
nie było to przewidziane na tym eta-
pie prac. Wyświetla się wtedy specjalne 
testy, mierzy się jasność i kolory odpo-
wiednim miernikiem – spectoradiome-
trem i porównuje z wytycznymi. Wtedy 
można powiedzieć, które kina mają za 
ciemne projekcje, a które nie spełniają 
wymogów barwnych, bo są np. przesu-
nięte w kierunku jakiegoś koloru. Zrobie-
nie tych pomiarów wiązałoby się z o wiele 
wyższymi nakładami. Wynajem sprzętu 
pomiarowego na pół roku kosztowałby 
dodatkowe kilka tysięcy złotych. Pomiary 
wymagałyby też dodatkowego czasu na 
każdą salę, a my mieliśmy czasem możli-
wość dostania się do sprzętu jedynie na 
pojedyncze minuty, np. między seansami. 
Zatem inwentaryzacja, którą przeprowa-
dziliśmy była wynikiem pewnego kom-
promisu. Jeżeli kina będą wyrażały chęć 
niezależnego umówienia się na pomiary, 
lub PISF stwierdzi, że chce je wykonać, to 
możemy je przeprowadzić już pod kątem 
rozważanych certyfikatów dla kin.

Pomysł certyfikatów jest omawiany już 
od dłuższego czasu.
Tak, powstała koncepcja stworzenia jed-
nostki cyklicznie mierzącej kina, które 
wyrażą na to chęć. Jeżeli kino spełniałoby 
warunki, otrzymałoby certyfikat, który dla 
widza byłby dowodem, że podczas projek-
cji zobaczy to, co chciał pokazać twórca. 
O tym pomyśle mówiłem razem z przed-
stawicielami PSC, D35 oraz Film Pro pod-
czas panelu na Camerimage w 2015 roku. 
To mogłoby się okazać szczególnie ważne 
dla małych kin, którym trudniej jest kon-
kurować z multipleksami, znajdującymi 
się często w tych samych miejscowo-
ściach. Ludzie wolą pójść do multipleksu, 
gdzie obok mają jeszcze sklepy, restaura-
cje, spędzają tam czas. Małe kina rzadko 
dysponują jakąś restauracją, raczej pro-
stym barkiem. Muszą z multipleksami 
walczyć jakością i repertuarem.

Przejdźmy teraz do tematu SMPTE. 
Jakie są filary działalności tej 
organizacji?
SMPTE jest organizacją międzynaro-
dową, która skupia w swoich szeregach 
prawie 7 tys. zajmujących się technolo-
gią osób. SMPTE ma trzy filary swojej 
działalności. Pierwszy to edukacja – ucze-
nie praktyków, hobbistów, studentów 
i nauczycieli, na co powinni patrzeć, o co 
trzeba walczyć, żeby np. obraz wyglądał 
tak, jak powinien. Drugim filarem jest 

w ramach Progra-
mu operacyjnego 

PisF „rozwój kin” 
wszystkie kina mogą 
ubiegać się o wspar-

cie m.in. na moderni-
zację swoich obiek-
tów, zakupy sprzę-

tu kinotechnicznego, 
wyposażenie, syste-
my sprzedaży inter-
netowej czy zakupy 
projektorów cyfro-

wych. najbliższa se-
sja: 26 czerwca – 11 
lipca, szczegółowe 
informacje znajdu-
ją się pod adresem: 

www.pisf.pl/dotacje/
programy-operacyj-
ne/po-2017/po-ro-

zwoj-kin.
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W liczącej już siedemnaście tytułów serii „Klasy-
ka kina” ukazał się kolejny tomik, tym razem po-
święcony po raz pierwszy filmowi z  XXI stule-
cia. Andrzej Szpulak, krytyk i historyk filmu, au-
tor cenionych monografii poświęconych twórczo-
ści Kazimierza Kutza i  Wojciecha Marczewskie-
go, napisał „Różę”, w której proponuje własne od-
czytanie nakręconego w 2011 roku filmu Wojcie-
cha Smarzowskiego. Konsekwentnie, od pierw-
szych do ostatnich stron książki, stara się osa-
dzić Różę w konkretnej przestrzeni rodzimej tra-
dycji literackiej i filmowej. Samego reżysera po-
strzega jako najwybitniejszego twórcę, jaki ob-
jawił się w polskim kinie po przełomie 1989 ro-
ku. Jego film o dramatycznych losach byłego żoł-
nierza AK, uczestnika powstania warszawskiego, 
który po wojnie trafia na Mazury i na przekór po-
litycznym okolicznościom, oraz pomimo balastu 
traumatycznych doświadczeń, próbuje zacząć żyć 
na nowo ze spotkaną tam autochtonką, wdową po 
żołnierzu Wehrmachtu, wpisuje Szpulak w  róż-
ne konstelacje utworów filmowych i  literackich 
o podobnej tematyce. Zatem z jednej strony jawi 
się Róża jako dzieło pokrewne wybitnym filmom 
szkoły polskiej, Popiołowi i diamentowi Andrzeja 
Wajdy czy Nikt nie woła Kutza, z drugiej to – zda-
niem autora książki – drugi, obok Przesłuchania 
Ryszarda Bugajskiego, film fabularny w  sposób 
artystycznie dojrzały poruszający temat stalinow-

skiego terroru w Polsce. Temat skazany w PRL na 
co najwyżej zdawkowe i  „kontrolowane” przed-
stawienie, także po 1989 roku długo musiał cze-
kać na dzieło prezentujące traumatyczne powo-
jenne doświadczenia Polaków ocalonych z heka-
tomby wojennej. Szpulak przypisuje Róży „opo-
wiadającej nieopowiedziane” wartość terapeu-
tyczną. Widzi w niej dzieło głęboko zakorzenio-
ne w tradycji polskiego romantyzmu. Dotyczy to 
w szczególności historii miłości Tadeusza i Róży, 
którą umieszcza w kontekście i zarazem w kon-
traście do innych powojennych historii miło-
snych znanych z głośnych i ekranizowanych opo-
wiadań: „Jak być kochaną” Kazimierza Brandysa, 
„Morze Sargassa” Aleksandra Ścibora-Rylskiego, 
czy „Ósmy dzień tygodnia” Marka Hłaski. Roz-
poznając w Róży opowieść o miłości romantycz-
nej, a w ekranowych obrazach okrucieństwa śla-
dy tradycji czarnego romantyzmu, Szpulak nie-
strudzenie odsłania wieloogniwowy łańcuch rela-
cji zachodzących między filmem Smarzowskiego 
a klasyką polskiej literatury romantycznej – „Ma-
rią” Antoniego Malczewskiego, „Zamkiem ka-
niowskim” Seweryna Goszczyńskiego czy „Snem 
srebrnym Salomei” Juliusza Słowackiego. To naj-
ważniejszy i  zarazem najciekawszy z  wymiarów 
filmoznawczej lektury filmu, jaki znajdziemy na 
kartkach tej książki.  

Mikołaj Jazdon

„Nasz film. Sceny z życia z Kubą. Wspomnie-
nia” to jak spotkanie z Krystyną Cierniak-Mor-
genstern przy kawie w jej żoliborskim domu. 
Autorka otwiera się przed czytelnikiem jak 
przed przyjacielem. Wspomina małżeństwo 
z Januszem „Kubą” Morgensternem, opowiada 
o bliskich swoich i męża, przytacza rozliczne 
anegdoty z życia warszawskiej bohemy. W jej 
opowieści nie znajdziemy plotek ani skandali, 
bo zapraszając czytelnika do domu, traktuje go 
jak ważnego gościa, zabawiając, opowiadając, 
wspominając. Momentami żal, że przy pewnych 
historiach autorka spuszcza zasłonę milczenia, 
konsekwentnie chroniąc prywtność, ale za to jej 
talent gawędziarski prowadzi nas przez meandry 
przywołanych z pamięci anegdot opisujących 
barwne życie spędzone u boku znanego reży-
srera, wśród elity kulturalnej stolicy. Niezależ-
nie od tego, czy pisze, jak załatwiała wystawy 
swoich gobelinów w Los Angeles, czy jak mąż 
reagował na jej zachowanie w SPATiF-ie, czy 
też kiedy napomina o małżeńskich waśniach 
w samochodzie na Krakowskim Przedmieściu, 
nawet najkrótsza historia ma swoją pointę. Zgod-
nie z najlepszą szkołą wywiedzioną ze słynnych 
towarzysko-artystycznych przybytków, w któ-
rych wraz z mężem bywali, czyli ze SPATiF-u, 
Czytelnika, Hybryd, gdzie opowiedzenie nud-

nej historii było towarzyskim samobójstwem. 
Wspomnienia tamtego czasu i tamtych miejsc 
z kart „Naszego filmu…” są cenne, bo poka-
zują je z innej perspektywy, niż rozliczne bio-
grafie i wywiady-rzeki, których bohaterami są 
aktorzy. Cierniak-Morgenstern, artystka pla-
styczka, a nie aktorka, nie musiała zabiegać 
o względy twórców. Stała bardziej z boku. Tam-
ten świat nęcił ją tematami rozmów, intelek-
tualnymi wyzwaniami i wysokiej próby dow-
cipem. I taki też świat odradza się na kartach 
tej książki, czyniąc z niej dokumentalny zapis 
epoki, w której oprócz ukochanego męża boha-
terami w życiu codziennym Krystyny Cierniak- 
-Morgenstern byli tacy przyjaciele, jak Zbigniew 
Cybulski, Roman Polański, Tadeusz Konwicki, 
Gustaw Holoubek, Stanisław Dygat. Autorka 
woli podzielić się tym, co przeżyła, niż silić 
się na analizę zjawisk i fenomenów. Umie-
jętnie i z gracją przeplata tematy podniosłe 
i codzienne. Nawet dramatyczny czas, podczas 
drugiej wojny światowej, kiedy młody Morgen-
stern ukrywał się wiele tygodni w schowku pod 
podłogą, czy trudny temat choroby „Kuby”, są 
przedstawione z wyczuciem, bez popadania 
w patos i egzaltację. W najlepszym stylu, jak 
z filmów Morgensterna.  

Artur Zaborski

Andrzej Szpulak

Róża
Wydawnictwo Naukowe UAM
2016

Krystyna 
Cierniak-Morgenstern

Nasz film. 
Sceny z życia 
z Kubą. 
Wspomnienia
Wydawnictwo Literackie
2017

Zadanie polegało tylko na opowiedze-
niu dzieciom bajki. Jest krótka, więc 
warto ją przytoczyć:

„Było sobie raz biedne dziecko i nie miało 
ani ojca, ani matki – wszystko mu pomarło, 
a ono wędrowało i szukało dzień i noc. A że 
nie miało nikogo na świecie, chciało iść do 
nieba. Księżyc patrzył na nie tak mile, a gdy 
przyszło w końcu do księżyca, to był to kawa-
łek zgniłego drzewa. Wtedy chciało iść do 
słońca, słońce patrzyło na niego tak mile, 
a gdy doszło w końcu do słońca, to był to 
zwiędły słonecznik. Wtedy postanowiło pójść 
do gwiazd. Gwiazdy patrzyły na nie tak mile, 
a gdy doszło w końcu gwiazd, to były to złote 
muszki wbite na ciernie przez dzierzbę. Wtedy 
dziecko chciało wrócić na ziemię, ale gdy 
przyszło do ziemi, to ziemia była przewró-
conym gliniakiem. Tak więc zostało samiu-
sieńkie, przysiadło i zaczęło płakać. I siedzi 
tam aż dotąd i jest samo, samiusieńkie” (tłum. 
Jerzy Liebert).

Jeden z recenzentów zauważył, że gdy 
weszła na scenę „powiedziała kilka słów 
i nagle wszystko zaczęło robić się ważne, zaczął 
rodzić się teatr”. Nic w tym dziwnego, gdyż 
bajka ta z powodzeniem mogłaby posłużyć 
za jej poetycki życiorys. Urodzona we Lwo-
wie, w 1919 roku, w bogatej żydowskiej rodzi-
nie pod nazwiskiem Hahn. Bliskich straciła 
w czasie wojny. Ocalała, uciekając ze Lwowa 
z mężem Leonem Pasternakiem, w głąb Rosji, 
gdzie została spikerką Rozgłośni Polskiej, 
a potem aktorką Teatru I Dywizji im. Tade-
usza Kościuszki. Swoje życie zawsze opowia-
dała od tego momentu. Dzieciństwo i młodość 
konsekwentnie pomijała, „odgrywając” swoją 
biografię na użytek publiczny. Utalentowana 
amatorka bez gwiazdorskich aspiracji, a przy 
tym kobieta zagadkowa i niejednoznaczna. 

Popularna aktorka teatralna, filmowa i telewi-
zyjna, niedoszła ikona polskiego feminizmu. 
I prawdziwa legenda warszawskiej PWST – jej 
studentami byli m.in. Jan Englert, Krzysztof 
Majchrzak, Stanisława Celińska, Grażyna Sza-
połowska, Laura Łącz, Mieczysław Hryniewicz.

W trakcie pięćdziesięciu lat kariery zagrała 
65 ról teatralnych, 147 w Teatrze Polskiego 
Radia, 92 telewizyjne oraz 97 ról filmowych. 
Najbardziej znane to oczywiście te z dużego 
i srebrnego ekranu: nagrodzona w Gdyni rola 
Kulgawcowej w filmie Jana Łomnickiego Jesz-
cze tylko ten las; kucharka Żarnecka w Nocach 
i dniach Jerzego Antczaka; nagrodzona Złotą 
Kaczką 1975 kreacja matki w Drzwiach w murze 
Stanisława Różewicza; doktor Jadzia w Sek-
smisji Juliusza Machulskiego, wreszcie młyna-

rzowa Heiman w serialu Polskie drogi Janusza 
Morgensterna, czy uwielbiana przez widzów 
Melania Kicała z telewizyjnego filmu Andrzeja 
Konica Gra.

Wielka aktorka i zarazem bohaterka zna-
komitej książki Magdaleny Raszewskiej 
„Ryszarda Hanin. Historia nieoczywista”, 
wydanej właśnie przez Akademię Teatralną 
w Warszawie. Nie jest to typowa biografia, 
lecz książka-układanka: czytelnik sam musi 
tu sobie niejako stworzyć postać Hanin, wyde-
stylować ją z setek faktów, relacji, wypowiedzi 
ludzi, z którymi żyła i pracowała; „odczytać” 
ją z recenzji jej spektakli, filmów, fragmentów 
wywiadów prasowych. Autorka drobiazgowo 
i analitycznie układa kalendarium jej życia. 
Oddaje głos ludziom, którzy ją znali, sama 
niewiele dodając od siebie. Ciągle ją nurtuje 
zadane we wstępie do książki pytanie: dla-
czego sama Ryszarda Hanin konsekwentnie 
tworzyła pewną wersją swojej biografii, skry-
wając całe prawdziwe jej fragmenty, omijając 
fakty? Autorka książki nie odpowiada wprost, 

lecz zabiera czytelnika w podróż po niezbada-
nym labiryncie, jakim było życie Hanin, wła-
śnie po to, żeby każdy z nas mógł odnaleźć 
w nim swoją drogę i sporządzić – jak mapę – 
własną wersję jej biografii. Dla mnie podróż 
ta była wielkim przeżyciem. Moim prywat-
nym kluczem do tej opowieści stały się ostat-
nie sceniczne słowa aktorki. Państwo muszą 
poszukać swojego. A jest w czym. Ryszarda 
Hanin i jej życie to przestrzeń ogromna i nie-
oczywista. 

Magdalena raszewska
ryszarda Hanin. Historia nieoczywista

akademia Teatralna 
im. aleksandra zelwerowicza

2016

Tomasz Domagała

„Wielka Gra” 
z Ryszardą Hanin

Ryszarda Hanin, grając w 1992 roku niewielką rolę Babci 
w „Woyzecku” Georga Büchnera w reżyserii Pawła 

Wodzińskiego, nie wiedziała, że rola ta będzie jej ostatnią. 
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Są to zatem swoiste monologi wewnętrz-
ne, rodzaj strumienia świadomości po-
staci. W przypadku Susan Morrow o tyle 

trudne, że grane tylko mimiką twarzy i ocza-
mi. A jednak, gdy po wernisażu siedzi smut-
na i zmęczona w swojej galerii, gdy z lękiem 
rozpoczyna lekturę powieści byłego męża, czy 
gdy w finale uśmiecha się do siebie, czekając 
na niego w restauracji, nie mamy wątpliwo-
ści, co myśli, a właściwie, co czuje. Mało tego, 
sami na swój sposób odczuwamy jej emocje. 
Jak to się dzieje?

Odpowiedź jest prosta: dzięki muzyce Abla 
Korzeniowskiego. Ścieżka dźwiękowa w filmie 
może pełnić funkcję ilustracji bądź komenta-
rza. W przypadku Zwierząt nocy, wychodzi 
ona daleko poza te ramy, stając się – zwłasz-
cza w scenach private moments – samodziel-
nym aktorem. Emocje Susan, przeglądając 
się w muzyce niczym w zwierciadle, nie tylko 
ukazują się nam w pełnej intensywności, lecz 
także na jakimś nieświadomym poziomie wni-
kają w nas, poruszając podobne struny, dzięki 
czemu wiemy i – przede wszystkim – odczu-
wamy to, co się dzieje z bohaterką. Muzyka 
oddaje najpierw wypalenie Susan, smutek 
i pustkę jej życia, potem lęk przed śmiercią 
i poczucie klęski, aby w finale napełnić nas 
(co prawda nieco gorzką i płonną) nadzieją. 
Bogactwo emocji jest tak wielkie, że trudno 

uwierzyć, iż cała kompozycja to zaledwie 34 
minuty.

Dobrym przykładem jest tu scena fina-
łowa. Susan ubrana w zieloną sukienkę – 
kolor nadziei – wybiera się do restauracji. 
Stoi przed lustrem. Pojawia się temat główny, 
delikatnie prowadzony przez fortepian. Tym 
razem jednak – utrzymany w tonacji duro-
wej – jest odzwierciedleniem nadziei. Gdy 
bohaterka już w restauracji czeka na męża, 
temat główny wzmocniony zostaje przez cha-
rakterystyczne dla Korzeniowskiego smyczki, 
które z każdym kolejnym nawrotem coraz 
silniej dominują nad sceną. W końcówce 
ujęcia zapętlone pochody smyczkowe spły-
wają z głośników „girlandami”, wyrażając 
z jednej strony rosnący niepokój bohaterki, 
a z drugiej – znikającą niczym alkohol na dnie 
szklanki – nadzieję. Odmierzany wypitymi 
drinkami czas działa jednak bezlitośnie. On 
nie przychodzi. „Girlandy” smyczków powoli 
milkną, temat znowu przejmuje samotny for-
tepian. W końcu zapada cisza. Przez kilka 
sekund widzimy jeszcze nieruchomą twarz 
Susan, zanim nastąpi wyciemnienie.

Gdy oglądałem tę scenę, miałem wrażenie, 
że aktorka wkomponowana jest w muzykę 
niczym obraz Madonny w barokowy ołtarz. 
Barokowe ołtarze to ciągły ruch, postaci 
uchwycone w pełnych ekspresji gestach, 

anioły z rozwianymi włosami, z wykrzy-
wioną twarzą. Jest w nich życie, napięcie, 
dynamika, ale też melancholia, lęk przed 
śmiercią i pełna goryczy zgoda na powolne 
ciemnienie malowideł. Taka właśnie jest 
muzyka Korzeniowskiego w Zwierzętach 
nocy, taka była też w Samotnym mężczyźnie. 
Temat główny, rozpisany to na fortepian, to 
na skrzypce, powraca obsesyjnie w różnych 
wariantach, by z każdym kolejnym nawro-
tem, za pomocą coraz bardziej rozbudowa-
nych i szybszych smyczkowych pochodów, 
prowadzić do finału, który swoim symfonicz-
nym ogromem, emocjonalną intensywno-
ścią oraz niezwykle silną dramaturgią zaci-
ska się wokół postaci niczym niewidzialna 
pętla przeznaczenia. Muzyka Korzeniow-
skiego staje się więc centralnym elementem 
metafizycznej warstwy filmowego dzieła. 
W obrazach Forda muzyka Abla Korzeniow-
skiego stała się artystycznym zjawiskiem 
samym w sobie. Hollywood od razu zauwa-
żył jej oryginalność, odrębność oraz – jak 
pokazuje kariera polskiego kompozytora 
w USA – wręcz hipnotyczne właściwości. 
Na koniec nie pozostaje mi nic innego, jak 
ostrzec Państwa przed niebezpieczeństwem 
słuchania Korzeniowskiego. Bo ten, kto raz 
zaczął, w żaden sposób przestać nie może. 
O czym zaświadcza piszący te słowa.  

W filmie Zwierzęta nocy 
Toma Forda twarz głównej 
bohaterki, Susan Morrow, 
(Amy Adams) często 
wypełnia sobą prawie 
cały ekran. To tzw. private 
moments, czyli – w myśl 
metody aktorskiej Lee 
Strasberga – sceny, w których 
postać pozostaje sama ze 
sobą i własnymi emocjami. 

Tomasz Domagała
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Zwierzęta nocy
w sidłach Abla Korzeniowskiego
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Amy Adams w filmie 
Zwierzęta nocy, reż. Tom Ford

Przeczytałem ją jednym tchem, wielokrot-
nie zawracając, niektóre konstatacje jej 
bohatera traktując wręcz jak życiowe dro-

gowskazy. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się 
tylko tytuł – „Janusz Majewski. Film – kobieta 
jego życia”, wszak film jest rodzaju męskiego, 
a kobieta… Ale reszta znakomita. Już motto 
z Alberta Einsteina trafia w dziesiątkę: „Życie 
można przeżyć tylko na dwa sposoby: albo tak, 
jakby nic nie było cudem, albo tak, jakby cudem 
było wszystko” (notabene, Emir Kusturica je-
den ze swych najlepszych filmów zatytułował 
właśnie Życie jest cudem). Nie muszę dodawać, 
że bohater książki Turowskiej konsekwentnie 
idzie przez życie drugim sposobem. Janusza 
Majewskiego poznałem najpierw poprzez fil-
my, zwłaszcza zaimponowały mi pełne pur-
nonsensu i surrealistycznego humoru – Ron-
do, studencka etiuda ze Sławomirem Mroż-
kiem i Stefanem Szlachtyczem w rolach głów-
nych, oraz debiutancki Sublokator, przewrotna 
groteska poświęcona perypetiom młodego 
mężczyzny, który staje się ofiarą zbyt zabor-
czych swą życzliwością kobiet – zrealizowane 
w czasach siermiężnego socjalizmu. Później 
oczywiście duże wrażenie robiło – tworzone 
z wielkim wdziękiem i elegancją – rasowe kino 
gatunków, z Zaklętymi rewirami, Sprawą Gor-
gonowej, a zwłaszcza Lekcją martwego języka 
na czele. Potem zacząłem odkrywać Majew-
skiego jako frapującego pisarza, i to nie tylko 
autora prozy autobiograficznej spod znaku – 
notabene jakże uroczych – „Retrospektywki”, 
„Ostatniego klapsu”, „Małej matury” czy „Gla-
cier Express 9.15”, ale też autora skrzących się 
humorem i egzystencjalną zadumą opowiadań 
(m.in. „Ekshibicjonista”) oraz powieści (m.in. 
„Czarny mercedes”). I wreszcie poznałem Ja-
nusza Majewskiego osobiście. Przyznam, że 

długie z nim rozmowy, o filmach, książkach, 
muzyce, sztukach pięknych czy… Basi Ar-
macie, jego pierwszej wielkiej szkolnej mi-
łości, stały się dla mnie nie mniej ważne niż 
jego dokonania artystyczne. Wspomnienia 
i czas teraźniejszy, ale także przyszły, ma-
rzenia… Zero polityki. Bo sny i wyobraźnia 
są ważniejsze niż to, co za oknem. 

Biografia Janusza Majewskiego jest 
gotowym, jakże atrakcyjnym scenariu-
szem, zresztą część jej przeniósł na ekran 
w Małej maturze. A filmowcem chciał 
zostać od dziecka, od pierwszej przedwo-
jennej Gwiazdki, gdy pod choinkę dostał od 
rodziców dziecięcy projektorek, a niedługo 
potem zobaczył na dużym ekranie Disney-
owską Królewnę Śnieżkę. Notabene, do stu-
diów reżyserskich doszedł poprzez Politech-
nikę Krakowską, gdzie ukończył architekturę 
(pracę dyplomową poświęcił zaprojektowaniu 
wytwórni filmowej) oraz Wydział Operator-
ski łódzkiej Szkoły Filmowej. Ale reżyserem 
chciał być od zawsze. „Myśli: pokazać magię, 
bajkę lub dramat, historię dotąd nieodkrytą 
dla ludzkiego oka, żeby fikcja przemieniła się 
w prawdę, a prawda w fikcję. I tak zawód staje 
się jego życiem, a życie zawodem. Życie, jakie 
sobie zamarzył…” – jakże trafnie konkluduje 
Zofia Turowska.

Stanęła przed trudnym zadaniem, bo jej 
bohater wiele już o sobie opowiedział – w książ-
kach i filmach – ale ze swego zadania wywią-
zała się znakomicie. Jej książka to szczególnie 
frapujący kolaż wypowiedzi, opinii, komen-
tarzy, cytatów oraz – oczywiście – własnych 
spostrzeżeń, opowiedzianych niezwykle atrak-
cyjnie i zajmująco.

W Excentrykach, czyli po słonecznej stro-
nie ulicy, ostatnim dotychczas filmie Majew-

skiego, jest scena, w której bohater wyznaje: 
„Moją ojczyzną jest muzyka”. Janusz Majew-
ski opowiedział mi taką historię: „Kiedyś zna-
lazłem się w jakiejś bocznej, ciemnej uliczce 
na Manhattanie. Nagle usłyszałem muzykę, 
dobry jazz. Wchodzę po schodkach do dość 
zatłoczonej piwnicy, siadam przy barze, zama-
wiam piwo, a na małej scence pięciu czarnych 
dziadków – każdy po osiemdziesiątce – gra, 
ale jak – jak aniołowie… I wtedy poczułem, że 
wróciłem do domu, że to jest właśnie mój dom, 
ta muzyka, którą żyłem całe lata, że dotarłem 
do źródeł. Doznałem takiego wzruszenia, łzy 
niemal stanęły mi w oczach. Zrozumiałem, że 
to jest moja ojczyzna”. W książce Turowskiej 
Majewski dodaje: „Słuchanie muzyki zmienia 
sposób, w jaki krew krąży po ciele”. Oglądanie 
filmów, czytanie książek, podziwianie malar-
stwa, kontemplowanie życia – także. Trzeba 
żyć własnym życiem, nie świecić światłem 
odbitym. Tego uczy Mistrz Majewski – wspa-
niały artysta i człowiek, cudowny koneser 
życia i sztuki. Bo życie jest cudem. 

zofia Turowska
Film – kobieta jego życia

wydawnictwo Marginesy
2017

Jerzy Armata

Żywot człowieka 
spełnionego

„Czaruje kelnerkę i aktora, widza i czytelnika. 
Emanuje ciepłem, elegancją, spokojem, dowcipem 
i błyskotliwością. Od 60 lat ma romans z filmem – 
i poprzez ekran uwodzi zbiorowo” – pisze Zofia 
Turowska, autorka książki poświęconej Januszowi 
Majewskiemu, znakomitemu artyście, a nade 
wszystko fantastycznemu człowiekowi. 
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Artysta – od 1967 roku członek SFP – 
chętnie pracował też z Ryszardem 
Berem, Hubertem Drapellą, Sylwe-

strem Chęcińskim, Stanisławem Lenar-
towiczem. W zdjęciach łączył perfekcję 
warsztatową z wrażliwością plastyczną – 
świadectwem talentu wykraczającego poza 
umiejętności techniczne. Autor zdjęć fil-
mowych i reżyser Marek Nowicki, który 
pierwsze kroki w zawodzie operatora sta-
wiał u boku Chmielewskiego i Stawickiego 
na planie Waleta pikowego, Dwóch panów 
„N” oraz komedii Gdzie jest generał… domy-
śla się, dlaczego ci dwaj filmowcy tworzyli 
zgrany duet. „Byli rówieśnikami: obaj uro-
dzili się w 1927 roku. Wywodzili się z podob-
nych środowisk: Tadzio z małomiasteczko-
wego Tomaszowa Mazowieckiego, Jurek też 
z »małych miast«: Pragi i Powiśla w War-
szawie. Mieli więc mniej więcej taki sam 
bagaż doświadczeń. Łączyła ich zbliżona 
wyobraźnia, to samo poczucie humoru” – 
mówi Nowicki i dodaje: „Tadzio najpierw cie-
kawie opowiadał Jurkowi i mnie swój przy-
szły film. Po czym spisywał tę samą historię 
w scenariuszu, w którym wydawała się nijaka. 
Ale na ekranie odzwierciedlenie znajdował 
nie ów blady scenariusz, lecz barwna opo-
wieść Tadzia! Z czasem nabrałem przeko-
nania, że nikt nie sfotografowałby tych jego 
historii lepiej niż Jurek, bo on pojmował je 
najgłębiej. Żywiołem Chmielewskiego nie 
były obrazy, raczej dialogi i rozwiązania 
sytuacyjne. To Stawicki, wraz ze scenogra-
fami i kostiumografami, nadawał im oprawę 
wizualną”. Ostatnia uwaga Nowickiego jest 
trafna w odniesieniu nie tylko do komedii, 
z kultową trylogią Jak rozpętałem drugą 
wojnę światową na czele. Tandem: Chmielew-
ski-Stawicki osiągnął doskonałość w dwóch 
poważnych filmach (barwnych) – kryminale 
Wśród nocnej ciszy i dramacie historycznym 
Wierna rzeka. W obu dziełach Stawicki ope-

Choć sam najczęściej określał się tekścia-
rzem, tak naprawdę był poetą, fanta-
stycznym poetą. Artystą piosenki. Pisał 

dla siebie – i trudno było innym przebić te jego 
autorskie interpretacje – ale także szczodrze 
obdarowywał swoimi tekstami innych wyko-
nawców, m.in. Hannę Banaszak, Ewę Bem, 
Edytę Geppert, Alicję Majewską, Krystynę 
Prońko, Łucję Prus, Marylę Rodowicz, Irenę 
Santor, Magdę Umer, Michała Bajora, Zbi-
gniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchę, zespoły: 
Alibabki, 2 plus 1, Quorum, Skaldów. Był także 
znakomitym tłumaczem, m.in. Jacques’a Brela 
czy Włodzimierza Wysockiego, a także musi-
calowych evergreenów (m.in. „Kabaret”, „Jesus 
Christ Superstar”, „Chicago”). Zajmował się 
również reżyserią, czego dowodem spektakle 
oparte na twórczości Ordonówny, Hemara, 
Brela czy Wysockiego. Domeną Młynarskiego 
była estrada, scena czy studio telewizyjne, choć 
w jego bogatej twórczości znajdziemy także 
pewne ślady kinematograficzne.

W 1967 roku Janusz Rzeszewski nakręcił 
w mieszkaniu artysty krótki dokument Jego 
piosenki, w którym znalazły się nie tylko ów-
czesne przeboje Młynarskiego – „Niedziela 
na Głównym”, „Och ty w życiu” i „Jesteśmy 
na wczasach” – ale także opowieść ich autora, 
a zarazem wykonawcy o genezie tych utworów. 

rował kolorem powściągliwie, gdyż jak na 
wytrawnego operatora przystało, środków 
wyrazowych używał zawsze nie dla efektu, 
lecz w celach podyktowanych dramatur-
gią i nastrojem filmu. A te dwa obrazy były 
mroczne, wymagały barw przygaszonych.

Jerzy Stawicki urodził się 30 maja 1927 
roku w Warszawie, w rodzinie robotnika bu-
dowlanego, która z czasem przeprowadziła 
się z Pragi na Powiśle. Już jako trzy-, cztero-
latek chodził z rodzicami do kina. Od dzie-
ciństwa przejawiał uzdolnienia plastyczne. 
Ukończył Gimnazjum Graficzne i Liceum 
Fotograficzne w Warszawie, a w 1954 roku – 
Wydział Operatorski PWSF w Łodzi. Po stu-
diach zaczął pracę jako asystent operatora 
kamery w dokumencie Andrzeja Wajdy, ze 
zdjęciami Stefana Matyjaszkiewicza, Idę 
do słońca. W 1957 był u boku tego samego 
autora zdjęć drugim operatorem komedii 
Chmielewskiego Ewa chce spać. Trzy la-

W tym samym roku, również w warszawskiej 
Wytwórni Filmów Dokumentalnych, Jerzy Ziar-
nik zrealizował dwudziestominutową impre-
sję Co to jest Dudek?, poświęconą słynnemu 
stołecznemu kabaretowi Edwarda Dziewoń-
skiego, z którym Młynarski był związany od 
jego narodzin.

Jako aktor pojawił się na ekranie tylko raz – 
w serialu Rodzina Leśniewskich (1978) Janusza 
Łęskiego i zrealizowanym na jego podstawie 
dwa lata później filmie kinowym – w epizo-
dycznej roli „kierowcy podobnego do Wojcie-
cha Młynarskiego”. W pełnej suspensu tele-
wizyjnej komedii sensacyjnej Rififi po sześć-
dziesiątce (1989) Pawła Trzaski oraz serialu 
i filmie Kazimierza Tarnasa, będącymi adapta-
cją znanej powieści Kornela Makuszyńskiego 
Panna z mokrą głową (1994), prowadził jako 
lektor narrację zza kadru. 

Wojciech Młynarski napisał ponad dwa tysią-
ce piosenek. Wiele z nich stało się przebojami 
odpornymi na działanie czasu. „Życie to pew-
nego rodzaju podróż” – mawiał często. I o nim 
właśnie pisał, o codziennych radościach i smut-
kach, sprawach ważnych i tych drobnych, które 
przecież też mogą stać się ważne. Stąd uniwer-
salizm tych utworów i ich ponadczasowość. 

Piosenki z tekstami Młynarskiego znalazły 
się w blisko pięćdziesięciu polskich filmach 

ta później prowadził kamerę Jana Laskow-
skiego w debiucie Janusza Morgensterna 
Do widzenia, do jutra… i sam zadebiutował, 
przy Chmielewskim, jako autor zdjęć, kome-
diowym, finezyjnym plastycznie Waletem 
pikowym. Również komedią – Rozmowami 
kontrolowanymi Chęcińskiego – Stawicki 
zakończył w 1991 roku karierę. Miał wtedy 
w dorobku ponad 50 filmów kinowych i tele-
wizyjnych, w tym seriale, z których zapewne 
największej satysfakcji dostarczyli mu anty-
stalinowscy Przyjaciele Andrzeja Kostenki. 
Ze wspomnianym Sylwestrem Chęcińskim 
Stawicki zrobił jeden ze swoich operator-
skich majstersztyków – Wielkiego Szu. Po-
stawił tu na kamerę: powierzył jej funkcję 
narratora, który bezbłędnie prowadził oko 
widza przez zagrywki pokerowych szulerów. 
Z kolei kostiumowa Cudzoziemka Ryszarda 
Bera nie ma w twórczości Stawickiego rów-
nych sobie pod względem oświetlenia i ko-
lorystyki. „Pan Jerzy uwijał się przy kame-
rze i lampach jak mrówka, cyzelował ujęcia, 
zwłaszcza zbliżenia. Czasem czymś pokry-
wał obiektyw, żeby uzyskać zawoalowany, 
nostalgiczny obraz” – wspomina odtwórczy-
ni roli tytułowej Ewa Wiśniewska.

Jerzy Stawicki nakręcił szereg filmów ze 
Stanisławem Lenartowiczem. Kinowe (m.in. 
Martwa fala, Opętanie, To ja zabiłem) nie-
stety nie pozwoliły operatorowi rozwinąć 
skrzydeł, w przeciwieństwie do udanych te-
lewizyjnych adaptacji nowelistyki rosyjskiej. 
Przenosząc na mały ekran krótkie formy li-
terackie Stanisława Lema – Przyjaciela i Pro-
fesora Zazula – Stawicki ponownie związał 
się zawodowo z Markiem Nowickim. Obaj 
podpisali te filmy jako scenarzyści, reżyse-
rzy i autorzy zdjęć. „Chociaż on i ja byliśmy 
operatorami, praca przebiegała bez proble-
mów, bo Jurek był człowiekiem otwartym 
i bezkonfliktowym. Takim go zapamiętam” – 
mówi Marek Nowicki. 

i serialach, m.in. Wojnie domowej (1966) Je-
rzego Gruzy, Zofii (1976) Ryszarda Czekały, 
Bez znieczulenia (1978) Andrzeja Wajdy, Sło-
nej róży (1982) Janusza Majewskiego, Mat-
ce swojej matki (1996) Roberta Glińskiego, 
Nie ma zmiłuj (2000) Waldemara Krzystka, 
Zakochanym aniele (2005) Artura Więcka 
„Barona”, Mniejszym złu (2009) Janusza 
Morgensterna. A pamiętacie Państwo Dro-
gę (1973), serial Sylwestra Chęcińskiego we-
dług scenariusza Andrzeja Mularczyka, któ-
rego każdy odcinek rozpoczynało autorskie 
wykonanie piosenki „Absolutnie”: „Gdybym 
miał powiedzieć wam, / dokąd gonię, dokąd 
gnam, / Ja odpowiedź jedną mam: / gnam 
do ludzi. / Raz na objazd, raz na skrót, / bo 
chodź się trafiają wśród / Ludzi często nieźli 
trut- / nieźli trutnie, / Choć mnie nieraz wku-
rzą i / zdrowo mi napsują krwi, / W sumie 
fajnie z nimi mi, / absolutnie, absolutnie. / 
Fa fa fa fa fa fa fa fa fa ra fa fa / Fa fa fa fa fa 
fa fa fa fa ra fa fa / W sumie z ludźmi fajnie 
mi, / absolutnie”. 

Przyznam, że najbardziej w piosenkach Mły-
narskiego lubiłem, takie niby od niechcenia 
wtrącone, parlanda. Jak choćby to: „Teraz bę-
dzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał” czy 
to: „Panno Krysiu… Kocham Panią! Wszystko…”.

Panie Wojtku. Kochamy Pana. Wszystko. 

Mamy jeszcze w świeżej pamięci odejście Tadeusza Chmielewskiego, 
gdy przychodzi nam żegnać operatora większości jego filmów, Jerzego 
Stawickiego, który zmarł w Warszawie 1 marca, w wieku 89 lat. 

Odszedł 15 marca, na 
kilka dni przed nadejściem 
tej pory roku, o której 
jakże trafnie pisał 
w swym poetyckim 
apelu skierowanym do 
dziewczyn – że strasznie 
się w niej robimy wrażliwi. 
A teraz Go żegnamy, 
wiosną właśnie. „Och ty 
w życiu, ty w życiu jedyna, 
/ Och ty dolo, ty dolo, ty 
dolo”...

– warsztat i talent och Ty w życiu…
Jerzy Stawicki Wojciech Młynarski: 
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Andrzej Bukowiecki
Jerzy Armata
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Najlepsze polskie 
dokumenty za darmo 
w internecie
Od 22 lutego w ramach O!Do-
kument, wspólnego projek-
tu Grupy Onet RAS Polska oraz 
Polskiego Instytutu Sztuki Fil-
mowej, na stronie serwisu 
VOD.pl przez cały rok można 
oglądać za darmo kilkadziesiąt 
polskich filmów dokumental-
nych nagradzanych na najlep-
szych festiwalach na świecie. 
W każdą środę pojawiają się 
nowe tytuły, które są dostęp-
ne w ofercie serwisu przez ko-
lejne miesiące. Projekt potrwa 
do lutego 2018. Celem O!Do-
kument jest promocja polskie-
go kina dokumentalnego i uła-
twienie widzom dostępu do 
najlepszych polskich produk-
cji. W pierwszym pakiecie zna-
lazło się ponad 30 tytułów, 
w tym m.in. Nawet nie wiesz, 
jak bardzo cię kocham Paw-
ła Łozińskiego, Syberyjska lek-
cja Wojciecha Staronia, krótko-
metrażowe, obecne na oscaro-
wych shortlistach – Więzi Zo-
fii Kowalewskiej i Punkt wyj-
ścia Michała Szcześniaka, To-
nia i jej dzieci Marcela Łoziń-
skiego, Dziennik z podróży Pio-
tra Stasika, Efekt domina Elwi-
ry Niewiery i Piotra Rosołow-
skiego, Casa Blanca Aleksan-
dry Maciuszek.

Robert Pałka pierwszym 
polskim członkiem 
SMPSP
Robert Pałka został pierwszym 
Polakiem w międzynarodo-
wym stowarzyszeniu zrzeszają-
cym fotosistów z całego świa-
ta – Society of Motion Picture 
Still Photographers. Polski fo-
tograf ma na koncie dokumen-
tację ponad 40 filmów i seriali, 
w tym m.in. W ciemności i Po-
kotu Agnieszki Holland, Obce-
go ciała Krzysztofa Zanussie-
go, Moich córek krów Kingi Dęb-
skiej, Córek Dancingu Agniesz-
ki Smoczyńskiej, Krwi z krwi Xa-
werego Żuławskiego i Jana Ko-
masy czy Belfra Łukasza Pal-
kowskiego.

Konkurs SundanceTV 
Shorts 2017
Kanał SundanceTV przeprowa-
dza Konkurs Filmów Krótkome-
trażowych SundanceTV Shorts. 
Wyłoniony przez jurorów zwy-
cięski tytuł zostanie wyemito-
wany na kanale SundanceTV 
oraz zaprezentowany na Sun-
dance Film Festival w Londy-
nie, w dniach 1-4 czerwca. Do 
grona partnerów SundanceTV 
dołączyła marka Vimeo, któ-
ra ufundowała przyznawaną 
przez widzów i fanów Nagro-
dę Publiczności Vimeo. Ponad-
to, obok SundanceTV, Vimeo 
i Sundance Institute, partne-
rami konkursu w Polsce zosta-
li: Polski Instytut Sztuki Filmo-
wej, Warszawski Festiwal Fil-
mowy, American Film Festival, 
UPC, Multimedia Polska, TOYA. 
W jury, któremu przewodniczy 
Mike Plante, Senior Program-
mer Sundance Film Festival, 
zasiadają także Harold Gronen-
thal z SundanceTV Global, Jeff 
Hurlow z Vimeo oraz Maria Sa-
dowska (reżyserka i wokalist-
ka), Tomasz Raczek (krytyk fil-
mowy, publicysta, redaktor na-
czelny „Magazynu Filmowe-
go”), Wiesław Kot (krytyk fil-
mowy, wykładowca akademic-
ki i bloger), Paweł Felis (krytyk 
filmowy z „Gazety Wyborczej”), 
Kalina Cybulska (Polski Instytut 
Sztuki Filmowej), Urszula Śnie-
gowska (American Film Festi-
val), Natalia Maliszewska (War-
szawski Festiwal Filmowy), Pa-
trycja Gołos (UPC), Anna Janusz 
(Multimedia Polska) oraz An-
drzej Pasowski (TOYA). W Kon-
kursie zostanie przyznana Na-
groda Jury, wyłoniona w oparciu 
o takie kryteria, jak kreatyw-
ność, wartość rozrywkowa, ory-
ginalna narracja czy walory pro-
dukcyjne. Laureat tej Nagro-
dy otrzyma bilety dla dwóch 
osób na pokaz swojego filmu 
podczas tegorocznego Sun-
dance Film Festival w Londy-
nie w czerwcu. Zwycięski tytuł 
zostanie także wyemitowany 
w tym roku na kanale Sundan-
ceTV. Ponadto fani niezależne-
go kina będą mogli wyłonić lau-
reata Nagrody Publiczności Vi-

meo na drodze głosowania in-
ternetowego, które odbędzie 
się w dniach 24 kwietnia – 1 ma-
ja. Nazwiska zwycięzców Nagro-
dy Jury Konkursu Filmów Krót-
kometrażowych SundanceTV 
Shorts orz Nagrody Publiczno-
ści Vimeo zostaną ogłoszone 
w maju. Więcej informacji na te-
mat SundanceTV: www.facebo-
ok.com/sundancepl/.

Howard Shore 
laureatem Nagrody 
im. Wojciecha Kilara
Wszechstronność gatunko-
wa, wierność tradycyjnej sztu-
ce komponowania, sprawne po-
sługiwanie się indywidualnym 
i rozpoznawalnym językiem 
muzycznym, kreatywne opero-
wanie kolorystyką dźwiękową – 
to wybitne cechy warsztatu 
kompozytorskiego, które zdecy-
dowały o uhonorowaniu Howar-
da Shore’a Nagrodą im. Wojcie-
cha Kilara. Została ona ustano-
wiona przez prezydentów Kra-
kowa i Katowic z myślą o twór-
cach, którzy – podobnie jak jej 
patron – stoją na straży eto-
su i tradycji sztuki kompozy-
torskiej, tworzą rozpoznawal-
ne ścieżki dźwiękowe i wzboga-
cają światowy repertuar muzy-
ki filmowej o utwory nietracą-
ce swojej czytelności w oderwa-
niu od obrazu. Pierwszym zdo-
bywcą prestiżowego wyróżnie-
nia został amerykański kompo-
zytor Elliot Goldenthal (2015), 
kolejnym – francuski twórca 
Alexandre Desplat (2016). Tego-
roczny, trzeci w historii laureat 
Nagrody, kanadyjski kompozy-
tor Howard Shore, jest trzykrot-
nym zdobywcą Oscara i Złotego 
Globu, autorem prawie stu ście-
żek dźwiękowych. Laureat od-
bierze statuetkę 20 maja pod-
czas koncertu „All is Film Mu-
sic – Gala Jubileuszowa” – cen-
tralnego wydarzenia 10. edy-
cji Festiwalu Muzyki Filmowej 
w Krakowie. „Kieruję ogromne 
podziękowania do rady meryto-
rycznej oraz prezydentów Kra-
kowa i Katowic. Jestem napraw-
dę szczęśliwy, że mogę dołączyć 

do grona tak cenionych kom-
pozytorów jak Elliot Goldenthal 
i Alexandre Desplat, jak również 
zasilić szeregi wielkich miłośni-
ków festiwalu w Krakowie” – 
powiedział Howard Shore w od-
powiedzi na informację o przy-
znaniu mu wyróżnienia. Na gali 
koncertowej 20 maja zabrzmią 
najsłynniejsze suity z filmów 
i seriali telewizyjnych, a w re-
pertuarze nie zabraknie kulto-
wego dzieła tegorocznego zdo-
bywcy Nagrody im. Wojciecha 
Kilara – suity z trylogii Władca 
Pierścieni.

Festiwal Filmów 
Kultowych przenosi się 
do Gdańska
Tegoroczna, jubileuszowa, 20. 
edycja Festiwalu Filmów Kulto-

wych, który organizowany był 
od 1998 roku w Katowicach, od-
będzie się w czerwcu w Gdań-
sku. Nowym dyrektorem arty-
stycznym imprezy został Kry-
stian Kujda, założyciel dobrze 
znanego gdańskiej publiczno-
ści kolektywu VHS Hell. FFK 
ma charakter retrospektywny 
i skupia się na prezentacji sze-
roko rozumianego kina kulto-
wego. Głównym kryterium do-
boru tytułów jest oczywiście 
ich kultowość, pojmowana ja-
ko szczególna istotność danego 
filmu dla konkretnej grupy wi-
dzów. Ponieważ dla organiza-
torów festiwalu najważniejszy 
jest sposób odbioru dzieła, po-
szczególne propozycje progra-
mowe zostaną zaprezentowa-
ne nie w tradycyjnych salach ki-
nowych, ale w miejscach nie-
zwykłych i unikatowych, m.in. 

w industrialnych halach histo-
rycznej Stoczni Gdańskiej (B90, 
B64, W4), w plenerze na uli-
cy Elektryków, a także w przy-
gotowanym specjalnie na oka-
zję festiwalu kinie samochodo-
wym. Więcej informacji związa-
nych z poszczególnymi sekcja-
mi programowymi i wydarze-
niami towarzyszącymi zosta-
nie wkrótce podanych na stro-
nie festiwalu: www.filmykul-
towe.pl.

Zgłoszenia 
na Polish Days 2017
Ruszył nabór nowych polskich 
filmów i projektów na Polish 
Days 2017, które odbędą się 
w dniach 8-10 sierpnia podczas 
17. edycji Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego T-Mo- 
bile Nowe Horyzonty (3-13 
sierpnia). Polish Days to naj-
ważniejsze wydarzenie bran-
żowe „Nowych Horyzontów”, 
współorganizowane przez PISF. 
Przedstawiciele branży fil-
mowej z całego świata na za-
mkniętych pokazach poznają 
najnowsze kino polskie na każ-
dym etapie produkcji: ogląda-
ją gotowe produkcje i fragmen-
ty filmów w fazie post-produk-
cji oraz uczestniczą w prezenta-
cjach projektów w developmen-
cie. Jak co roku, organizatorzy 
spodziewają się ok. 200 gości – 
agentów sprzedaży, dystrybu-
torów, selekcjonerów festiwa-
li filmowych, producentów. To 
znakomita możliwość dla pro-
ducentów i twórców polskich 
filmów na promocję ich projek-
tów, zaplanowanie strategii fe-
stiwalowej oraz znalezienie za-
granicznych partnerów (agen-
tów sprzedaży, koproducentów, 
dystrybutorów). Zgłoszenia bę-
dą przyjmowane do 22 maja. 
Więcej informacji na stronie: 
www.nowehoryzonty.pl.

Filmowcy w Chorwacji 
kontra politycy
Chorwaccy reżyserzy, aktorzy 
i inni twórcy filmowi, w związ-

In memoriam
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21 lutego zmarł Stanisław Skrowaczewski (93 l.), kompozytor 
i dyrygent. Studiował m.in. kompozycję i dyrygenturę w Pań-
stwowym Konserwatorium we Lwowie, chemię na Politechnice 
Lwowskiej, filozofię i muzykologię na Uniwersytecie Jagielloń-
skim. W latach 1949-54 był kierownikiem artystycznym Pań-
stwowej Filharmonii Śląskiej, następnie, do 1956, pełnił funkcję 
kierownika artystycznego i pierwszego dyrygenta Filharmonii 
Krakowskiej. Kolejne dwa lata był dyrygentem Filharmonii Na-
rodowej. Następnie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie 
w okresie od 1960 do 1980 pracował jako dyrektor muzyczny 
i pierwszy dyrygent Orkiestry Symfonicznej w Minneapolis. 
Zanim rozpoczął pracę w USA, zdążył jeszcze skomponować 
muzykę do kilku polskich dokumentów i filmów fabularnych, 
w tym: Pod gwiazdą frygijską Jerzego Kawalerowicza, Opowie-
ści atlantyckiej, Pożegnania z diabłem, Króla Maciusia I oraz 
Spotkań w mroku Wandy Jakubowskiej, do Autobus odjeżdża 
6.20 Jana Rybkowskiego czy Tajemnicy dzikiego szybu Wadima 
Berestowskiego. Stanisław Skrowaczewski został odznaczony 
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 
„w uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej, za osiągnię-
cia w twórczości kompozytorskiej”. 

1 marca w Warszawie zmarła Anna Lewandowicz (65 l.), archi-
wistka filmowa. Ukończyła stołeczne Pomaturalne Studium 
Ekonomiczne w zakresie archiwistyki. Od 1973 roku pracowała 
w Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Archiwum Filmowym. 
W 1984 została powołana przez wiceministra kultury w skład 
komisji zakupu i wyceny materiałów do zbiorów Filmoteki Pol-
skiej. Od 2003 pełniła funkcję kierownika archiwum WFDiF, 
a następnie kierownika archiwum filmowego Filmoteki Naro-
dowej przy ulicy Chełmskiej w Warszawie. Należała również 
do Polskiego Towarzystwa Archiwalnego i Towarzystwa Rap-
perswilskiego. Anna Lewandowicz twórczo uczestniczyła w po-
wstawaniu filmów dokumentalnych opartych na materiałach ar-
chiwalnych, współpracując z takimi reżyserami, jak Ludwik Per-
ski, Tadeusz Makarczyński, Jerzy Ziarnik, Roman Wionczek czy 
Jan Łomnicki. Czynnie uczestniczyła w pracy przy produkcjach 
fabularnych, gdzie bieżące sekwencje splatały się z archiwalia-
mi, jak np. w …Gdziekolwiek jesteś, panie prezydencie… Andrzeja 
Trzosa-Rastawieckiego, Człowieku z marmuru i Człowieku z że-
laza Andrzeja Wajdy czy Pianiście Romana Polańskiego. Anna 
Lewandowicz została uhonorowana brązową i srebrną odzna-
ką „Zasłużony pracownik Wytwórni Filmów Dokumentalnych 
i Fabularnych” oraz odznaką „Zasłużony działacz kultury”. Była 
wieloletnią członkinią Stowarzyszenia Filmowców Polskich. 

1 marca w Bielsku-Białej zmarł Jerzy Kołodziejczyk (75 l.), reży-
ser, scenarzysta filmów fabularnych i dokumentalnych. Był ab-
solwentem anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Reżyserii Filmowej 
i Telewizyjnej PWSFTviT w Łodzi. Początkowo pracował jako 
nauczyciel. Następnie rozpoczął współpracę z takimi reżysera-
mi, jak: Józef Gębski i Antoni Halor (Opis obyczajów), Zbigniew 
Chmielewski (Profesor na drodze), Tomasz Zygadło (Brzydkie 
kaczątko), Wojciech Wiszniewski (Historia pewnej miłości). Był 
drugim reżyserem na planie filmu Henryka Bielskiego Gwiazdy 
poranne. Wyreżyserował i napisał scenariusze do m.in. Fantazji 
dur-moll, Wakacji z Madonną, Dokąd, człowieku. W latach 80. 
i 90. zrealizował filmy dokumentalne, m.in. Matkę Boską Ostro-
bramską, Wyśpiewać dawne lata, Sanocczyznę Janusza Szu-
bery. Ostatnim tytułem w jego dorobku był dokument z 2004 
roku, Ja, Hucuł, zrealizowany wspólnie z Danutą Buchczyk. Je-
rzy Kołodziejczyk był wieloletnim członkiem Stowarzyszenia 
Filmowców Polskich. 

oprac. J.M.

Howard Shore
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ku z ostatnimi ingerencjami po-
lityków w funkcjonowanie me-
chanizmów krajowej kinema-
tografii, rozpoczęli kampanię 
ostrzegającą przed zmianami 
obecnego systemu finansowa-
nia produkcji filmowej. Kam-
panię slangowo nazwaną „Pu-
k’o nam je film” (co można tłu-
maczyć jako: „Mamy dość”) 
ogłoszono 20 lutego w Zagrze-
biu. Inicjatywa wyszła od Chor-
wackiej Gildii Reżyserów, któ-
ra pozyskała dla sprawy prze-
szło stu wpływowych przed-
stawicieli świata filmu w Chor-
wacji. Wszystko zaczęło się od 
wyników audytów przeprowa-
dzonych w Chorwackim Cen-
trum Audiowizualnym (HAVC), 
które miały wykazać pewne 
nieprawidłowości w finansach. 
W następstwie tych uchybień 
(zdaniem filmowców drob-
nych i niewiele znaczących, bez 
wpływu na meritum działalno-
ści instytucji) władze zamie-
rzały wprowadzić zmiany do-
prowadzające do kontroli naj-
wyższych władz (ministra kul-
tury) każdej filmowej produk-
cji. Twórcy domagają się zanie-
chania tych planów i pozosta-
wienia Chorwackiego Centrum 
Audiowizualnego jako instytu-
cji niezależnej od polityki. HVAC 
został powołany w 2008 ro-
ku i dzięki niemu chorwacka ki-
nematografia wyprodukowała 
wiele filmów fabularnych, któ-
re zdobyły dziesiątki nagród na 
światowych festiwalach.

Nowy film Pawła 
Pawlikowskiego 
z dofinansowaniem 
Eurimages
Fundusz Rady Europy Euri-
mages podczas marcowej se-
sji w Strasburgu przyznał do-
finansowanie 19 pełnometra-
żowym filmom fabularnym, 2 
dokumentom i 3 animacjom 
w wysokości 5 683 544 euro. 
Wszystkie koprodukcje z udzia-
łem polskim (współfinansowa-
ne prze PISF), które ubiegały 
się o dofinansowanie, otrzyma-
ły wsparcie. Są to: Zimna woj-

na Pawła Pawlikowskiego, pro-
dukowana przez Opus Film – 
przy wsparciu Wielkiej Brytanii 
i Francji, następnie koproduko-
wany również przez Opus Film 
Kapitan (Der Hauptmann) Ro-
berta Schwentke, niemieckie-
go reżysera, który przez wiele 
lat pracował w Hollywood (Red, 
Zbuntowana, Wierna). Film ten, 
będący niemiecko-francusko- 
-polską koprodukcją, otrzymał 
też wsparcie Polsko-Niemiec-
kiego Funduszu Filmowego. 
Kolejne polskie koprodukcje do-
finansowane przez Eurimages 
to: francusko-południowoafry-
kańsko-polsko-greckie Żniwa 
(The Harvesters) Etienne’a Kal-
losa (polskim producentem jest 
Lava Films) oraz rosyjsko-pol-
sko-fiński dokument Fateicz 
i morze (Fetei and the Sea) Ali-
ny Rudnickiej (polskim kopro-
ducentem jest studio Arkana). 

Z wymienionych tytułów nie-
wątpliwie tym najbardziej ocze-
kiwanym jest najnowszy obraz 
Pawła Pawlikowskiego. Ma być 
to film o wielkiej i trudnej miło-
ści, przepuszczonej przez mły-
ny historii. Akcja Zimnej wojny 
będzie się rozgrywać się w Pol-
sce w latach 50. i 60. XX wieku. 
Jak zapowiadają twórcy będzie 
to historia dwojga ludzi, którzy 
nie są w stanie ani żyć ze so-
bą, ani żyć osobno. Warto przy-
pomnieć, że oscarowa Ida, po-
przedni obraz Pawlikowskiego, 
również uzyskała dofinansowa-
nie z funduszu Eurimages.

190 zgłoszeń 
do Script Pro 2017
Zakończył się nabór tekstów do 
najbardziej prestiżowego kon-
kursu scenariuszowego w Pol-

sce – Script Pro. Do tegorocz-
nej edycji zgłoszono 190 sce-
nariuszy. Organizatorzy kon-
kursu to Szkoła Wajdy i Fun-
dacja Off Camera. Partnerem 
strategicznym już po raz drugi 
jest Canal+, który także ufun-
dował nagrodę specjalną. Dru-
gą i trzecią nagrodę ustanowił 
partner konkursu – Polski In-
stytut Sztuki Filmowej. Lau-
reatów poznamy w maju pod-
czas festiwalu Netia Off Came-
ra. Spośród nadesłanych scena-
riuszy komisja selekcyjna wy-
łoni maksymalnie dziesięć naj-
lepszych, które znajdą się w fi-
nale. Wszyscy finaliści otrzy-
mają możliwość konsulta-
cji swoich tekstów z eksperta-
mi w Szkole Wajdy, a trójka naj-
lepszych nagrody finansowe. 
W tegorocznej komisji selekcyj-
nej znalazło się siedmioro eks-
pertów: Denijal Hasanović, Fi-
lip Marczewski, Magdalena Pie-
korz, Rafał Sabara, Magdalena 
Sendecka, Małgorzata Sobiesz-
czańska oraz Piotr Subbotko. 
Wśród dotychczas wyróżnio-
nych w konkursie scenariuszy, 
które następnie zostały prze-
niesione na ekran, znajdują się 
m.in. Córki Dancingu w reżyse-
rii Agnieszki Smoczyńskiej (sce-
nariusz Roberta Bolesty), Bogo-
wie Łukasza Palkowskiego (sce-
nariusz Krzysztofa Raka), Plac 
zabaw Bartosza M. Kowalskie-
go (współautorem scenariusza 
obok reżysera jest Stanisław 
Warwas), Ostatnia Rodzina Ja-
na P. Matuszyńskiego (scena-
riusz Roberta Bolesty) czy Je-
steś Bogiem Leszka Dawida 
(scenariusz Macieja Pisuka).

Nowa odsłona 
katalogu KIPA
Na stronie www.audiowizu-
alni.pl została udostępnio-
na najnowsza publikacja Kra-
jowej Izby Producentów Au-
diowizualnych – nowa odsło-
na katalogu prezentującego 
firmy członkowskie zrzeszone 
w Izbie. Katalog zawiera opi-
sy ponad 140 podmiotów: ak-
tywnych zawodowo producen-Fo
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Wbieżącym sezonie filmy pracują na 
kolejny rekordowy pierwszy kwartał 
roku. O tym, czy się to uda, dowie-

my się na łamach następnego numeru „Maga-
zynu Filmowego”. Jedno jest pewne, w lutym 
2017 ustanowiony został miesięczny rekord 
frekwencji, który był lepszy od analogiczne-
go okresu sprzed roku o nieco ponad 100 tys. 
widzów (wtedy na ekranach polskich kin kró-
lowała Planeta Singli Mitji Okorna). 

W omawianym miesiącu centralnym punk-
tem były oczywiście Walentynki, które tym 
razem wypadły w środku tygodnia. Poprze-
dzający je weekend przyniósł premierę kon-
tynuacji hitu sprzed dwóch sezonów – Ciem-
niejszą stronę Greya Jamesa Foleya. Oczywi-
ście, oczekiwania co do wyniku, jakie osiągnie 
ten tytuł, były wysokie, jednak chyba wszy-
scy zdawali sobie sprawę, że rekord otwarcia 
w kinach po 1989 roku, ustanowiony przez 
oryginalne Pięćdziesiąt twarzy Greya, jest 
nierealny do pobicia przez „dwójkę”. I tak 
też się stało, przewidywania się sprawdziły. 
Tymczasem, w bieżącym sezonie produkcja 
z Dakotą Johnson i Jamiem Dornanem przy-
ciągnęła na starcie 500 tys. widzów. Final-
ny wynik ekranizacji powieści E.L. James, 

Berlinale przyciągnął pod koniec miesiąca 108 
tys. widzów. Wymagające kino, nie dla wszyst-
kich, więc taka liczba sprzedanych biletów nie 
może być oceniana w kategoriach porażki.

Między dwoma najpopularniejszymi filma-
mi, a kolejnymi tytułami w zestawieniu, jest 
spora przepaść. Jednak liczne produkcje, mi-
mo wszystko, notowały bardzo przyzwoite re-
zultaty. Polscy widzowie pokochali animację 
LEGO Batman: Film, która w lutym zaintere-
sowała 539 tys. kinomanów. Dla porównania, 
film LEGO Przygoda z 2014 roku, obejrzało łącz-
nie 680 tys. osób. Tendencji wzrostowej w przy-
padku kolejnej odsłony z tej serii nie ma, ale 
mniej więcej utrzymana jest popularność cyklu. 

Na czwartym miejscu znalazła się pełna 
muzycznych przebojów animacja z począt-
ku roku, czyli Sing. Film, mimo że miał pre-
mierę w pierwszy weekend bieżącego sezonu, 
zgromadził jeszcze bardzo poważną widownię 
w lutym. Obejrzało go kolejnych 450 tys. osób, 
a w sumie aż 1,610 mln widzów. Jest to wynik, 
który można porównywać z najpopularniej-
szymi produkcjami tego typu w zeszłym roku. 

Dużą popularnością cieszyła się oscarowa 
produkcja La La Land Damiena Chazelle’a. 
Musical z Ryanem Goslingiem i nagrodzoną 
Oscarem Emmą Stone, zainteresował w lutym 
ponad 308 tys. kinomanów. Łącznie, od pre-
miery, film obejrzało aż 734 tys. osób. To zdecy-
dowanie najpopularniejszy tytuł nominowany 
do tegorocznych nagród Amerykańskiej Aka-
demii Filmowej w kategorii Najlepszy Film. 

wypracowany w lutym, to ponad 1,390 mln 
sprzedanych biletów. 

Na drugim miejscu znalazła się, najlepiej 
sprzedająca się rodzima premiera pierwsze-
go kwartału, Sztuka kochania. Historia Micha-
liny Wisłockiej w reżyserii Marii Sadowskiej. 
Obraz z Magdaleną Boczarską, który zagościł 
na ekranach pod koniec stycznia, nie opusz-
czał kin przez cały następny miesiąc, radząc 
sobie znakomicie. W sumie w lutym przycią-
gnął bardzo dobrą widownię na poziomie po-
nad 1,080 mln widzów. Łącznie, od premiery, 
film obejrzało 1,584 mln osób. 

Inne polskie tytuły radziły sobie dużo słabiej, 
jednak niektóre również uzyskały przyzwoite 
wyniki. W ostatni weekend lutego w kinach 
pojawiła się najnowsza komedia romantyczna 
Ryszarda Zatorskiego, Porady na zdrady. Film 
z Magdaleną Lamparską zobaczyło w pierwszy 
tydzień wyświetlania 224 tys. osób. Przebojem 
nie okazał się debiut Cypriana T. Olenckiego 
PolandJa. Tę obyczajową komedię z udziałem 
takich aktorów, jak Izabela Kuna, Jakub Gier-
szał czy Roma Gąsiorowska obejrzało blisko 
162 tys. kinomanów. Na uwagę zasługuje nato-
miast wynik uzyskany przez Pokot Agnieszki 
Holland. Laureat Srebrnego Niedźwiedzia na 

W najkrótszym miesiącu roku sprzedano ponad 
6,465 mln biletów.

Paweł Zwoliński

Rekordowy luty
tów filmowych, dokumental-
nych, reklamowych, anima-
cji, a także szkół filmowych 
i Regionalnych Funduszy Fil-
mowych; dane teleadresowe 
do bezpośredniego kontak-
tu; profile działalności i spe-
cjalizację w branży, w tym 
świadczone usługi, zaintere-
sowania współpracą przy ko-
produkcjach międzynarodo-
wych, zasoby kadrowe i sprzę-
towe; najważniejsze zrealizo-
wane tytuły w ostatnich la-
tach oraz listy współpracują-
cych twórców. Katalog został 
wydany w formie elektronicz-
nej dla ułatwienia przegląda-
nia i szerszej dystrybucji. Jest 
opracowany w wersjach pol-
skiej i angielskiej, dzięki cze-
mu może być skutecznym na-
rzędziem promocji polskich 
producentów podczas festi-
wali i wydarzeń międzynaro-
dowych. Katalog dostępny jest 
online lub do pobrania w pli-
ku PDF.

Nowe logo festiwalu MiF
Koszaliński Festiwalu Debiu-
tów Filmowych „Młodzi i Film”, 
współorganizowany przez Sto-
warzyszenie Filmowców Pol-
skich, doczekał się nowego lo-
go. Jego autorką jest Julia Mir-
ny, która tak tłumaczy swój 
graficzny pomysł: „Nazwa fe-
stiwalu »Młodzi i Film« jest 
dość długa, dlatego przede 
wszystkim chciałam zaakcen-

tować jej skrót MiF, który jest 
często używany, a nie istniał 
dotychczas jako logo. Litery na-
kreśliłam odręcznie, tak aby 
były unikatowe i miały w sobie 
lekkość i frywolność kojarzoną 
z młodością. Litera m jest jed-
nocześnie falą, która nawiązu-
je do nadmorskiej lokalizacji fe-
stiwalu. Wijące się jak wstęga 
litery można również interpre-
tować jako taśmę filmową, ale 
nie jest to dosadnie i dosłownie 
zobrazowane. Moją dewizą by-
ły prostota i lekkość”. Julia Mir-
ny jest absolwentką Wydziału 
Grafiki warszawskiej ASP, ilu-
stratorką i graficzką. Tworzy 
animacje, plakaty festiwalowe, 
filmowe, okładki płyt muzycz-
nych. Współpracuje z TVP Kul-
turą i jest odpowiedzialna za 
nową oprawę wizualną Telewi-
zji z okazji 10-lecia anteny (od 
2015 do teraz). Jest autorką co-
rocznej oprawy graficznej pik-
niku literackiego Biblioteki Na-
rodowej „Imieniny Jana Kocha-
nowskiego”. Zdobyła wiele na-
gród za ilustracje i oprawy gra-
ficzne (4 srebrne miecze w naj-
większym polskim konkursie 
designu KTR oraz projekt Roku 
2013 za cykl ilustracji dla BN). 
Jej ilustracje można znaleźć 
w takich magazynach jak: „Kiki-
mora”, „Machina”, „Melba”, „Po-
dróże” oraz w nowym „Przekro-
ju”. Tegoroczna edycja festiwa-
lu „Młodzi i Film” odbędzie się 
w dniach 19-24 czerwca.

oprac. J.M.

kalendarz imprez –
kwiecień 2017
5. Ogólnopolski Festiwal 
Polskiej Animacji O!PLA
Kilkadziesiąt 
miejscowości w Polsce, 
21 marca – 21 maja
www.polskaanimacja.pl

17. Tydzień Kina 
Hiszpańskiego 
Warszawa, Kraków, 
Poznań, Wrocław, 
Katowice, Gdańsk, Łódź, 
Białystok, 
23 marca – 27 kwietnia 
www.manana.pl

23. Festiwal Filmowy 
Wiosna Filmów
Warszawa, 2-9 kwietnia
www.wiosnafilmow.pl

6. Script Fiesta
Warszawa, 3-8 kwietnia
www.scriptfiesta.pl

14. Węgiel Student Film 
Festival
Katowice, 6-7 kwietnia 
www.wegielfestiwal.
us.edu.pl

Targi Film Video Foto
Łódź, 6-8 kwietnia
www.filmvideofoto.pl

15. Festiwal Filmów 
Szkoły Filmowej w Łodzi 
„Łodzią po Wiśle”
Warszawa, 7-8 kwietnia
www.lodziapowisle.pl

14. Węgiel International 
Student Film Festival

Katowice, 14-15 kwietnia
www.wegielfestiwal.
us.edu.pl

6. Harcerski Festiwal 
Filmowy
Gdynia, 21-23 kwietnia 
www.hffgdynia.pl

8. LGBT Film Festival
Różne miasta w Polsce, 
21-27 kwietnia
www.lgbtfestival.pl

31. Tarnowska Nagroda 
Filmowa
Tarnów, 21-29 kwietnia
www.tarnowskanagroda-
filmowa.pl

7. Festiwal Filmów 
Animowanych „Animocje”
Bydgoszcz, 
23-29 kwietnia 
www.mck-bydgoszcz.pl

14. Festiwal Filmów – 
Spotkań NieZwykłych
Sandomierz, 
28 kwietnia – 3 maja
www.festiwalniezwykly.pl

19. Przegląd Filmowy Kino 
na Granicy
Cieszyn, Czeski Cieszyn, 
28 kwietnia – 3 maja
www.kinonagranicy.pl

10. Netia Off Camera
Kraków, 
28 kwietnia – 7 maja 
www.offcamera.com

oprac. J.M.
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Eryk Lubos i Magdalena Boczarska 
w filmie Sztuka kochania. 

Historia Michaliny Wisłockiej, 
reż. Maria Sadowska
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BOX OFFICE LUTY 2017 – WSZYSTKIE FILMY

BOX OFFICE LUTY 2017 – FILMY POLSKIE 
LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 

OD PREMIERY
WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANY DATA 

PREMIERY

1 SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ NEXT FILM 21 535 063 1 080 962 31 631 199 1 584 489 312 27.01.2017

2 PORADY NA ZDRADY KINO ŚWIAT 4 535 304 224 210 4 535 304 224 210 237 24.02.2017

3 POLANDJA MÓWI SERWIS 3 439 138 161 958 3 439 138 161 958 160 17.02.2017

4 POKOT NEXT FILM 2 088 848 108 115 2 088 848 108 115 159 24.02.2017

5 ZERWANY KŁOS KONDRAT MEDIA 1 434 434 95 084 1 434 434 95 084 89 17.02.2017

6 KONWÓJ KINO ŚWIAT 1 032 518 52 380 6 273 966 305 772 151 13.01.2017

7 PO PROSTU PRZYJAŹŃ NEXT FILM 730 265 41 550 12 286 180 633 790 274 06.01.2017

8 POWIDOKI AKSON 635 672 45 243 4 712 480 279 755 249 13.01.2017

9 PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY KINO ŚWIAT 273 796 11 868 57 062 412 2 865 257 350 11.11.2016

10 OSTATNIA RODZINA KINO ŚWIAT 74 153 6 821 9 371 277 527 104 192 30.09.2016

TOP 10: 35 779 191 1 828 191

LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 CIEMNIEJSZA STRONA 
GREYA

FIFTY SHADES 
DARKER

UIP USA 28 317 250 1 390 611 28 317 250 1 390 611 404 10.02.2017

2 SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 
WISŁOCKIEJ

SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 
WISŁOCKIEJ

NEXT FILM Polska 21 535 063 1 080 962 31 631 199 1 584 489 312 27.01.2017

3 LEGO BATMAN: FILM THE LEGO BATMAN 
MOVIE

WARNER USA/Dania 10 493 619 539 115 10 493 619 539 115 249 09.02.2017

4 SING SING UIP USA 7 989 559 450 350 30 167 141 1 610 228 250 06.01.2017

5 LA LA LAND LA LA LAND MONOLITH USA/Hong Kong 5 880 528 308 497 14 243 147 734 127 223 20.01.2017

6 BYŁ SOBIE PIES A DOG'S PURPOSE MONOLITH USA 5 480 388 299 083 5 480 388 299 083 132 17.02.2017

7 PORADY NA ZDRADY PORADY NA ZDRADY KINO ŚWIAT Polska 4 535 304 224 210 4 535 304 224 210 237 24.02.2017

8 BALERINA BALLERINA MONOLITH Francja/Kanada 4 115 131 233 308 8 503 208 481 779 238 20.01.2017

9 JOHN WICK 2 JOHN WICK: CHAPTER 2 MONOLITH USA 3 860 230 179 449 3 860 230 179 449 107 10.02.2017

10 POLANDJA POLANDJA MÓWI SERWIS Polska 3 439 138 161 958 3 439 138 161 958 160 17.02.2017

95 646 210 4 867 543

11 RINGS RINGS UIP USA/Kanada 3 056 348 145 668 3 056 348 145 668 120 03.02.2017

12 JACKIE JACKIE KINO ŚWIAT Chile/Francja/USA/
Hong Kong

2 542 408 136 579 2 578 829 138 397 129 03.02.2017

13 POKOT POKOT NEXT FILM Polska/Niemcy/
Czechy/Szwecja/
Słowacja

2 088 848 108 115 2 088 848 108 115 159 24.02.2017

14 MILCZENIE SILENCE GUTEK FILM USA/Tajwan/
Meksyk

1 882 823 98 427 1 882 823 98 427 114 17.02.2017

15 OSTATNI SMOK ŚWIATA THE DRAGON SPELL KINO ŚWIAT Ukraina 1 480 656 89 604 2 456 621 144 132 150 27.01.2017

16 ZERWANY KŁOS ZERWANY KŁOS KONDRAT 
MEDIA

Polska 1 434 434 95 084 1 434 434 95 084 89 17.02.2017

17 LEKARSTWO NA ŻYCIE A CURE FOR 
WELLNESS

IMPERIAL 
CINEPIX

Niemcy/USA 1 100 028 59 491 1 100 028 59 491 110 17.02.2017

18 XXX: REAKTYWACJA XXX: THE RETURN OF 
XANDER CAGE

UIP USA 1 048 490 46 821 1 048 490 46 821 113 24.02.2017

19 KONWÓJ KONWÓJ KINO ŚWIAT Polska 1 032 518 52 380 6 273 966 305 772 151 13.01.2017

20 BARBIE W ŚWIECIE GIER BARBIE VIDEO GAME 
HERO

UIP USA 968 780 47 068 968 780 47 068 116 24.02.2017

16 635 333 879 237

TOP 20: 112 281 543 5 746 780

POLSCY
FILMOWCY

archiwalne
notacje



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


