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W raz z nadejściem 
wiosny „Magazyn 
Filmowy” zmie-
nił szatę graficzną. 

Jest ona teraz lżejsza, nowocze-
śniejsza, bardziej dostosowana do 
różnorodnych potrzeb współcze-
snego miesięcznika dla filmowych 
profesjonalistów. Zaprojektowała 
ją Magdalena Górska, która ma na 
swoim koncie projekty dla wielu 
znanych pism, m.in. „Playboya”, 
„Voyage” czy „Focusa”. W przy-
padku naszego „Magazynu…” 
postawiła sobie za cel umożli-
wienie przekazania jak najwięk-
szej ilości treści w jak najbardziej 
czytelnej, uporządkowanej for-
mie. Mam wrażenie, że to zadanie 
udało jej się zrealizować. 

Maj to czas filmowego 
dokumentu, o czym od lat 

świadczy organizowany wtedy 
Krakowski Festiwal Filmowy. I tym 
razem towarzyszymy festiwalowi, 
dorzucając od siebie ciekawe 
informacje, a przede wszystkim 
wywiad z kultową postacią 
polskiego filmu dokumentalnego – 
Kazimierzem Karabaszem. Tym 
razem to wywiad szczególny, 
bo mówi nie tylko sam bohater, 
ale także wielu twórców o nim. 
Spotkali go na swojej drodze 
w różnych sytuacjach, na różnych 
etapach życia: podczas kręcenia 
filmów, w łódzkiej Filmówce, 
podczas spotkań – oficjalnych 
i tych bardziej osobistych. 
Zawsze jednak robił na nich to 
samo kolosalne wrażenie. Panu 
Kazimierzowi kłaniamy się 
z uszanowaniem i za jego dobrą 
mądrość z serca dziękujemy!

tomasz raczek
Redaktor Naczelny
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 Łukasz 
 adamski 
Publicysta i krytyk filmowy 
tygodnika „wSieci”. autor 
książek „wojna świa-
tów w popkulturze” i „Bóg 
w Hollywood”. laureat 
nagrody Złotej Ryby. im 
Macieja Rybińskiego dla 
młodych felietonistów.

 Piotr  
 Czerkawski 

Krytyk filmowy publiku-
jący m.in. w miesięcznikach 
„Kino”, „Zwierciadło” i na 
portalu Filmweb.pl. Dwukrot-
nie nominowany do Nagrody 
Polskiego instytutu Sztuki Fil-
mowej (2014 i 2015), laureat 
wyróżnienia w Konkursie im. 
Krzysztofa Mętraka (2016). 
Doktorant wydziału Filolo-
gicznego Uniwersytetu wro-
cławskiego. Członek europej-
skiej akademii Filmowej. Ma 
nadzieję, że jego życie reży-
seruje eric Rohmer.

 andrzej 
 koŁodyński 

Krytyk filmowy i wykładowca 
uniwersytecki, specjalizuje 
się w teorii filmu dokumen-
talnego. Tłumacz i autor 
książek, także o popularnych 
gatunkach filmowych, takich 
jak horror i science fiction. 
Popularyzator tematów fil-
mowych w radiu, długoletni 
redaktor naczelny miesięcz-
nika „Kino”.

 jakub 
 PoPieleCki  
Krytyk filmowy, absolwent 
filmoznawstwa na Uniwer-
sytecie im. adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, redaktor por-
talu Filmweb.pl, kilkakrotnie 
wyróżniany bądź nagradzany 
w Konkursie im. Krzysztofa 
Mętraka. Publikuje m.in. 
w Dwutygodniku.com 
i „Przekroju”.

 dagmara 
 romanowska  

współpracowniczka „Maga-
zynu Filmowego” oraz Ser-
wisu internetowego SFP. 
Związana też z redakcją 
onet FilM. Publikuje rów-
nież w „Kinie”, „Focus on 
Poland”, na portalach wP.pl, 
interia.pl, wcześniej w Stop-
klatce, „Fluidzie” i in. Progra-
merka krótkich fabuł Krakow-
skiego Festiwalu Filmowego.

 grażyna 
 torbiCka  

Dziennikarka, krytyk fil-
mowy, dyrektor artystyczna 
Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa 
Brzegi w Kazimierzu Dolnym 
i Janowcu nad wisłą, człon-
kini europejskiej akademii 
Filmowej.

 bartosz 
 żurawieCki 

Krytyk filmowy, dzien-
nikarz, felietonista, pisarz. 
Szef działu recenzji w mie-
sięczniku „Kino”. autor 
blogu filmowego „Czego nie 
widać” (na stronie kanału 
ale kino+). Felietonista 
„Repliki”. Publikował m.in. 
w „Przekroju”, „Filmie”, 
Dwutygodniku.com.
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Bardzo chcemy, żeby wszystkie produkowane w 
Polsce filmy były udane i kochane przez widzów 
oraz krytyków. Jednak nie zawsze to się udaje. 
Dlatego postanowiliśmy wrócić do tradycji in-

spirowanej filmem Dwunastu gniewnych ludzi. U nas bę-
dzie siedmiu gniewnych i sprawiedliwych, mówicych, któ-
ry film jest strzałem w dziesiątkę, a który zaliczył wpadkę 
i strzała nawet nie trafiła w tarczę. Ich punktację poddaje-
my czytelnikom pod rozwagę. Nie są to przecież wyroki, 
tylko zachęta do dyskusji i zarazem zabawa. Nie traktujcie 
ich śmiertelnie poważnie, bo nasi krytycy w rzeczywisto-
ści nie są tacy groźni! red.
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7 gNiEWNych lUdZi

W KINACH OD 21 KWIETNIA

obsada Batsaikhan Budee, Sukhbat Batsaikhan, Bayasgalan Batsaikhan, Bayajikh Batsaikhan, Baljinnyam Nyam-Ochir
reżyseria Marta Minorowicz scenariusz Marta Minorowicz, Kenneth McBridezdjęcia Paweł Chorzępa montaż Beata Walentowskadźwięk Tomasz Kochan unit manager Tumen Budsuren producenci Anna Wydra, Ann Carolin Renninger

film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Medienboard Berlin Brandenburg, FFA, Eurimages
producent wspierający MM Films produkcja zero one films, Otter Films dystrybutor Against Gravity

P R Z Y W S PA R C I U:

MAŁy 
JAKUB 
średnia 

4,6

ZUd  
średnia 

6,1

BiKiNi 
BlUE  

średnia 
3,9

1  skandalicznie zły 2  zły 3  słaby 4  przeciętny 
5  średni 6  dyskusyjny 7  dobry 8  bardzo dobry 
9  wybitny 10  arcydzieło
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Plastyk, pedagog, nestor 
polskiej animacji. 57. 
Krakowski Festiwal 
Filmowy nagradza go 

za wyjątkowy wkład w rozwój 
światowej kinematografii Smo-
kiem Smoków – ex aequo z Wi-
toldem Gierszem. 

Kamera z góry filmuje sza-
chownice podłóg, mozaiki, 
schody, kolumny, rzędy krzeseł 
na sali posiedzeń, dywan i plą-
taninę ludzi – w perspektywie 
tej przypominających bardziej 
garbate insekty. Ktoś przyśpie-
sza, przewraca krzesło, podwija 
dywan, trwa zamieszanie. Kto 
zasiądzie w Fotelu? Film z 1963 
roku do dziś czytany jest jako 
komentarz satyryczno-poli-
tyczny, ale i gorzka, zrealizo-
wana z filozoficznym zacięciem 
anegdota o ludzkiej naturze, nie 
tylko tej uwięzionej w systemie 
socjalistycznym. Oglądany po 
latach – jak i inne animacje Da-
niela Szczechury – nie traci na 
aktualności, choć z pewnością 
nowe pokolenia widzów obu-
dowują go innymi kontekstami. 
Twórczość Szczechury daje tę 
przestrzeń i tym samym umy-
ka pułapce czasu. Te filmy, po-
czątkowo bardziej satyryczne, 
później poważniejsze, zakra-
dają się do zakamarków oka 
i duszy, nakłaniając widza do 
wyjścia poza rutynę. Zaskaku-
jące, odmienne formalnie i ge-
nialnie spostrzegawcze. Zawsze 
mistrzowsko zwięzłe.

Spójrzmy na inne opowie-
ści, które artysta nam przez la-
ta przedstawił… Seans filmo-
wy i skrajne reakcje widzów, 
w tym trzech panów cenzorów 
(?), ludzik ganiający za czarną 
kropką, pozostawiającą za sobą 
coraz bardziej splątaną kreskę 
absurdalnej egzystencji, wiążą-
ca mężczyzn kolekcjonerka-ku-
sicielka, mężczyzna w długiej 
podróży tam i z powrotem, że-

by tylko chwilę przespacerować 
się po parku (w którym jednak 
kinoman zapatrzy się w liść po-
wolnie opadający od drzewa do 
drzewa, aż do alei spacerowej), 
inny, który skacze z okna nie-
długo po pobudce, czy wreszcie 
sprzeciwiające się jednoznacz-
nej interpretacji i fabularnej 
logice ożywione obrazy Sta-
sysa Eidrigeviciusa. Konflikty 
(1960), Wykres (1966), Hobby 

(1968), Podróż (1970), Skok 
(1978) i Dobranocka (1997) 
to jedynie wyimek z kina Da-
niela Szczechury – filmografii 
być może niewielkiej ilościowo, 
za to różnorodnej stylistycz-
nie i bogatej treściowo. Może 
wszystkie są przystankami na 
trasie dłuższej podróży?

Przez pryzmat „podróży do 
krainy enigmy” kino Szczechu-
ry opisuje w „Kwartalniku Fil-

mowym” (nr 19/20, 1997/1998) 
Marcin Giżycki. Krytyk i hi-
storyk naszej animacji jest też 
autorem dokumentu: Podróże 
Daniela Szczechury. To właśnie 
w tym filmie Bogdan Dziwor-
ski zauważa: „Danek Szcze-
chura buduje rzeczywistość za 
pomocą prostych kresek, nada-
jąc im głęboki podtekst w for-
mie i treści”. Sam laureat Smo-
ka Smoków zwraca uwagę na 
wpływ, jaki wywarła na niego 
polska szkoła plakatu, w tym 
sztuka Jana Lenicy i Waleriana 
Borowczyka: „Polski plakat się 
bardzo przyczynił do rozwoju 
filmu animowanego. Przynaj-
mniej, jeśli chodzi o mnie, to 
ja czerpałem z niego inspira-
cje”. Od lat inspiracją dla arty-
stów jest on sam. Kto wie, jaki 
ślad odcisnął na wrażliwości 
Doroty Kędzierzawskiej, któ-
ra, jak przyznał w rozmowie 
z „Magazynem Filmowym” 
w lipcu 2015 roku, oglądała 
jego filmy jako dziewczynka... 
„Otworzył mi oczy na to, co ja 
naprawdę potrafię” – wspo-
mina Piotr Dumała w doku-
mencie Giżyckiego. Nam też 
Daniel Szczechura nieustannie 
otwiera oczy. Na świat. Na lu-
dzi. Na animację.

Dagmara 
romanowska

Witold Giersz 
wygrał pierw-
szą edycję kra-
jową tej im-

prezy w 1961 roku, Daniel 
Szczechura – trzy lata póź-
niej – jej pierwsze międzyna-
rodowe wydanie. Obaj otrzy-
mają – podczas tegoroczne-
go, 57. KFF – statuetki Smoka 
Smoków za całokształt swej 
imponującej twórczości. 

Prześledźmy zatem „kra-
kowską drogę” Mistrza (o całej 
jego twórczości pisałem sze-
roko w lutowym numerze). 
W 1961 roku odbyła się w Kra-
kowie pierwsza edycja Ogól-
nopolskiego Festiwalu Filmów 
Dokumentalnych, Oświato-
wych i Animowanych. Witold 
Giersz zaprezentował Mały 
western (1960), pełną błysko-
tliwych gagów oraz zaskaku-
jących zwrotów akcji parodię 
„dużego” westernu. Jej boha-
terami uczynił trzech kowbo-
jów oraz ich konie, powstali oni 
z barwnych kropli ściekającej 
z pędzla farby. Ta efektowna 
miniaturka została uhonoro-
wana – ex aequo z Nowym Jan-
kiem Muzykantem (1960) Jana 
Lenicy – I Nagrodą Smokiem 
Wawelskim jako najlepsza ani-
macja. 

Dwa lata później w progra-
mie krakowskiego festiwalu 
znalazły się Dinozaury cz. 1 i 2 
(1963), animowana opowieść 
popularnonaukowa poświę-
cona pochodzeniu, budo-
wie i życiowym zwyczajom 
tych fascynujących zwierząt 
sprzed milionów lat, która 
przyniosła Gierszowi statu-
etkę Złotego Smoka Wawel-
skiego w kategori filmów… 
oświatowych (1963). Podczas 
następnej edycji, w 1964 roku, 
reżyser otrzymał Brązowego 
Lajkonika dla najlepszego 
filmu animowanego za Czer-

wone i czarne (1963), pełną 
suspensu i humoru opowieść 
o konflikcie między dwiema 
tytułowymi barwami, z któ-
rych jedną uosabia toreador, 
a w drugą wciela się byk. 
Następny rok, 1965, przy-
niósł kolejne trofeum. Kłopoty 
z ciepłem (1964), animowana 
„oświatówka” o skompliko-
wanych problemach ciepłoty 
ciała różnych gatunków zwie-
rząt została nagrodzona Srebr-
nym Lajkonikiem za najlepszy 
film dla dzieci. 

I przyszedł rok 1967, czas 
największego triumfu, kiedy 
Koń (1967), urzekająca opo-
wieść o wolności, którą sym-
bolizuje rumak zwyciężający 
z próbującym okiełznać go 
człowiekiem, został uhonoro-
wany – ex aequo z dokumen-
tem Ireny Kamieńskiej Dzień 
dobry, dzieci (1966) – Grand 
Prix Złotym Lajkonikiem. Pięć 
lat później, w 1972 roku, Kaska-
der (1972), zabawna historyjka 
o tytułowym bohaterze, który 
nie może zadowolić rozkapry-

szonego reżysera, przyniosła 
Gierszowi Dyplom Honorowy 
za „wyborny dowcip i lapi-
darność formy”. W 1990 roku 
Srebrnego Smoka oraz Nagrodę 
FIPRESCI dostał w Krakowie 
Branko Ranitović za Metamor-
phosis (Metamorfozy, 1988). 
Giersz był autorem opracowa-
nia plastycznego oraz głów-
nym animatorem tej przewrot-
nej opowieści o małym białym 
ludziku, którego czerwoni chcą 
przemalować na swój kolor.

Przed dwoma laty artysta 
przedstawił w krakowskim 
konkursie Signum (2015), prze-
piękną impresję inspirowaną 
naskalnym malarstwem pre-
historycznym, którą doceniła 
Międzynarodowa Federacja 
Klubów Filmowych (FICC), 
wyróżniając film za „odwieczną 
sztukę i humanistyczne prze-
słanie”. „Prehistorycznym arty-
stom zależało, by ich rysunki 
były jak najbardziej zdynamizo-
wane, zrywali ze statyką obrazu. 
Na większości malowideł pre-
historycznych np. przedstawiali 
biegnących łowców, w najbar-
dziej charakterystycznej dla 
tych czynności pozie rozcią-
gniętych nóg, napiętych mię-
śni, po to, by pokazać wysiłek 
towarzyszący polowaniu. Co 
więcej, by zaprezentować zwie-
rzę w ruchu, malowano kilka 
faz galopującego stworzenia. 
To czysta animacja” – stwier-
dził Witold Giersz w rozmowie, 
którą przeprowadziłem z nim 
dla „Magazynu Filmowego” 
(nr 12/2015). Można zatem 
rzec, że animacja narodziła 
się przed naszą erą. To zaska-
kująca, ale jakże trafna konsta-
tacja. A wypowiedział ją laureat 
Smoka Smoków – stwora, który 
zapewne pamięta tamte prehi-
storyczne czasy. 

Jerzy Armata

Trudno znaleźć 
bardziej „krakowskiego” 
warszawskiego reżysera. 

Daniel szczechura 
ODPOWIEDNI DAć 
RZECZy OBRAZ

Daniel 
Szczechura

Witold Giersz

Zawsze pociągała go metafizyka, 
niedopowiedzenie, sytuacje niezbyt realne. 
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Witold Giersz
KRAKOWSKIE 
TROPy
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Krakowski Festiwal 
Filmowy wypra-
cował przez lata 
markę. Jego rangę 

potwierdza dołączenie do 
grona imprez akredytowanych 
m.in. przez Międzynarodową 
Federację Producentów Filmo-
wych (FIAPF), European Film 
Academy (EFA) oraz The Aca-
demy of Motion Picture Arts 
and Sciences (AMPAS), dzięki 
czemu laureaci festiwalu otrzy-
mują bezpośrednie nominacje 
do nagród Europejskiej Aka-
demii Filmowej, a także mają 
skróconą ścieżkę do nomina-
cji oscarowych (w kategoriach 
filmów krótkometrażowych). 
KFF jest także w prestiżowym 
gronie 10 festiwali, które reko-
mendują pełnometrażowe 
dokumenty do Europejskiej 
Nagrody Filmowej. Nic zatem 
dziwnego, że liczba tytułów 
zgłaszanych do krakowskiej 
selekcji rośnie w postępie geo-
metrycznym. Przez kilka ostat-
nich miesięcy 20 selekcjonerów 
obejrzało blisko 4 tys. filmów 
(w tym 284 produkcji pol-
skiej). Ponad 250 zobaczymy 
podczas festiwalu w czterech 
konkursach (dokumentalnym, 
polskim, krótkometrażowym 
i muzycznych dokumentów) 
oraz na specjalnych pokazach 
pozakonkursowych (w tym 
roku zaprezentuje się głównie 
kinematografia niemiecka). 

„Czas na czterdziestolatków! 
Jeszcze niedawno debiutowali 

w Krakowie, a teraz domi-
nują w konkursach. Ale jest 
też miejsce dla najmłodszych 
i seniorów polskiego kina. 
Mozaika gatunków i tema-
tów rozszerza się więc na gene-
racje oraz topografię miejsc. 
Już nie tylko szkoły: łódzka, 
katowicka i Wajdy, także inne 
miejsca kształcenia filmowców 
oraz producenci niezależni. 
I wreszcie kobiety, może nie 
tak liczne, jak bywało, ale prze-
cież nie idzie nam o wymu-
szony parytet…” – komentuje 
wyniki selekcji Krzysztof Gie-
rat, dyrektor KFF.

Festiwal otworzy pełnome-
trażowy dokument Marcina 
Borchardta Beksińscy. Album 
wideofoniczny, zrealizowany 
z dźwiękowych, filmowych 
i fotograficznych materia-
łów archiwalnych z prywat-
nych zbiorów artysty. Znalazł 
się on pośród 18 obrazów 
ze świata, które będą walczyć 

w konkursie dokumentalnym 
o Złoty Róg (do konkursowego 
zestawu zakwalifikowano 
jeszcze dwa filmy produkcji 
rodzimej: Operę o Polsce Pio-
tra Stasika oraz Desert Coffee 
Mikaela Lypinskiego). Pośród 
10 dokumentów muzycznych 
zmagających się w konkursie 
DocFilm Music o Złoty Hejnał 
znalazł się nowy obraz Toma-
sza Wolskiego Festiwal – fra-
pujący zbiorowy portret arty-
stów w kulisach przygotowań 
do ważnej muzycznej imprezy.

W międzynarodowym kon-
kursie filmów krótkometrażo-
wych o Złotego Smoka powal-
czy młode pokolenie naszych 
filmowców: dokumentalista – 
Jakub Radej (Proch), fabularzy-
ści – Aleksander Pietrzak (Ja 
i mój tata) i Filip Dzierżaw-
ski (Nazywam się Julita) oraz 
animatorzy – Zbigniew Czapla 
(Dziwny przypadek) i Paulina 
Ziółkowska (O matko!).

O wynikach zmagań kon-
kursowych dowiemy się pod-
czas festiwalowej gali, ale 
laureatów tegorocznej presti-
żowej nagrody Smoka Smoków 
możemy ujawnić już teraz. Są 
nimi dwaj mistrzowie nie tylko 
polskiej, ale i światowej anima-
cji – Witold Giersz oraz Daniel 
Szczechura. Tak się składa, że 
Giersz otrzymał Wawelskiego 
Smoka w 1961 roku, podczas 
pierwszej edycji krakowskiego 
festiwalu, a Szczechura – trzy 
lata później, podczas jego 
pierwszego międzynarodowego 
wydania. Od tej uroczystości 
rozpocznie się świętowanie 
70-lecia polskiego filmu ani-
mowanego, którego historię 
oficjalnie liczymy od lalkowej 
opowieści Zenona Wasilew-
skiego Za króla Krakusa (1947). 
A mówią, że nie od razu Kra-
ków zbudowano…

Jerzy Armata

RóG OBFITOśCI
KRAKoWsKi FEstiWAl FilMoWy
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Najstarszy festiwal w Polsce zaprasza na 
swoją 57. edycję. Na widzów czekają najlepsze 
dokumenty, krótkie fabuły i animacje.

Ja i mój tata, 
reż. Aleksander Pietrzak

Producent: Współorganizator: Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym:



Co znaczy upór! 
Gajos  – chłopak 
z  Dąbrowy Gór-
niczej, urodzony 

w  23. dniu drugiej wojny 
światowej, który pociąg do 
aktorstwa poczuł, grając rolę 
tytułową w szkolnej insceni-
zacji „Pana Tadeusza” – nie 
załamał się, trzykrotnie nie 
dostawszy się na studia aktor-
skie. Spróbował czwarty raz 
(w Łodzi) – i udało się! Szczę-
śliwie, po pierwszym niepo-
wodzeniu, trafił do Teatru 
Dzieci Zagłębia w Będzinie, 
pod skrzydła Jana Dormana. 
Był to teatr lalki i aktora. Ani-
mując marionetki, które prze-
cież nie operują mimiką, 
Gajos zauważył, że aby mimo 
to – nieraz bez pomocy głosu 
animatora – przekazały one 
publiczności konkretną emo-
cję, ich ruchy oraz ułożenia 
lalkowych kończyn muszą 
być starannie przemyślane 
i dokładnie odtwarzane. Od 
tamtej pory perfekcyjnie pra-
cuje nad każdą rolą z wła-
snym ciałem. I nie przesadza 
ani z mimiką, ani – o ile tekst 
daje taką możliwość – z gadul-
stwem: jednym spojrzeniem, 
zamiast wielu skurczy twarzy; 
jednym zdaniem, zamiast sło-
wotoku, potrafi zasygnalizo-
wać widzowi, kim jest i jaki 
jest jego bohater. Przypo-
mina się świetna scena z Tam 
i z powrotem Wojciecha Wój-
cika – Gajos tylko rzutem oka 

na furgonetkę z pieniędzmi 
daje do zrozumienia, że gra-
nego przezeń lekarza korci 
napad na bank.

Debiutem aktorskim Gajosa 
był występ w Baśni o zaklętym 
kaczorze (1958, TV). W kinie 
wystartował na rok przed 
końcem studiów rolą Pietrka 
w Panience z okienka Marii 
Kaniewskiej (1964). W fil-
mie tym zobaczył go Konrad 
Nałęcki, reżyser serialu Czterej 
pancerni i pies. Efekt znamy: na 
cztery lata (1966-1970) Gajos 
został czołgistą Jankiem Kosem. 
Aby nie zostać nim „na zawsze”, 
musiał od tej roli – choć przy-
niosła mu kolosalną popular-

ność – „odskoczyć”, podobnie 
jak potem od woźnego Turec-
kiego z telewizyjnego „Kaba-
reciku Olgi Lipińskiej”. 

Karierę sceniczną rozpoczął 
w Teatrze im. Stefana Jaracza 
w Łodzi, potem przewinął się 
przez kilka teatrów warszaw-
skich, by w jednym z nich – 
Powszechnym  – odnosić 
w latach 80. wielkie sukcesy, np. 
w „Ławeczce” Aleksandra Gel-
mana (powtórzonej w Teatrze 
Telewizji). 

Przełom w karierze filmo-
wej aktora rozpoczął się w 1977 
roku. Na Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdańsku 
Gajos otrzymał wtedy nagrodę 

Na 31. TNF Janusz Gajos otrzymał 
Nagrodę za Całokształt Twórczości 
i Wkład w Rozwój Polskiej Kinematografii.

MISTRZ IDZIE!

Janusz Gajos

tARNoWsKA NAgRodA FilMoWA
za główną rolę męską – tytu-
łową, na poły komediową – 
w Milionerze Sylwestra Szyszki. 
Po raz drugi (nie ostatni!) się-
gnął po ten laur cztery lata póź-
niej, dzięki swojej pierwszej 
genialnej kreacji: porażonego 
traumą stalinizmu Michała 
Szmańdy w telewizyjnym fil-
mie Filipa Bajona Wahadełko. 

Już wtedy Tadeusz Łom-
nicki mógłby zapytać: „Kto to 
jest Gajos?” I odpowiedzieć 
sam sobie: „To jest WIELKI 
aktor!”. Zaczekał z tym jednak 
do najwybitniejszej roli tego-
rocznego laureata Tarnowskiej 
Nagrody Filmowej w Teatrze 
Telewizji: pisarza Ödöna von 
Horvátha w Opowieściach Hol-
lywoodu Christophera Hamp-
tona, w reżyserii Kazimierza 
Kutza (1986).

Janusz Gajos kolejnymi tro-
feami (cztery Orły!) i wszyst-
kimi rolami potwierdza trafność 
oceny Łomnickiego. Jest prze-
konujący, kreując bezwzględ-
nych ludzi władzy (Przesłucha-
nie Ryszarda Bugajskiego, Bigda 
idzie! Andrzeja Wajdy), „swo-
ich chłopów” (To ja, złodziej 
Jacka Bromskiego), postaci nie-
doskonałe, pogubione w życiu 
(Ucieczka z kina Wolność Woj-
ciecha Marczewskiego, Piłkar-
ski poker Janusza Zaorskiego, 
Żółty szalik Janusza Morgen-
sterna, Body/Ciało Małgorzaty 
Szumowskiej) czy ciepłe, wręcz 
komiczne (Jasminum Jana 
Jakuba Kolskiego). 

Najciekawszą tajemnicą 
kunsztu aktora pozostaje wra-
żenie, że będąc rozpoznawal-
nym na ekranie jako Janusz 
Gajos, zarazem tak sugestywnie 
przeistacza się w graną osobę, 
iż po chwili widz obcuje już 
tylko z nią. 

Andrzej 
Bukowiecki
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Pragnę zaznaczyć, że 
werdykt był jednogło-
śny” – mówił przed 
przyznaniem Nagro-

dy im. Zbyszka Cybulskiego 
aktor i reżyser Jerzy Stuhr, te-
goroczny przewodniczący ju-
ry powołanego przez Funda-
cję „Kino”. W jego skład we-
szli jeszcze redaktor naczelny 
miesięcznika „Kino” Andrzej 
Kołodyński, aktorka i laureatka 
Nagrody z 2011 roku Magda-
lena Popławska, oraz reżyserki 
Monika Strzępka i Małgorzata 
Szumowska. 

Do tegorocznej Nagrody 
nominowano również: Julię 
Kijowską za rolę w filmie Zjed-
noczone Stany Miłości Toma-
sza Wasilewskiego, Filipa Pła-
wiaka (Czerwony Pająk Marcina 
Koszałki), Dawida Ogrodnika 
(Ostatnia Rodzina Jana P. Matu-
szyńskiego) oraz Piotra Żuraw-
skiego (Kamper Łukasza Grze-
gorzka). 

Statuetkę projektu Pawła 
Althamera oraz czek w wyso-
kości 10 tys. złotych, ufun-
dowany przez Polski Instytut 

Sztuki Filmowej otrzymała 
Marta Nieradkiewicz. Jerzy 
Stuhr tak uzasadniał wybór 
jury: „nawet w drugoplano-
wych rolach przykuwa uwagę 
swoją obecnością na ekranie. 
Zachwyca zdolnością transfor-
macji, realizowaną niezwykle 
subtelnymi środkami. Wszech-
stronność i olbrzymi potencjał, 
wdzięk, osobowość ekranowa – 
rokują wielkie nadzieje w przy-
szłych pracach”.

Laureatka, gratulowała 
kolegom i koleżankom, wraz 
z którymi znalazła się w gro-
nie nominowanych: „To był 
zaszczyt, że mogłam stać obok 
was. Chciałam bardzo podzię-
kować moim reżyserom za to, że 
dali mi szansę na dwa tak różne, 
fantastyczne spotkania. Dzię-
kuję jeszcze Piotrkowi Żuraw-
skiemu za wspaniałą zabawę, 
jaką mieliśmy na planie oraz 
koleżankom ze Zjednoczonych 
Stanów Miłości. świetnie udało 
nam się skonstruować jedną 
kobietę o czterech głowach”.

Podczas gali przyznano rów-
nież Nagrodę im. Bolesława 

Michałka za najlepszą książkę 
filmową 2015/2016. Nomino-
wano trzy interesujące pozy-
cje: „Historię polskiego filmu 
dokumentalnego (1896-1944)” 
Małgorzaty Hendrykowskiej, 
„Postkolonialną Europę” 
Krzysztofa Loski oraz „Cybul-
ski. Podwójne salto” Doroty 
Karaś. Jury, nagradzając tę ostat-
nią, zwróciło uwagę, że jest to 
„właściwie książka reporter-
ska, ale dużej klasy” – mówił 
Tadeusz Sobolewski, krytyk 
filmowy i przedstawiciel jury, 
w składzie którego znaleźli się 
też: prof. Wiesław Godzic, dr 
Iwona Kurz, dr Andrzej Koło-
dyński i dr Mateusz Werner. – 
„Z masy faktów, komentarzy, 
jak z puzzli budujemy kon-
strukcję losów Zbyszka Cybul-
skiego. Pożegnanie legendy – 
w jakimś sensie tak, ale tylko 
po to, żeby dotknąć zagadki 
tego podwójnego salta. Sza-
lenie polska historia. Chce się 
po jej lekturze wracać do fil-
mów Zbyszka, zwłaszcza tych 
późnych, wyreżyserowanych 
przez Wojciecha Jerzego Hasa. 

I mimo że wszystko już wiemy, 
to najlepsze i najgorsze o nim – 
on, Zbyszek, jakby nigdy nic – 
uwodzi nas z ekranu. Polecam!”.

Dorota Karaś, odbierając od 
dr Iwony Kurz Nagrodę (i czek 
w wysokości 10 tys. złotych), 
powiedziała ze sceny: „Uświa-
domiłam sobie, że przygoto-
wując się do napisania biogra-
fii Cybulskiego, porwałam się 
z motyką na słońce. Chciałam 
napisać książkę, która będzie 
ciekawa nie tylko dla branży 
filmowej, aktorów i reżyserów, 
dla osób, które pamiętają Cybul-
skiego, ale też dla zwykłego czy-
telnika”.

Fundacja „Kino” oddała rów-
nież hołd zmarłemu w minio-
nym roku Andrzejowi Waj-
dzie, wyświetlając pamiątkowy 
film o reżyserze. „Pan Andrzej 
Wajda bardzo nam pomagał 
przy obu nagrodach, które dzi-
siaj wręczamy i w trudnych cza-
sach miesięcznika »Kino«” – 
przypomniał Jacek Cegiełka, 
prezes Fundacji „Kino”.

Albert Kiciński

Marta Nieradkiewicz 
i Dorota Karaś  
NA PODIUM

NAgRody cyBUlsKiEgo i MichAŁKA

Martę Nieradkiewicz 
nagrodzono za role 
w Kamperze i Zjednoczonych 
Stanach Miłości, a Dorotę 
Karaś za książkę „Cybulski. 
Podwójne salto”. 

Marta 
Nieradkiewicz
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Tarnów to od ponad 
30 lat ważne miej-
sce na mapie festi-
walowej. Konkurs 

Wybranych Polskich Filmów 
Fabularnych (w  tym roku 
zakwalifikowano 12 tytułów), 
odbywający się w ramach Tar-
nowskiej Nagrody Filmowej 
nie miał być i nie jest ani kon-
kurencją, ani przeciwwagą dla 
imprezy łagowskiej czy tym 
bardziej gdyńskiej. Raczej 

dopełnieniem ułatwiającym 
dokonanie bilansu polskiej 
kinematografii w  minio-
nym sezonie. TNF wyrobiła 
sobie ustaloną markę, bo tu 
w Tarnowie nie tylko filmy 
się ogląda, ale też intensyw-
nie i interesująco o nich dys-
kutuje. Tu jest publiczność, 
która czeka na te debaty, chęt-
nie polemizuje, tutaj twórcy – 
reżyserzy, aktorzy, specjaliści 
innych dziedzin filmowych – 

przyjeżdżają tym chętniej, że 
poza znakomitą frekwencją 
i wyjątkową atmosferą, mogą 
liczyć na wymianę opinii. 

W historii festiwalu zapi-
sały się w pamięci choćby 
takie epizody, jak całonocna 
jazda Wojciech Smarzow-
skiego z mazurskiego planu 
Róży na kilkugodzinną debatę 
o Domu złym, krótka przerwa 
w podróży miedzy Meksykiem 
a daleką Azją Lecha Majew-

wyborami członków jury mło-
dzieżowego i publicznego. Tar-
nowska Nagroda Filmowa to 
wreszcie honorowy laur dla 
wybitnej postaci naszego kina. 
W latach ubiegłych wyróżnie-
nie za całokształt twórczości 
i wkład w polską kinemato-
grafię otrzymali m.in. Andrzej 
Wajda, Wojciech Kilar, Tade-
usz Konwicki, Witold Sobociń-
ski i Danuta Szaflarska. W tym 
roku do tego świetnego grona 
dołączył Janusz Gajos, przed-
stawiając na scenie Teatru im. 
Ludwika Solskiego monodram 
„Msza za miasto Arras”.

Nie można nie wspomnieć 
jeszcze o sekcji Filmy Młodego 
Widza, w której prezentowane 
tytuły oceniane były surowo, 
ale sprawiedliwie, przez Jury 
Dziecięce. 

W programie 31. TNF znala-
zły się także wystawy plakatów 
filmowych i projekcje poza-
konkursowe: Andrzeja Wajdy 
i o Andrzeju Wajdzie, filmy ze 
Szkoły Wajdy i Studia Munka- 
-SFP połączone ze spotkaniami 
z ich reprezentantami: Kata-
rzyną Madaj-Kozłowską oraz 
Jerzym Kapuścińskim. I jesz-
cze spektakle teatralne, kilku-
dniowa obecność w mieście 
ekipy Polski światłoczułej z jej 
malowaniem światłem, i mię-
dzynarodowe spotkanie pre-
zentujące działania programu 
Erasmus+ w partnerstwie pol-
sko-włosko-węgierskim. 

Warto też jeszcze zauwa-
żyć, że podczas każdej edycji 
odbywają się debaty groma-
dzące albo, jak w przeszłości 
bywało krytyków filmowych, 
albo jak od kilku lat kiniarzy, 
skupionych w Sieci Kin Studyj-
nych i Lokalnych. Ich obecność 
i opinie są ważne, bo ułatwiają 
zrozumienie „krajobrazu fil-
mowego nad Wisłą”, pozwalają 
na konfrontację różnych spoj-

rzeń na problemy produkcji 
filmowej i naszego rynku, dają 
pojęcie o tym, co i dla kogo się 
tworzy, a także gdzie i w jakich 
warunkach, oraz z jakim skut-
kiem pokazuje.

Tegoroczne spotkanie pod 
hasłem „Współczesne obli-
cze kina studyjnego i lokal-
nego” przyniosło interesu-
jącą wymianę doświadczeń 
kin działających w dużych 
ośrodkach, jak krakowskie Pod 
Baranami, z obiektami mniej-
szymi, jak tarnowskie Marze-
nie czy nowosądecki Sokół. 
Z długiej listy prezentowanych 
danych i informacji jedna zapi-
sała się szczególnie. Musi cie-
szyć, że niemal wszystkie pla-
cówki starają się maksymalnie 
wykorzystać swój potencjał 
oraz kinową hossę. Stąd nie-
zliczone inicjatywy progra-
mowe, cykle i przeglądy, dni 
dla mam z dziećmi, nocne 
seanse dla studentów, projek-
cje połączone z poczęstunkiem 
albo z biletami umożliwiają-
cymi dalszą zabawę w klubie 
muzycznym. Te pod hasłem 
„Kino dla seniora” czy „Kino 
60+” zaskakują faktem, że 
ich publiczność chce oglądać 
TyLKO nowości, premierowe 
filmy, żadne kino z myszką, 
wykupując bilety na swój seans 
w ciągu kwadransa!

To pewnie znak czasu, ale 
i materiał do przemyśleń, jak 
bardzo zmieniły się nie tylko 
obyczaje, ale i oczekiwania 
kinowej widowni. Tu dobrze 
mieści się odnotowywana przez 
wszystkich szefów kin ochota 
widzów do rozmów okołofil-
mowych. 

Wizyta w Tarnowie dała więc 
niemało materiału do prze-
myśleń o stanie dzisiejszym 
i wniosków na przyszłość. Naj-
ważniejsza jest zawsze publicz-
ność, a ona swą nagrodę na 

zakończenie 31. edycji TNF 
przyznała filmowi Jana P. 
Matuszyńskiego Ostatnia 
Rodzina. Reżyser, odbierając 
ją, podkreślił, że ma dla niego 
wyjątkowe znaczenie, bo sam 
najpierw był widzem zanim 
poszedł do szkoły filmowej, 
i z tym większą satysfakcją 
przyjmuje wyróżnienie grona, 
do którego przez lata należał.

Jury Konkursu Głównego, 
pracujące pod kierunkiem 
Feliksa Falka (wspierali go: 
Krystyna Latała, Maria Mag-
dalena Gierat, Marian Dzię-
dziel, Zbigniew Wichłacz 
i Paweł Felis) Grand Prix 
festiwalu przyznało filmowi 
Jestem mordercą  Macieja 
Pieprzycy za „imponująco 
konsekwentny artystycznie, 
zanurzony w świecie lat 70., 
a jednocześnie uniwersalny 
i bardzo dziś aktualny portret 
człowieka zarażonego złem”.

Nagroda Specjalna Jury 
przypadła filmowi Grzegorza 
Zaricznego Fale za „zachwy-
cający psychologiczną i emo-
cjonalną prawdą debiut, który 
udowadnia reżyserski talent 
oraz zdolność patrzenia na 
świat i ludzi w sposób niepo-

wierzchowny i fascynujący dla 
widza”.

Jury Młodzieżowe postano-
wiło nagrodzić Pokot Agnieszki 
Holland za „wykroczenie poza 
ramy gatunkowe kryminału 
i stworzenie uniwersalnej opo-
wieści o nas samych i nowego 
typu bohatera, kobiety, której 
nie da się określić w dwóch sło-
wach oraz mówienie o rzeczach 
trudnych mimochodem”.

I jeszcze wspomnienie, że 
Nagrodę Jury Dziecięcego 
otrzymała Zupa fasolowa 
(odcinek serialu Kuba i Śruba) 
w reżyserii Marka Burdy ze 
Studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej.

Mimo kłopotów finanso-
wych, bo kilka tygodni przed 
imprezą wycofał się największy 
i wydawało się naturalny, bo 
tarnowski sponsor, czyli kon-
cern Azoty, festiwal udał się 
znakomicie. A publiczność, 
jakby na przekór wymuszo-
nym ograniczeniom, nadzwy-
czaj tłumnie uczestniczyła we 
wszystkich pokazach, spotka-
niach i imprezach towarzyszą-
cych. 

Janusz Kołodziej

MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017

Filmowe rodaków rozmowy
tARNoWsKA NAgRodA  FilMoWA

skiego, który fascynująco obja-
śniał realizacyjne szczegóły 
słynnego Młyna i krzyża czy 
długie, nocne spotkanie tar-
nowskiej publiczności z Rober-
tem Więckiewiczem.

Do Tarnowa branża przyjeż-
dża ochoczo, także ze świado-
mością, że jej nowe produk-
cje poddane zostaną ocenie 
nie tylko profesjonalistów, ale 
także wymagających i wielo-
krotnie zaskakujących swymi 

31. TNF przyciągnęła wspaniałych twórców, ale  
przede wszystkim tłumnie zgromadzanych widzów, 
łaknących spotkań i dyskusji z artystami.

MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017

Statuetki 31. TNF

Gala wręczenia 
nagród – Maciej 
Pieprzyca

Spotkanie pod hasłem „Współczesne 
oblicze kina studyjnego i lokalnego”
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Jesienią zobaczymy ją 
w tytułowej roli rosyj-
skiej superprodukcji, 
której budżet wynosi 

równowartość ok. 25 mln 
dolarów – w Matyldzie. 

Albo i nie zobaczymy. Bo 
choć filmu nikt jeszcze nie 
widział, już wzbudza on gwał-
towne protesty Cerkwi pra-
wosławnej i sprzyjających jej 
polityków. Deputowana Dumy, 
Natalia Pokłońska (która jesz-
cze do niedawna sprawowała 
funkcję prokuratora general-
nego na zajętym przez Rosję 
Krymie), próbowała doprowa-
dzić do sądowego zakazu roz-
powszechniania Matyldy. Jed-
nak wymiar sprawiedliwości, 
po obejrzeniu zwiastuna, nie 
dopatrzył się znamion „obrazy 
uczuć religijnych”. Pokłoń-
ska nie składa broni i konse-
kwentnie domaga się wszczęcia 
postępowania wobec twórców. 
Z kolei, organizacja „Chrześci-
jańskie Państwo – święta Rosja” 
wprost zapowiada, że spali kina, 
które będą pokazywać Matyldę, 
każdy zaś plakat czy reklamę 
filmu potraktuje jako „zamach 
na świętość rosyjskiej Cerkwi 
prawosławnej i prowokację, 
której celem jest stworzenie 
rosyjskiego Majdanu”. 

O co chodzi? Otóż, pro-
dukcja wyreżyserowana przez 
Aleksieja Uczitiela (autora 
m.in. nominowanego do Zło-
tego Globu Na końcu świata) 
opowiada o burzliwym roman-
sie między Mikołajem II Roma-
nowem a tancerką polskiego 
pochodzenia, Matyldą Krze-
sińską. Ich związek zaczął się 
w roku 1890, gdy dziewczyna 
miała zaledwie 17 lat i wystę-
powała na scenie Teatru Mar-
jańskiego w Petersburgu. Jak 
wiadomo z rozmaitych źródeł 
historycznych, męscy przed-
stawiciele carskich rodzin 

zawsze mieli słabość do balet-
nic, Mikołaj nie był więc tutaj 
wyjątkiem. Romans trwał kilka 
lat, skończył się podobno, gdy 
carewicz poślubił Alicję Heską 
w 1894 roku. Dwa lata później 
oboje zostali koronowani na 
cara i carycę Rosji. Zginęli wraz 
ze swymi dziećmi, rozstrzelani 
przez bolszewików, w nocy z 16 
na 17 lipca 1918 roku. 

Matyldzie udało się nato-
miast uciec z ogarniętej rewo-
lucją Rosji i przedostać do 
Paryża. Tu w 1929 roku zało-
żyła własne studio baletowe, 
w którym kształciła się m.in. 
Margot Fonteyn. Występowała 
aż do połowy lat 30. W roku 
1960 opublikowała wspomnie-
nia (przetłumaczone także na 
polski). Dożyła prawie stu lat – 

zmarła w 1971. Jej związki 
z dynastią Romanowów nie 
skończyły się zresztą na roman-
sie z przyszłym carem. Gdy 
została przez niego porzu-
cona, skierowała swoje uczu-
cie w stronę dwóch wielkich 
książąt – Sergieja Michajło-
wicza i Andrieja Władimiro-
wicza. Urodziła syna, ale nie 
chciała zdradzić, który z panów 
jest jego ojcem. Ostatecznie, 
w 1921 poślubiła w Cannes 
Andrieja i, jako żona morgana-
tyczna, otrzymała od rosyjskiej 
emigracji tytuł Jaśnie Oświeco-
nej. Idealna biografia na film! 
Notabene, w 2008 powstał już 
w Rosji czteroodcinkowy serial 
oparty na życiu Krzesińskiej.

Natomiast w roku 2000, 
ostatni car Rosji, Mikołaj II, 

Początkowo planowano pre-
mierę filmu na marzec, osta-
tecznie (?) przesunięto ją jed-
nak na październik. Władze 
Rosji na razie zdają się ostroż-
nie wspierać Uczitiela. Kreml 
potępił bowiem groźby pod 
adresem filmu i jego twórców, 
choć zarazem ostrzegł ustami 
swego rzecznika, Dmitrija Pie-
skowa, że nie będzie tolero-
wał „bluźnierczych fabuł”. Sam 
Uczitiel przekonuje pojednaw-
czo, że w filmie nie ma nic, co 
mogłoby urazić uczucia wie-
rzących i zaprasza Pokłońską 
na prywatny seans.

Niewątpliwie casus Matyldy 
wskazuje na rosnącą w Rosji 
rolę cenzury motywowa-
nej względami religijnymi. 
W roku 2012 wprowadzono 
tam prawo uznające za prze-
stępstwo „publiczną obrazę 
uczuć religijnych”. Była to bez-
pośrednio reakcja na happen- 
ing feministycznej grupy Pussy 
Riot, która wykonała w sobo-
rze Chrystusa Zbawiciela 
w Moskwie pieśń „Boguro-
dzico, przegoń Putina”. Trzy 
członkinie grupy zostały aresz-
towane, dwie z nich skazano 
za „chuligaństwo spowodo-
wane nienawiścią do religii” 
(zwolniono je na mocy amne-

stii w grudniu 2013). Zresztą, 
filmy dokumentalne o Pussy 
Riot (jeden z nich, Pussy Riot. 
Modlitwa punka oglądaliśmy 
także w Polsce) nie mają prawa 
trafić na ekrany rosyjskich kin.

Kolejne akty uchwalane 
przez Dumę stają się orężem 
cenzury, która atakuje na 
wszystkie możliwe sposoby. 
Na przykład, zgodnie z pra-
wem zakazującym używania 
publicznie słów uznanych za 
nieprzyzwoite „wypikano” 
w pokazywanych na tere-
nie Rosji kopiach słynnego 
Lewiatana Andrieja Zwia-
gincewa wszystkie wulgary-
zmy, co niewątpliwie obniżyło 
siłę oddziaływania tego dzieła. 
Była to sprytna i jak najbardziej 
legalna metoda pognębienia 
filmu, który wcześniej oskar-
żono o rusofobię i oczywiście 
obrazę uczuć religijnych, gdyż 
w złym świetle stawia Cerkiew, 
a zwłaszcza jej związki z władzą 
państwową. Przypomnijmy też, 
że obowiązująca od 2013 roku 
ustawa zakazująca „propago-
wania nietradycyjnych relacji 
seksualnych” jest skutecznym 
narzędziem walki zarówno 
z działaczami praw człowieka, 
jak i z artystami. Niedawno 
rosyjskie Ministerstwo Spra-

wiedliwości wpisało na listę 
materiałów zakazanych w Rosji 
internetowy obrazek przed-
stawiający Putina w maki-
jażu, ze sztucznymi rzęsami 
i na tle tęczowej flagi. Malunek 
ten jest często wykorzystywany 
na portalach społecznościo-
wych i podczas demonstracji 
potępiających panującą w Rosji 
homofobię.

Niewątpliwie cenzura o pod-
łożu religijnym znów ma naj-
silniejszą moc oddziaływania, 
nie tylko w Rosji, ale i w innych 
krajach, w tym także i w Pol-
sce. U nas przykładem są cho-
ciażby, zakończone niestety 
sukcesem, protesty przeciwko 
pokazywaniu spektaklu „Gol-
gota Picnic” Rodriga Garcii 

czy donosy do prokuratury na 
przedstawienie warszawskiego 
Teatru Powszechnego „Klątwa” 
w reżyserii Chorwata, Olivera 
Frljicia. Pokłosiem tego „świę-
tego oburzenia” jest też zapo-
wiedź ministra kultury Pio-
tra Glińskiego o wstrzymaniu 
dotacji dla festiwalu Malta, któ-
rego kuratorem ma być Frljić. 
Nihil novi. Tam, gdzie religia 
znajduje wsparcie czynników 
państwowych, natychmiast 
pojawiają się cenzorzy, inkwi-
zytorzy i gorliwi tropiciele 
„bluźnierstw”. Wystarczy przej-
rzeć historię kultury, w tym 
także historię kina.

Nie traćmy jednak nadziei, 
że rozgłos, jaki zdobyła już 
Matylda, wyjdzie na dobre 
przynajmniej Michalinie 
Olszańskiej. To przecież jej 
pierwsza rola w tak prestiżo-
wej, wysokobudżetowej pro-
dukcji. I to od razu główna 
(początkowo zresztą Krze-
sińską zagrać miała dwukrot-
nie nominowana do Oscara, 
Keira Knightley). Matylda 
może więc stać się dla naszej 
aktorki trampoliną do świa-
towej sławy. Nawet, jeśli sam 
film religijni fundamentaliści 
spalą na stosie.

Bartosz 
żurawiecki

MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017

Seks ze świętym
MAtyldA

Michalina 
Olszańska

został uznany przez Kościół 
prawosławny za świętego. I tu 
leży pies pogrzebany. Zwiastun 
Matyldy zapowiada bowiem 
sceny erotyczne między głów-
nymi bohaterami, a przecież – 
jak powiedziała telewizji BBC 
deputowana Pokłońska – „nie 
można pokazywać świętych, 
nie można pokazywać seksu 
między nimi, to nie jest cen-
zura, to jest pogwałcenie praw 
człowieka”. Brzmi absurdal-
nie, ale znajomo? No właśnie. 
Oliwy do ognia dolał zapewne 
fakt, że rolę Mikołaja zagrał 
nie Rosjanin, lecz aktor nie-
miecki, Lars Eidinger, znany 
z odważnych obyczajowo ról 
m.in. u Maren Ade (Wszyscy 
inni) czy Urszuli Antoniak 
(Code Blue). 

W odpowiedzi na groźby 
i   oskarżenia  kierowane 
w stronę autorów Matyldy 
ponad 50 rosyjskich filmow-
ców podpisało list otwarty, 
w którym czytamy m.in.: 
„My, filmowcy, szczegól-
nie ze starszego pokolenia, 
dobrze wiemy, czym jest 
cenzura, która przez kilka 
dziesięcioleci epoki radziec-
kiej kaleczyła losy artystów 
i hamowała rozwój sztuki. Nie 
chcemy, by nasza kultura zna-
lazła się pod naciskiem nowej 
cenzury. Chcemy żyć w kraju 
świeckim i demokratycznym”. 

Co koniec końców stanie 
się z Matyldą? Nie wiadomo. 

Charyzmatyczna Michalina Olszańska 
po Córkach Dancingu i Ja, Olga Hepnarova 
kontynuuje międzynarodową karierę.

MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017

Lars Eidinger 
i Michalina 
Olszańska 

w filmie 
Matylda, 

reż. Aleksiej 
Uczitiel
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Wydarzenie od-
było się już 
po raz szósty 
na  p o cząt-

ku kwietnia w Warszawskiej 
Szkole Filmowej  i przycią-
gnęło poszukujących scena-
rzystów, producentów i reży-
serów. 

Scenarzysta wykonuje swój 
zawód w samotności. Zazwy-
czaj siedzi sam z laptopem 
i z historią do rozpracowa-
nia w głowie. Następnie two-
rzy drabinki, kolejne wersje, 
aż do momentu, gdy powsta-
nie ostateczny wariant. Potem 
scenariusz może zatrzasnąć 
w szufladzie lub pokazać pro-
ducentowi, stacji telewizyjnej 
albo reżyserowi. Agnieszka 
Kruk, dyrektor artystyczna 
tygodniowej fiesty, mówi, że 
to miejsce, w którym spotykają 
się i integrują przedstawiciele 
wszystkich zawodów filmo-
wych. – „Scenarzyści mówią, 
że to dla nich święto. Ludzie 
biorą wolne w pracy, przyjeż-
dżają do Warszawy i cieszą 
się z uczestnictwa”. Script Fie-
sta to specjalistyczny projekt 
edukacyjno-kulturalny będący 
połączeniem formuły szko-
leń, paneli dyskusyjnych, spo-
tkań i warsztatów poświęco-
nych sztuce scenariopisarskiej, 
z towarzyszącym konkursem, 
którego celem jest promocja 
i nagrodzenie najzdolniejszych 
autorów. 

Festiwal tradycyjnie rozpo-
czął się prowadzonym przez 
Macieja ślesickiego Targo-
wiskiem Twórczości, które 
można nazwać „publiczną 
kliniką scenariuszy”. Gospo-
darz Warszawskiej Szkoły Fil-
mowej zapraszał na scenę sce-
narzystów i rozmawiał z nimi 
o tekstach. ślesicki, biorąc 
pod uwagę swoje doświad-
czenie producenckie, uwypu-

klał plusy i minusy projektów. 
Starając się stosować kon-
struktywną krytykę, zachę-
cał twórców do zastanowienia 
się nad całością scenariusza 
raz jeszcze. Publiczna roz-
mowa o projekcie pozwoliła 
zwrócić uwagę na, z początku 
niedostrzegalne, błędy. Wraz 
z audytorium ślesicki zachę-
cał scenarzystę do popraco-
wania nad elementami nie-
konsekwentnymi. Producent 
wielokrotnie podkreślał, że 
scenariusz wymaga ogromnej 
pracy i cierpliwości.

W tegorocznym programie 
nie zabrakło spotkań z uzna-
nymi polskimi twórcami, 
których wiedza i doświad-
czenie były inspiracją dla 
scenarzystów. Pojawili się 
m.in. producent Piotr Dzię-
cioł, reżyserka, scenarzystka 
i producentka Joanna Kos- 
-Krauze, reżyser i scenarzysta 
Maciej Pieprzyca, scenarzy-
sta Robert Bolesto czy produ-
cent Leszek Bodzak. Twórcy 
Ostatniej Rodziny przybliżyli 
uczestnikom festiwalu tajniki 
współpracy scenarzysty z pro-

śnie ta szczególna więź scena-
rzysty i reżysera zadecydowała 
o kształcie filmu. O wyraża-
niu opinii i kooperacji dys-
kutowali również Maciej Pie-
przyca i Joanna Kos-Krauze. 
Ten pierwszy zaprezentował 
swój model pracy nad tekstem, 
gdzie szanując teorię pisania, 
tworzy własną metodę. Na 
początku pracuje codziennie 
przez dwa tygodnie i układa 
pierwszą wersję historii. Po 
pewnym czasie powraca do 
tekstu i oczywiście wprowadza 
liczne zmiany. Pieprzyca swoją 
opowieść oparł o doświad-
czenie przygotowywania sce-
nariuszy Chce się żyć i Jestem 
mordercą. Z kolei Joanna Kos-
-Krauze podzieliła się ze słu-
chaczami informacjami o błę-
dach, jakie pojawiają się we 
wnioskach składanych m.in. 
do PISF-u. Zwróciła uwagę na 
potyczki z ortografią, nieład 
struktury i kwestie formalne. 
Zaznaczyła, że warto dołączyć 
swoje dotychczasowe prace do 
kompletu dokumentów. Opo-
wiedziała również o Związku 
Zawodowym Reżyserów Pol-
skich – Gildii Reżyserów Pol-
skich oraz o relacjach reżysera 
i scenarzysty przy pracy nad 
filmem. Przyznała, że osoby 
piszące odczuwają wielką 
samotność, poczucie odrzu-
cenia, ale również wolność. 
„Najważniejsze jest, aby jak 
najwięcej zachować dla sie-
bie. Często projekt wraca po 
latach” – podsumowała.  

Aleksandra Kułakowska 
zachęcała scenarzystów do 
przesyłania projektów do 
Cyfrowej Strefy Twórców. Sku-
piając się na filmie rozrywko-
wym o potencjale komercyj-
nym, CST szuka projektów 
z kina gatunków oraz seriali 
na anteny programów z Grupy 
Polsat. Kułakowska zwracała 

uwagę, jak dużą wagę przykła-
dają do scenariuszy. „Zajmuję 
się tym od kilku lat i widzę, 
że poziom profesjonalizacji 
rośnie. Teksty są coraz lep-
sze. To właśnie od scenarzy-
stów zależy, jak będzie wyglą-
dać polskie kino. Podchodzę 
z ogromnym szacunkiem do 
autorów tekstów, bo dla mnie 
to niewyobrażalna praca. Skła-
dajcie projekty do Cyfrowej 
Strefy Twórców i rozwijajcie 
je. Wiem, że pracując nad sce-

nariuszem ma się wrażenie, że 
to niekończąca się praca. Nie 
poddawajcie się, bo bardzo 
satysfakcjonujące jest, kiedy 
wasz film zostaje skierowany 
do realizacji” – podsumowała 
przedstawicielka CST.

Od kilku lat na rynku 
medialnym umacnia się pozy-
cja seriali. Powstają coraz lep-
sze polskie produkcje Canal+ 
czy HBO. Agnieszka Kruk 
uważa, że seriale są coraz lep-
sze, bo stacje zainteresowały 
się rodzimymi projektami. 
Podczas festiwalu, o seria-

lach premium, opowiadał 
Maciej Kubicki z firmy produ-
cenckiej Telemark. Próbował 
odpowiedzieć na pytanie, jakie 
charakterystyczne elementy 
sprawiają, że serial otrzymuje 
określenie „premium”. Istotą 
jest oryginalność, czyli coś, 
czego nie widzieliśmy nigdy 
lub od dawna. Liczy się też 
przebieg na poziomie sezo-
nów, odcinka, sekwencji 
i scen. Bohater musi być cie-
kawy, a arena, na której go pre-

zentujemy na tyle interesująca, 
aby historia mogła rozwinąć 
się na przestrzeni wielu odcin-
ków. Serial premium składa się 
najczęściej z 10 odcinków od 
50 do 60 minut każdy. Klu-
czem do oryginalności staje 
się także forma, czyli spo-
sób opowiedzenia historii. 
„Serial Bez tajemnic emito-
wany był od poniedziałku do 
piątku i w każdym dniu do 
terapeuty przychodziła inna 
osoba. Dlatego mogliśmy śle-
dzić go na dwóch poziomach: 
z punktu widzenia terapeuty 

i poszczególnych pacjentów 
w innym dniu tygodnia” – 
mówił Kubicki. 

Kluczowym wydarzeniem 
była Pitch Fiesta, czyli ostatni 
dzień festiwalu. Wtedy zapro-
szeni producenci wysłuchiwali 
pięciominutowych prezentacji 
scenarzystów.  

Na zakończenie festiwalu 
przyznano nagrody w konkur-
sie scenariuszowym.  W kate-
gorii „Koncepcja Serialu Tele-
wizyjnego” zwyciężył Zygmunt 

Gołąb z projektem „Na czterech 
łapach”. Z kolei laur za „Scena-
riusz etiudy do 30 minut” tra-
fił w ręce Jacka Kłoskowskiego 
za „Elę”. 

Czy ze Script Fiesty można 
wyjść, będąc w  trwałym 
związku? Raczej nie, ale jak 
mówi Agnieszka Kruk, festi-
wal pozwala nawiązać ciekawe 
znajomości i w przyszłości 
wykorzystać je w celach biz-
nesowych.

Albert Kiciński, 
Marcin radomski
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scenariuszowe 
świętowanie 

scRipt FiEstA

ducentem. Bodzak opowia-
dał: „Usiedliśmy we trzech, 
każdy patrzył na ten projekt 
z innej perspektywy – Robert 
Bolesto, przyjrzał się scena-
riuszowi po czterech latach, 
Janek Matuszyński chciał zro-
bić dobry debiut fabularny, 
a ja pragnąłem spełnionego 
artystycznie dzieła i filmu, na 
który pójdą ludzie”. Producent 
i reżyser nie wyobrażali sobie, 
aby na planie, podczas mon-
tażu i postprodukcji zabrakło 
Bolesty. To wyjątkowa sytu-
acja, ale według Bodzaka wła-

To impreza dla singli. Szybkie „randki” 
twórców pomagają znaleźć odpowiedniego 
partnera do realizacji projektu. 
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Agnieszka Kruk 
i Maciej Ślesicki

Joanna Kos-Krauze 
i Agnieszka Kruk
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Zgromadzeni w sto-
łecznym kinie Ilu-
zjon widzowie spo-
tkali się, by obejrzeć 

etiudy studentów łódzkiej 
Szkoły Filmowej. Tytuły kon-
kursowe oceniło jury: Adam 
Guziński, Adam Palenta, Jakub 
Tarkowski. Niemal wszystkie 
etiudy pokazywane były pre-
mierowo. Wyjątek stanowili 
Niestrudzeni wędrowcy (2016) 
Kaliny Alabrudzińskiej (doce-
nieni m.in. w Konkursie Mło-
dego Kina w Gdyni) oraz Adap-
tacja (2016), film dyplomowy 
Bartosza Kruhlika. Obraz ten 
zdążył już zdobyć szereg nagród 
na festiwalach w Polsce i za gra-
nicą. Na „Łodzią po Wiśle” film 
Kruhlika został wyróżniony 
Grand Prix i nagrodą za Najlep-
sze Zdjęcia dla Michała Dymka. 
Adaptacja opowiada o rodzinie 
zmarłego w wypadku Michała, 
która nie może pogodzić się ze 
stratą, stale rozdrapuje nieza-
bliźnione rany i wzbudza nie-
ustanne poczucie winy w bracie 
bliźniaku Michała – Marcinie. 
Nikt nie zamierza godzić się 
z rzeczywistością, wzajemne 
obwinianie się o śmierć chło-
paka przyjmuje ekstremalne 
formy. Przed studiami w PWS-
FTviT w Łodzi Bartosz Kruhlik 
ukończył Liceum Plastyczne 
w Zielonej Górze i Studium 
Filmowe we Wrocławiu. Jego 
debiutancka dokumentalna 
etiuda Jutro… zebrała blisko 
40 nagród w Polsce i za granicą.

W kategorii Najlepsza Etiuda 
Fabularna zwyciężyła Emi 
Buchwald i jej Heimat, opo-
wiadający o pięcioosobowej, 
wewnętrznie skłóconej rodzi-
nie, która spotyka się na komi-
sariacie, by zeznawać przeciwko 

sąsiadowi, sprawcy pobicia 
ojca. Wyróżnienie otrzymała 
zaś Róża wiatrów Darii Kaspe-
rek. Za Najlepszą Etiudę Doku-
mentalną uznany został film 
Pięknie nam się układa Macieja 
Jankowskiego, a nagrodę dla 
Najlepszej Etiudy Animowanej 
przyznano Świadomości kota 
Andrei Guizar. Wyróżniony 
został również film Justyny Paz-
dan Zamieniamy się w przy-
rodę. 

niePozorny 
jubileusz
Choć okazja do świętowania 
była nie byle jaka – przegląd 
„Łodzią po Wiśle” odbył się 
po raz 15. – obyło się bez fety. 
Jubileusz nie był akcentowany – 
ani retrospektywami, ani wyda-
rzeniami specjalnymi przypo-
minającymi historię festiwalu. 
Być może dlatego, że impreza 
„Łodzią po Wiśle” po prostu 
była, jest i będzie. Przez lata jej 
miejsce w Warszawie zmieniało 
się aż trzykrotnie. Na początku 

było to kino Luna, następnie 
Kultura, a w ostatnich latach 
młodych filmowców gości 
kino Iluzjon, a wydarzenie 
z trzech dni zostało skrócone 
do dwóch. Formuła „Łodzią 
po Wiśle” pozostaje właści-
wie niezmienna. Na konkurs 
składa się pięć bloków. W każ-
dym z nich etiudy fabularne, 
dokumentalne, operatorskie 
i animowane. Co roku odbywa 
się również pokaz specjalny; 
tym razem imprezę otworzyło 
Wspomnienie lata Adama 
Guzińskiego. Ponadto można 
było wziąć udział w przycią-
gających branżę debatach, 
podobnie jak w latach ubie-
głych: rozmowie na temat 
debiutu w Polsce, organizo-
wanej we współpracy ze Sto-
warzyszeniem Film 1,2, dys-
kusji reżyserów z krytykami, 
oraz w tym roku – prezenta-
cji Studia Filmowego Human 
Ark dotyczącej produkcji na 
małym i dużym ekranie oraz 
pokazie projektu Jana Jakuba 

Kolskiego i jego studentów IV 
roku Wydziału Reżyserii pt. 
Kamienne chleby.

Jubileuszowa edycja wzboga-
ciła się o dodatkową nagrodę 
przyznawaną za montaż. Sta-
tuetka ta wręczana jest z ini-
cjatywy studentów katedry 
montażu oraz wykładowców – 
Milenii Fiedler oraz Jarosława 
Kamińskiego. W tym roku 
nagrody trafiły w ręce Woj-
ciecha Janasa, Agaty Cierniak 
i Piotra Wójcika (wyróżnienie).

koCie animaCje
Aż 13 spośród 37 etiud pokazy-
wanych w Konkursie Głównym 
było filmami animowanymi. Ta 
liczba cieszy – ze względu na 
złożoność technik animacji, 
przygotowywanie etiud ani-
mowanych potrafi trwać wiele 
miesięcy i niełatwo zamyka 
się w cyklu akademickim. 
W tym roku w sekcji domi-
nowały motywy zwierzęce – 
bez przesady można powie-
dzieć, że prym wiodły koty! 
W Zmianach Mai Minic pozna-
jemy kota, który zapatrzony 
w program kulinarny Roberta 
Makłowicza postanawia zmie-
nić swoje życie. W konkursie 
walczyła również Była sobie 
kotka Sofii Nabok o bacznie 
obserwującej rzeczywistość 
małej kocicy, a ostatnią z kocich 
animacji była zwycięska Świa-
domość kota – o myślach kota 
z pikseli. Pisząc o animacjach 
ze zwierzętami w roli głównej, 
nie można pominąć Lowe Alek-
sandry Wit. Zabawna i lekka 

animacja opowiada o różnych 
odsłonach zwierzęcego (a może 
ludzkiego?) niedopasowania. 
Jeż czuje się niekochany przez 
żonę Kurę, Lisica nie może zna-
leźć wspólnego języka z gbu-
rowatym Borsukiem, a Wilk 
z Kocicą nie potrafią wybrać 
nawet filmu w kinie.

na szerokie 
wody
Młodzi filmowcy, którzy stawali 
w konkursowych szrankach 
w latach ubiegłych powoli wsia-
dają do swoich małych łódek 
i wypływają na szerokie wody 
filmowego świata. Jedni z suk-
cesami uczestniczą w znaczą-
cych festiwalach, kolejni są już 
po pełnometrażowym debiucie.

Animowane Ab ovo (2012) 
Anity Kwiatkowskiej-Na-
qvi, zdobyło m.in. nagrodę 
główną dla filmu dyplomo-
wego w Annecy i liczne wyróż-
nienia, choćby w Lizbonie czy 
Montrealu, kolejny obraz tej 
autorki – Locus (2016) zdążył 
już zdobyć Grand Prix w Bel-
gradzie. Dokument Lecieć, 
nie lecieć (2012) w reżyserii 
Anieli Gabryel otrzymał m.in. 

Nagrodę Główną w Wiedniu, 
a jej następny film – Kiedy ten 
wiatr ustanie (2016) był zwy-
cięzcą IDFA w Amsterdamie. 
Lokatorki (2015) Klary Kochań-
skiej zostały nagrodzone stu-
denckim Oscarem w kategorii 
„Foreign Narrative”. W 2016 
etiuda animowana Cipka 
w reżyserii Renaty Gąsiorow-
skiej przywiozła nagrody m.in. 
z AFI FEST w Los Angeles czy 
Nagrodę Główną z Clermont- 
-Ferrand. Opowieści z chłodni 
(2010) Grzegorza Jaroszuka, 
nagrodzone Grand Prix „Łodzią 
po Wiśle”, zostały docenione 
na ponad 30 festiwalach zagra-
nicznych i utorowały reżyse-
rowi drogę do debiutu fabular-
nego Kebab i Horoskop (2014), 
wyróżnionego m.in. w Gdyni, 
Londynie i Rzymie. Zanim 
Magnus von Horn wyreżyse-
rował obsypanego nagrodami 
Intruza (przeszło 20 wyróż-
nień, m.in. nagrody w Gdyni 
i statuetki Szwedzkiej Aka-
demii Filmowej) jego etiudę 
dyplomową Bez śniegu (2011) 
nagrodzono właśnie tutaj. Jesz-
cze nie tak dawno „król kina 
niezależnego” Bodo Kox (autor 

prezentowanej na „Łodzią po 
Wiśle” w 2013 Operze z mydła), 
po debiutanckiej, z sukcesami 
festiwalowymi, Dziewczy-
nie z szafy, kończy pracę nad 
kolejnym pełnometrażowym 
filmem Człowiek z magicznym 
pudełkiem. Warto wspomnieć 
też o Macieju Buchwaldzie 
(Grand Prix Festiwalu 2015 
za obraz Kac), który związany 
jest z Teatrem Improwizowa-
nym Klancyk oraz Teatrem 
Powszechnym w Warszawie, 
gdzie gra w nagradzanych licz-
nymi laurami „Nieznośnie dłu-
gich objęciach” Iwana Wyrypa-
jewa. Lata temu swoje pierwsze 
nagrody i festiwalowe szlify na 
„Łodzią po Wiśle” zdobywali 
m.in. Leszek Dawid czy Jan 
Komasa.

gdzie jest widz?
15. edycja odbyła się pod 
hasłem „Warszawo, my ci poka-
żemy!”. O jaką Warszawę cho-
dziło organizatorom? Czy cho-
dzi tutaj o jej mieszkańców? 
I gdzie jest bijąca z tego hasła 
twórcza i odbiorcza przekora, 
chęć prowokowania? „Łodzią 
po Wiśle” pozostaje wciąż spo-

tkaniem branży. Festiwal to 
dla wielu uczestników kon-
kursu pierwsza możliwość 
obejrzenia swoich produkcji 
na dużym ekranie i pierwsze 
spotkanie z festiwalem filmo-
wym. Dla branży – okazja do 
wyłowienia młodych talen-
tów. Pozostaje pewien niedo-
syt i myśl, że „Łodzią po Wiśle” 
jest wciąż festiwalem robionym 
trochę sobie a muzom. Stu-
denci przywożą swoje etiudy 
do stolicy, ale i tak koniec koń-
ców oglądają je sami. Dysku-
tują o widzu w debatach, ale 
tak naprawdę w ogóle się do 
niego nie zwracają. Przede 
wszystkim dlatego, że w kinie 
Iluzjon „zwykłego widza” po 
prostu nie ma. Impreza jest 
niedostatecznie reklamowana, 
a filmy uczestniczące w kon-
kursie bywają, nawet dla widza 
festiwalowego, dość herme-
tyczne. Mimo wszystko, z nie-
cierpliwością czekam na 16. 
odsłonę i mam nadzieję, że tym 
razem kino łódzkiej filmówki 
NAPRAWDĘ wypłynie na sze-
rokie wody.

Beata poprawa

15. festiwal „Łodzią po Wiśle” prowokował 
hasłem „Warszawo, my ci pokażemy!”.

Na szerokie wody!
ŁodZią po WiślE

Prezentacja sprzętu podczas 
festiwalu „Łodzią po Wiśle”

Laureaci 15. 
festiwalu „Łodzią 

po Wiśle”
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Kazimierz Karabasz 
dokumentalista 
honoris causa
W maju Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna 
im. Leona Schillera w Łodzi uhonoruje Kazimierza Karabasza – 
swego wieloletniego wykładowcę, nauczyciela kilku pokoleń polskich 
dokumentalistów – doktoratem honoris causa. 

Nazwisko artysty najczęściej kojarzy się z jego 
dwoma wielkimi filmami – Muzykantami 
i Rokiem Franka W., albo też z uprawianą 
przez autora dokumentalną metodą „cierpli-

wego oka”, nazwaną tak od tytułu jego książki. W kon-
tekście współczesnego kina dokumentalnego, którego 
emblematami stały się tragedia i ciekawostka, kino Kara-
basza, wyciszone i skupione na uważnym przyglądaniu się 
codzienności człowieka z tłumu, jawi się jeszcze bardziej 
niż przed laty jako twórczość osobna. Z czym ją porów-
nać? Jak analizować? I gdzie szukać odpowiednich dla 
niej kontekstów? 

Rzeczywistość dnia powszedniego, której reżyser tak 
nieznużenie się zawsze przyglądał, i z której pozyskiwał 
materię dla swoich dzieł, nie przemienia się w jego fil-
mach w kronikę zdarzeń, reporterską notatkę, a już na 
pewno nie staje się banalnym dokumentalnym studium 
z natury. Filmy te dotykają bowiem istoty zjawisk, któ-
rym autor postanowił się przyjrzeć, i o których postano-
wił opowiedzieć. Znajduje je – tak jak bohaterów swych 
filmów – poza nurtem wielkiej historii, i z dala od mod-
nych i głośnych postaci. Innymi słowy, Karabasz, pokazu-
jąc w swych filmach „tu i teraz”, wybrane i zarejestrowane 
przez niego, dąży do wydobycia i ukazania obecnego 
w nim „zawsze i wszędzie”. Jego filmy nie są tylko por-
tretami młodych i starych robotników, opowieściami 
o ludziach przekraczających próg dorosłego życia lub sta-
rości w kolejnych dekadach drugiej połowy XX wieku. 
Są raczej – a może przede wszystkim – filmami dotyka-
jącymi spraw trwałych, opisującymi (chciałoby się rzec) 
stały rytm ludzkiej egzystencji. W tym, co kruche, ulotne 
i przemijające, w kostiumach i rekwizytach codzienno-
ści, odnajduje artysta to, co w jakimś sensie wymyka się 
czasowi, i co powraca w ludzkim życiu na wiele różnych 
sposobów. Gesty, spojrzenia, nastroje, myśli – tak nie-
rozłącznie związane z czasem, w którym zostały uchwy-
cone i sfotografowane – powtarzają się wraz z nadejściem 
kolejnych pokoleń. Odnieść można wrażenie, że istota 
tych zachowań pozostaje niezmienna. Szara codzien-

ność, która tak bardzo pociąga artystę, nie przestaje być – 
pomimo niewątpliwej poprawy jakości życia – szara, 
nawet z upływem lat. Zmieniają się co najwyżej odcienie 
tej szarości. I na tym właśnie koncentruje on swą uwagę 
najbardziej. Konsekwentnie powraca w swych filmach do 
tych samych tematów, wydobywa niuanse zmian zacho-
dzących w tych wymiarach ludzkiej egzystencji, które 
są najbardziej trwałe. „Bardziej mnie wzruszają emocje 
i przeżycia człowieka najskromniejszego, ukrytego w cie-
niu, tego, który bardzo rzadko jest tematem sztuki” – 
powiedział przed laty Karabasz, ujmując w tym zdaniu 
jedną z kluczowych myśli swego artystycznego credo. Fo
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Z Kazimierzem Kara  baszem 
Odczytywanie czasu
przyznanie panu doktoratu honoris causa 

pWsFtvit wydaje się dobrą okazją, 
by w naszej rozmowie powrócić do czasów, 
kiedy pan sam był studentem, do pana pierw-

szych filmowych wtajemniczeń i doświadczeń. 
Przez pierwsze dwa lata nie kręciliśmy filmów w szkole. 
Mieliśmy różne zajęcia teoretyczne. Pisaliśmy scenariu-
sze, rysowaliśmy scenopisy. Jakieś dramaturgiczne reguły 
odkrywaliśmy. Na przykład czytaliśmy literaturę i zasta-
nawialiśmy się, co bardziej, a co mniej, nadaje się na film 
fabularny, do adaptacji. Trochę fotografowaliśmy – jakieś 
pejzaże i białe gipsowe głowy.

A pamięta pan swoją pierwszą etiudę dokumentalną 
Jak co dzień (1955)?
Pamiętam, jak zobaczyłem ją powtórnie po wielu latach 
w telewizji podczas wakacji. Poszedłem ją obejrzeć 
w sopockim ZAiKS-ie z pewnym lekceważeniem, bar-
dziej żeby sobie przypomnieć, co tam w ogóle jest, bo 
nie spodziewałem się zobaczyć niczego wartościowego. 
Myślałem, że to jest taka sobie etiuda, która nie pokazuje 
za wiele, jak naprawdę było, może jakieś ślady... Tymcza-
sem zdumiałem się. To był naprawdę kawałek życia. Co 
mi zaimponowało? Jakaś nieoczekiwana surowość zdjęć, 
które robił Zbyszek Karpowicz. Mieliśmy zwykłego arri-
flexa, prawdopodobnie z dwoma obiektywami, jednym 
normalnym i jednym trochę dłuższym, takim 80mm. To 
był film o ludziach dojeżdżających rano koleją do War-
szawy, do pracy. Jechali z Marek, z Tłuszcza, z linii otwoc-
kiej i skierniewickiej, żyrardowskiej właściwie. Z Marek 
na przykład ciuchcia sunęła pełna, oblepiona ludźmi 
jak tramwaje wówczas. Dojeżdżano na ciężarówkach, 
bo przecież fabryki dowoziły swoich pracowników spod 
Warszawy na normalnych otwartych ciężarówkach bez 
plandeki. W autobusach tłok niesamowity. Trudno to, co 
nakręciliśmy nazwać obserwacjami. To były surowe nota-
cje na czarno-białej taśmie. Było trochę twarzy. Nawet 
zdumiewająco dużo twarzy jak na ówczesny film doku-
mentalny. Wtedy sfilmowana sytuacja była jakby ważniej-
sza niż twarz. Nikt nie cenił twarzy.

Ale u pana było inaczej. Nakręcił pan wtedy swój 
pierwszy profesjonalny film pokazujący tylko twarze. 
Mam na myśli Warszawianki (1955), o którym kiedyś 

Rozmawia 
Mikołaj Jazdon

Warszawa, maj 2003. 
Kazimierz Karabasz 
realizuje zdjęcia kamerą 
mini-DV do swego 
autobiograficznego 
dokumentu Spotkania 
(2004)

Twórczość Karabasza zaświadcza o najwyż   szej randze polskiej szkoły dokumentu
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rozmawialiśmy. Dziś jest uznany za zaginiony. tym 
bardziej warto o nim porozmawiać. Jak doszło do jego 
powstania?
To musiało być między jesienią 1955 a wiosną 1956, kiedy 
z Władkiem ślesickim nakręciliśmy Gdzie diabeł mówi 
dobranoc. Miałem kontakt z telewizją na Placu Zbawi-
ciela, gdzie odbywałem praktyki w czasie światowych Dni 
Młodzieży latem 1955 roku. Ponieważ znałem niemiecki, 
przydzielono mnie do ekipy telewizyjnej z NRD, która 
kręciła reportaż. W zasadzie praktyki robiłem w WFD, 
gdzie z Władkiem byliśmy asystentami. Jeździliśmy na 
zdjęcia z ekipami Polskiej Kroniki Filmowej. Mniej wię-
cej wtedy, korzystając z jakichś znajomości nawiązanych 
na Placu Zbawiciela, otrzymałem propozycję zrobienia 
filmu o kilku warszawiankach, takich znanych i takich 
„bez nazwisk”, które sam odszukałem. W filmie było ich 
siedem, może dziewięć. Wszystkie miały pięćdziesiąt 
i więcej lat, pamiętały dawną Warszawę. To były bardzo 
otwarte kobiety, z którymi rozmawiało się z ogromną 
łatwością. Była wśród nich pani Herse, właścicielka 
przedwojennej wytwórni kapeluszy, której opowieść zare-
jestrowaliśmy.

Dom Mody „Herse” założyli jeszcze na przełomie 
XiX i XX wieku bracia Herse. Budynek tego słyn-
nego sklepu z ubraniami możemy oglądać w fil-
mie Michała Waszyńskiego Jego Ekscelencja Subiekt 
(1933) z eugeniuszem Bodo w roli ekspedienta. 
pamięta pan, kto jeszcze wystąpił w Warszawian-
kach?
Pamiętam kobietę, która przeżyła powstanie. Całą 
rodzinę straciła. Przeszła kanałami ze Starówki do 
śródmieścia. Była tam też bohaterka, która jako jedna 
z pierwszych wróciła do zrujnowanej Warszawy w stycz-
niu 1945 roku. Rejestrowaliśmy same rozmowy, „set-
kowo”, w ich domach. Jak to zobaczył szef telewizji, Wło-
dzimierz Sokorski, to się trochę krzywił. Spodziewał się, 
że absolwent szkoły zrobi jakiś skomplikowany film. Ale 
przecież wspomnienia tych kobiet to było najciekawsze, 
co można było zarejestrować. Zrobiliśmy ten dokument 
na szesnastce. Trwał około dwudziestu minut. Nie mogę 
sobie tylko przypomnieć, w jaki sposób rejestrowali-
śmy dźwięk, no taśmy magnetycznej jeszcze wówczas nie 
było…

to był w zasadzie pana debiut.
No tak. Ale wie pan, ja to bardziej traktowałem jako 
notację, którą warto zachować. Telewizja wówczas nie 
wydawała się rzeczą poważną. Nie mieliśmy świadomo-
ści, że to może zostanie jako pewna dokumentacja. Mnie 
się wydawało, że to idzie w powietrze i koniec. Trudno – 
kto zobaczy, to zobaczy. Telewizja relacjonowała bieżące 
zdarzenia. Jeśli ktoś sięgał w głąb czasu, to wydawało się 
to czymś poza zainteresowaniami tego medium. War-
szawianki były dla mnie taką „próbeczką” dla wypełnie-
nia czasu i spróbowania, bo czego mogłem się przy tym 
nauczyć poza jakąś umiejętnością oswajania ludzi przed 
kamerą, otwierania ich?

potem z Władysławem ślesickim nakręciliście dwa 
dokumenty, które stały się kanonicznymi utworami 
„czarnej serii”: Gdzie diabeł mówi dobranoc (1956) 
oraz Ludzi z pustego obszaru (1957). Oba powstały 
w warszawskiej WFD i trafiły do dystrybucji w kinach, 
nie w telewizji.
Ale Antoni Bohdziewicz, nasz profesor ze szkoły filmowej, 
zaprosił nas, mnie i Władka ślesickiego, do telewizji do 
programu poświęconego naszym filmom. Władek się bro-
nił, bo nie lubił mówić, ale poszedł. Program trwał jakieś 
dwie, trzy godziny – rozmowa przeplatana fragmentami 
naszych filmów. Pamiętam, jak w pewnym momencie Boh-
dziewicz pomylił się. Przeprosił, bo wiedział, że tego nie 
można ani wyciąć, ani wymazać, to szło wprost w eter… 
Przedstawił nas jako młodą grupę „dzikusów”, którzy sko-
rzystali z okazji, że październik ’56 bez porównania posze-
rzył możliwości tematyczne w dokumencie.

polska po październiku 1956 roku przyciągała do 
polski także obserwatorów z Zachodu. to wówczas 
przyjechali do polski bracia David i Albert Maysle-
sowie, wówczas początkujący filmowcy, którzy kilka 
lat później stali się czołowymi twórcami amerykań-
skiego direct cinema, autorami m.in. głośnych filmów 
o zespołach rolling stones czy The Beatles. pan stał 
się ich przewodnikiem po Warszawie czasu Odwilży…
Skontaktował mnie z nimi prof. Jerzy Toeplitz, rektor 
naszej szkoły. Było to już po realizacji tych dwóch „czar-
nych filmów” z Władkiem. Bracia Mayslesowie przyje-
chali z nowiutkim niemym arriflexem 16mm, który kupili 
w Monachium. W pewnym sensie organizatorem ich 
pobytu tutaj był Olek Prószyński, syn Ksawerego. Znał 
perfekt angielski, ja tak znowu nie bardzo. Nasze spotka-
nia odbywały się albo u niego, albo w hotelu Bristol, gdzie 
Amerykanie się zatrzymali.

Albert Maysles miał już na koncie krótkometrażowy 
dokument nakręcony w Zsrr w 1955 roku Psychia-
try in Russia. A Film Report of Russian Mental Hospi-
tals, złożony z ujęć nakręconych niemą kamerą, 
z komentarzem zza kadru. W polsce z bratem nakrę-
cili Youth in Poland (1957), który podobnie jak War-
szawianki nie zachował się. czy pamięta pan, jakie 
materiały do niego zbierali amerykańscy dokumen-
taliści?
Nagrywaliśmy wywiady z młodymi ludźmi. Jeden z braci 
Mayslesów był operatorem, a drugi dźwiękowcem. Ja tym, 
który pyta. Dźwięk nagrywaliśmy na polskim magnetofo-
nie Melodia. To oczywiście nie miało żadnego synchronu, 
ale potem z ogromnym trudem montażysta, pan Wacław 
Kaźmierczak, wszystko popodcinał i jakieś synchrony były. 
Jak sobie uprzytomniam, to były dwie grupy materiałów. 
Jedne to rozmowy, zupełnie przypadkowe, na ulicy, oraz 
te troszeczkę głębsze z ludźmi z elity, też ze studentami, 
nagrywane na przykład w jednym z lokali na Kruczej. Przy 
tych rozmowach ulicznych Mayslesowie zadawali w zasa-
dzie tylko dwa pytania: jak odczuwasz obecne zmiany i czy 
byłeś kiedykolwiek aresztowany? Jeszcze inne zdjęcia sami 
realizowali na ulicach Warszawy: że wciąż jest dużo ruin, 
że komunikacja jest fatalna. Oglądałem je potem, gdy mon-
tował je pan Kaźmierczak.

Jakiś czas temu napisałem maila do Alberta Mayslesa, 
pytając o szczegóły tamtego pobytu w Warszawie. Oto 
co mi odpisał: „tak się złożyło, że byliśmy w Warsza-
wie w czasie, gdy studenci demonstrowali przeciwko 
zamknięciu tygodnika »po prostu«. podczas demon-
stracji milicjanci zaczęli mnie pałować, podbili mi 
oko, przestali dopiero, gdy powiedziałem, że jestem 
Amerykaninem. Kiedy tego samego dnia wieczo-
rem spotkałem Karabasza, ten spojrzał na moje pod-
bite oko i powiedział, że teraz już dokładnie wiem, 
jak to jest żyć w polsce. (…) Nie pamiętam dokład-
nie okoliczności, w których poznałem Kazimierza. 
Był naszym tłumaczem i kimś w rodzaju pośrednika. 
Był bardzo pomocny i świetnie we wszystkim zorien-
towany. Z pomocą polskiego montażysty, prywat-
nie, podmontowaliśmy trochę nasz film w pałacu 
Kultury. Jednak tak naprawdę Youth in Poland nosił 
tytuł Poland Outlook i w swoim ostatecznym kształcie 
został wyprodukowany oraz zmontowany w Nowym 
Jorku przez telewizję NBc, która wyemitowała go 
w 1957 roku”.

W IMIĘ CZEGO 
chcesz zrobić 
ten film?

Spotkanie Kazimierza Karabasza z Franciszkiem 
Wróblem, bohaterem słynnego dokumentu Rok 
Franka W. (1967). Efektem tego spotkania stała się 
realizacja Pana Franciszka (2006)
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 janusz majewski:

Włódzkiej szkole minęliśmy się, 
on w 1955 skończył ją, ja zaczą-

łem. Poznaliśmy się dopiero w latach 
60., w WFD. Moje pierwsze wrażenie: 
człowiek skupiony, oschły, zamknięty, 
introwertyk, ale w związku z tym ktoś 
nieprzeciętny. Kiedy poznałem jego 
filmy, a potem bliżej jego osobiście, 
zobaczyłem niezwykłą empatię, jaką 
darzy ludzi, swoich bohaterów, por-

tretowanych ze zrozumieniem, z wyrozumiałością, z czuło-
ścią – wtedy mi zaimponował. I imponuje do dziś.

 marCel Łoziński:

Kilka razy oglądałem Muzykan-
tów i dopiero za którymś razem 

zrozumiałem, że obrazy, które zapa-
miętałem: małe mieszkania, łóżka 
z puchatymi kołdrami, święte obrazy 
na ścianach, ręcznie haftowane ser-
wety, kryształowe wazony ze sztucz-
nymi kwiatami, synek przy kuchen-
nym stole odrabiający lekcje – że 
to wszystko narodziło się w mojej 

głowie. Na ekranie była po prostu tylko próba orkiestry, ale 
sfilmowana takim magicznym sposobem, że to, co sobie 
wyobrażałem, istniało naprawdę, tylko było ukryte pod tym, 
co na pierwszy rzut oka było widać. Kazimierz Karabasz, jak 
prawdziwy sztukmistrz pokazał mi, że w kinie można zoba-
czyć i usłyszeć coś, czego na ekranie w ogóle nie ma, ale ja 
zapamiętam, że to widziałem i słyszałem.

 witold stok:

Lata 70. Ten niezwykły, bezpre-
tensjonalny człowiek, zaraził nas 

wirusem dokumentu. Odkryliśmy, że 
zdrowo jest być ciekawym zwykłego 
szeregowego człowieka. W niepowta-
rzalnej chemii pomiędzy Karabaszem 
a Stasiem Niedbalskim nic bardziej się 
nie liczyło niż prawda twarzy.

Podczas  Camerimage 2005 
w Łodzi poszedłem do naszej sta-

rej szkoły sprawdzić parę szczegółów technicznych przed 
warsztatem dla studentów trzeciego roku. I nagle, w pocze-

kalni rektora – miejscu zwykle psychologicznie związanym 
z oczekiwaną naganą – spotkałem profesora Karabasza. Pra-
wie 40 lat przedtem robił wrażenie, jakby dekadę starszego 
niż naprawdę, głęboko skoncentrowanego, i mimo całej jego 
ciągłej ciekawości człowieka – również nieco zamkniętego 
w swoim świecie. Student czuł się trochę, jakby w obecno-
ści arcykapłana najczystszej odmiany analitycznego doku-
mentalizmu, rozbitka na wyspie jego bardzo własnej wraż-
liwości. Ile w tym było zewnętrznej maski ochronnej, a ile 
niezbędnej twórczej prywatności?

Nie widzieliśmy się przez trzy dekady, od czasów WFD. 
Utyłem, włosy przyprószył szron. Pomyślałem, lepiej przed-
stawię się. Ale nie, jego oko dokumentalisty działa dosko-
nale i naturalnie rozpoznał mnie od razu. Nie zmienił się. 
Oczywiście, jest kilka zmarszczek, trochę mniej włosów. 
Ale oczy badawczo przymrużone dokładnie tak samo się-
gają do wnętrza, ten sam uśmiech ojca spowiednika roz-
braja jak zawsze. Wydaje się, że przestał starzeć się, jakby 
zdołał przerwać wysiłki czasu. Teraz jest w tyle za kalen-
darzem 10 lat lub więcej. I tak też mu mówię – niespe-
cjalnie z uprzejmości, ale po prostu z tego, co naprawdę 
widzę. – „Ale, ale... – mówi – panie Witoldzie, jednako-
woż...”. I nawet, co nadzwyczajne, uznaje za właściwe, aby 
mnie skomplementować. –„Pamiętam i cenię pana Film 
o Babci”. I dodaje: „Wie pan, często pokazuję ten film moim 
studentom. Mogę nawet przywołać jego niektóre cięcia...”. 
To, jak mówi, nie brzmi jak konwencjonalna konwersa-
cyjna uprzejmość, być może naprawdę przypomina sobie 
ten mój krótki dokument. Rosnę oszołomiony, takie słowa 
od prawdziwego mistrza – ważniejsze od nagród. Mówię 
mu, jak interesujące są spostrzeżenia o patrzeniu doku-
mentalnym w jego książce. Na co profesor odpowiada, jak 
zwykle – mentalnie wyprzedzając rozmówcę – że tak, dzię-
kuje, ale wydał od tego czasu trzy następne. Czuję się jakoś 
specjalnie naszprycowany przez te kilka minut rozmowy 
z profesorem. Wydaje się, że on wciąż ulatuje w rzadszym 
powietrzu niż reszta nas.

Tydzień później dostałem kopertę A4 z jego trzema 
nowymi książkami, z miłą dedykacją. Wewnątrz, praw-
dziwe perły mądrości. Kiedy jest najlepsza chwila, aby 
włączyć aparat? Kogo filmować? Zwróć uwagę na ludzi, 
którzy są gotowi otworzyć się, którzy chcą się uwolnić od 
obcisłej zwyczajności i pozostawić coś po sobie. Najbar-
dziej obiecujący są ci, którzy potrafią utrzymać zdolność 
bycia sobą – także w obecności ekipy filmowej. Trzymaj się 
blisko rzeczywistości, ale umiarkowanie, a nie w złudnych 
odświętnych chwilach. Mam wrażenie, że choć to rady dla 
młodych dokumentalistów, nie mógł przez to lepiej powie-
dzieć o samym sobie.

Tak, była duża draka z milicją na Placu Narutowicza, bo 
Mayslesowie ukrywali dużą kamerę pod płaszczem. No 
i milicja się przyczepiła. Wytłumaczyłem im jednak, że to 
studenci z Ameryki, zupełne naiwniaki, które nie mogą 
nikomu zaszkodzić. Tymczasem oni nakręcili dwie rolki 
i wieczorem wysłali samolotem do USA. Po trzech dniach 
przyszła wiadomość, że materiał został wyemitowany 
przez telewizję. Nakręcili jeden z unikalnych materiałów, 
że w Polsce znów coś dzieje się niepokojącego. śruba się 
ponownie zakręca…

i tutaj już właściwie zaczyna się temat na osobną 
rozmowę o kolejnym okresie w pana twórczości, 
już po „czarnej serii”, powszechnie kojarzonym 
z takimi filmami, jak Muzykanci (1960) czy Rok 
Franka W. (1967). pozwoli pan, że na zakończe-
nie przytoczę w tym miejscu słowa z pana książki 
„Odczytać czas”: „Miałem wrażenie, że zamknął 
się jakiś etap – i trzeba szukać inspiracji na innym 
polu. Dochodziłem do niejasnego na razie prze-
konania, że dokument mógłby się pokusić o wej-
ście na teren zupełnie dotychczas nieuczęszczany: 
w rejon prywatnych emocji ludzi pracujących 
w różnych zawodach…”. Fo
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WieLOGłOs 
o Kazimierzu Karabaszu

Franciszek Wróbel i Kazimierz Karabasz w Paczkowie 
podczas realizacji zdjęć do filmu Pan Franciszek (2006)

Kazimierz 
Karabasz 
na planie 
filmu Pan 
Franciszek 
(2006)
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 andrzej saPija:

Dzieli nas spora różnica wieku – 
24 lata. Byłem jego studentem. 

Potem przez kilka lat prowadzili-
śmy wspólnie zajęcia z filmu doku-
mentalnego na latach magisterskich 
w Szkole Filmowej w Łodzi. To on 
zaproponował mi ten wspólny peda-
gogiczny układ. Obserwowałem go 
na zajęciach. Jako pedagog był przede 
wszystkim wymagający. Najpierw od 

siebie, a potem od innych. Wkładał w zajęcia całą energię, 
siły, skupienie. Cierpiał, kiedy zajęcia były odwoływane. Nie 
rozumiał nieobecności studentów. Wymagał od nich przede 
wszystkim powagi i zaangażowania. Robienie filmu było dla 
niego czymś niezmiernie ważnym i odpowiedzialnym. Nie 
wszyscy gotowi byli sprostać tym wymaganiom. Ale ci, którzy 
zdecydowali się na taką współpracę, otrzymywali coś więcej, 
co wychodziło poza sferą warsztatową. Dochodzili do pewnej 
koniecznej, pożądanej przy pracy nad filmem, sfery świado-
mości. I byli mu za to wdzięczni.

 miChaŁ rogalski:

Kazimierz Karabasz nauczył mnie 
obserwować małe zwycięstwa. 

Takie, jak zwykle człowiek w życiu 
odnosi. Kiedy przyniosłem mu pierw-
sze materiały do dyplomowego Filmu 
życia, byłem przekonany, że mnie 
wyrzuci. Tam się nic nie działo. Jacyś 
ludzi kręcili się w kółko, desperacko 
próbując zapanować nad swoim cha-
otycznym życiem. Żadnych łez, krzy-

ków, rozdzierania szat. Myślałem, że żadnego materiału na film 
tam nie ma. Nuda. A jednak Karabasz był zachwycony, bo pod 
tym „nic” czaił się prawdziwy dramat codziennej egzysten-
cji. Dzięki niemu ten film powstał i okazał się całkiem niezły. 
Nigdy potem nie zrobiłem tak prawdziwego dokumentu. Ta 
nauka obserwacji małych zwycięstw pomogła mi też cieszyć 
się moimi małymi zwycięstwami.

 leszek dawid:

pierwsze spotkanie z Karaba-
szem to była Szkoła Filmowa 

w Łodzi. Egzamin wstępny. Trzeci 
etap. Wyłożyłem właśnie na stół 
moje zdjęcia. Podszedł Karabasz 
i wziął chyba najgorsze z nich – 
jakiś plener z ławką. Zdjęty stra-
chem, natychmiast zapomniałem, 
po co je zrobiłem i dopadła mnie 

oczywista myśl – to był idiotyczny pomysł, żeby coś takiego 
przynieść na egzamin. Ale Karabasz pochylił się nad tą 
ławką i zobaczył w niej coś prostego i szczerego. Zadał 
kilka pytań, pochwalił zdjęcie i obronił w nim uczciwość, 
w którą sam na chwilę zwątpiłem. To była ważna lekcja, jak 
w prostych rzeczach dostrzegać ich niezwykłość. Na tym 
polega ogromna siła Karabasza.

 maŁgorzata szumowska:

Kazimierz Karabasz to obok Woj-
ciecha Jerzego Hasa najważniej-

szy mój nauczyciel, właściwie śmia-
ło mogę powiedzieć człowiek, któ-
ry ukształtował mnie jako reżysera. 
Karabasz poświęcił mi wiele uwagi, 
wiele długich rozmów o tym, czym 
jest pokora wobec swoich bohaterów, 
czym jest wybór miejsca, w którym 
stawiasz kamerę, gdy na nich pa-

trzysz, czas, który z nimi spędzasz i w końcu montaż, któ-
ry w dokumencie spełnia funkcję szczególną. Montażu rów-
nież uczyła Lidia Zonn (prywatnie żona Kazimierza Kara-
basza – przyp. red.) i te dwa glosy wspaniale się uzupełniały. 
Gdyby nie Karabasz, nie powstałaby Cisza, mój trzeciorocz-

ny film dokumentalny, dzięki któremu właściwie zaczęła się 
moja międzynarodowa droga. Karabasz był uważny na swo-
ich uczniów, skupiony, i tej uważności na drugiego człowie-
ka uczył. To jedna z większych lekcji, jaką dostałam zarów-
no jako filmowiec, jak i człowiek.

 wojCieCh staroń:

Kazimierza Karabasza widywa-
łem w Studiu Kronika w WFD, 

gdzie pod koniec szkoły filmowej 
zacząłem pracować jako opera-
tor. Zazwyczaj chodzili we dwójkę 
z Lidią Zonn, którą pamiętałem 
ze szkoły, eleganccy, spokojni, 
dostojni… 

Kolejne spotkanie, podczas którego 
się poznaliśmy: pan Kazimierz razem 

z Marcelem Łozińskim oglądają pierwszą układkę Syberyjskiej 
lekcji – i to jest dla mnie zimny prysznic… Ale wyczuwam 
u Karabasza ciekawość i wrażliwość, i jakby nieco skrywaną 
sympatię. Dużo satysfakcji miałem, gdy za jakiś czas poprosił 
mnie o kasetę VHS z Syberyjską lekcją, by ją pokazać studentom. 

Powiedział mi kiedyś, że w domu ogląda telewizję ze zdję-
tym kolorem, bo bardziej ciekawi go świat czarno-biały. Był 

dobrym duchem dla mnie początkują-
cego dokumentalisty. Do dziś jego Rok 
Franka W. jest dla mnie bardzo ważnym, 
ponadczasowym filmem. Podziwiam go 
za jego wytrwałość i konsekwencję, że nie 
rozstaje się nigdy z kamerą lub aparatem 
fotograficznym.

 rafaŁ skalski:

Dl a  m n i e 
f i l oz of i a 

profesora Kara-
basza jest esen-
cją  myślenia 
o   dokumen-
cie: aby przede 
wszystkim krę-
cić filmy o zwy-
kłych ludziach, 

aby szukać i czasem znajdować rzeczy nad-
zwyczajne w sytuacjach banalnych. Żeby 
stawiać pytania, zamiast na siłę dawać 
odpowiedzi. Profesor z uporem, ale też 
ciepłem na każdych zajęciach stawiał nam 
pytania: po co chcesz to robić? A przede 
wszystkim – „W IMIĘ CZEGO chcesz 
zrobić ten film?”. To pięknie postawione 

pytanie staram się za profesorem Karabaszem powtarzać przy 
każdym kolejnym projekcie.

 maria kolano-PeCyna
(BoHaTeRKa FilMów KaZiMieRZa KaRaBaSZa:
PRZENIKANIE, 1978; laTo w żaBNie, 1977 oRaZ 
CZaS PoDwóJNy, 2001):

Moje pierwsze spotkanie z panem 
Karabaszem to rok 1975. Wła-

śnie przyjechałam do Warszawy 
z odległego zakątka Polski, nieco zagu-
biona i przytłoczona dużym miastem. 
Życiowy plan to indeks renomowanej 
uczelni SGGW. Na mojej drodze poja-
wił się skromny, na pozór zwyczajny 
człowiek, który w tłumie młodych, 
przebojowych ludzi dostrzegł mnie, 

dziewczynę ze wsi. Zobaczył we mnie bohaterkę swojego filmu. 
To było niezwykłe doświadczenie, znajomość na długie lata 
z człowiekiem potrafiącym dostrzegać to, co ważne w codzien-
nym życiu zwyczajnych ludzi. I choć pan Kazimierz Karabasz 
w mych wspomnieniach jest cichym, cierpliwym obserwato-
rem, w mym sercu jest wielkim człowiekiem.Fo
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W prostych rzeczach dostrzegać niezwykłość.     Na tym polega siła Karabasza

Kazimierz Karabasz – filmowiec 
i fotograf – robi zdjęcie na 
wystawę „Gdzieś w Poznaniu…” 
latem 2004 roku
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Polskie kino przedwojenne nie było 
zainteresowane gatunkiem sci- 
ence fiction. Nie mieliśmy swo-
jego Metropolis czy Aelity, jak są-

siednie kraje – Niemcy czy Związek Ra-
dziecki. Nasi twórcy zawsze chętniej speł-
niali się w innych gatunkach sztuki fanta-
stycznej, przede wszystkim w grozie i ba-
śni. Stąd, nieliczna wprawdzie, obecność 
utworów w rodzaju Pana Twardowskiego 
(1921) Wiktora Biegańskiego czy Dybuka 
(1936) Michała Waszyńskiego, zrealizo-
wanego zresztą w jidysz. Mocno związa-
na z tradycją romantyczną, jak cała polska 
kultura, rodzima kinematografia intere-

sowała się bardziej widmami i upiorami 
niż wizjami podboju kosmosu i robotyką. 

Po drugiej wojnie światowej nie zmie-
niło się tak wiele, nasze kino nadal było 
z ducha romantyczne, ale już śmielej ra-
dziło sobie z science fiction, być może 
pod wpływem rozkwitu literatury tego 
typu. Stąd nie dziwi, że polska fantasty-
ka naukowa to w dużej mierze recepcja 
twórczości Stanisława Lema na ekranie 
kinowym i telewizyjnym.

Planeta lem
Do twórczości Lema polscy (jak i świato-
wi) filmowcy podchodzili często z pewną 

rezerwą, nie dość odważnie, by zapropo-
nować oryginalny ekwiwalent jego utwo-
rów, albo też – rzadziej – dość swobodnie 
pozwalając sobie na spore odstępstwa od 
pierwowzorów. Kluczowe zagadnienia 
humanistyczne, takie jak kwestia moż-

liwości poznawczych człowieka czy jego 
tożsamości, sprawa relacji realne – wir-
tualne, obecność i status sztucznej inteli-
gencji wśród ludzi, wreszcie wyłaniający 
się z tej twórczości model istnienia post-
humanistycznego stały się wyzwaniami, 
których potrzebowało i wciąż potrzebu-
je filmowe SF. 

Pierwsze filmy, jakie powstały na pod-
stawie twórczości autora „Niezwyciężo-
nego”, wynikały z uwarunkowań geopo-
litycznych, a także dominującej poetyki 
realizmu socjalistycznego, której wyznacz-
niki odcisnęły piętno zarówno na utwo-
rach pisarza, jak i dziełach filmowców. 

Dotyczy to pierwszej wydanej w formie 
książkowej powieści fantastycznonauko-
wej Lema „Astronauci” (1951) oraz jej 
wersji kinowej Milcząca gwiazda (1960), 
zrobionej przez reżysera z NRD Kurta 
Maetziga, w koprodukcji z „zaprzyjaź-
nionym” krajem zza wschodniej granicy 
oraz drugiej w tej formie powieści „Ob-
łok Magellana” i filmu Ikaria XB-1 (reż. 
Jindřich Polák) z1963 roku, zrealizowa-
nego już bez udziału Polaków w równie 
„bratniej” Czechosłowacji. 

Milcząca gwiazda powstała na bazie 
scenariusza napisanego przez Maetziga 
z Janem Fethke, podążając mocno za an-

Grażyna Dyląg, 
Andrzej Seweryn 
i Henryk Talar w filmie 
Na srebrnym globie, 
reż. Andrzej Żuławski

Polskie SF to adaptacje 
Lema, groteskowe  
wizje, komediowe światy, 
apokaliptyczne obrazy, 
filozoficzne rozprawy 
i historie z przymrużeniem 
oka. 

POLSKIE SCIENCE FICTION

Bronisław Oranowski 
w filmie Pan 
Twardowski, 
reż. Wiktor Biegański 

Lili Liliana 
w filmie 
Dybuk, 
reż. Michał 
Waszyński 

30 31MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017 MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017



teMAt NUMerU

Powyższą konwencję przekracza nie-
co adaptacja telewizyjna powieści Lema 
z przełomu lat 50. i 60. „śledztwo” (także 
w formie średniometrażowego, 50-minu-
towego filmu). Marek Piestrak, przeno-
sząc ją na mały ekran w 1973 roku, musiał 
zmierzyć się z niejednorodną formą gatun-
kową – regułami opowieści kryminalnej, 
grozy i SF. Lem wykorzystał konwencję 
anglosaskich opowieści detektywistycz-
nych, nie dostarczając jednak podstawo-
wej odpowiedzi na kryminalną zagadkę, 
także w zakresie motywacji postaci. Mó-
wi za to dużo o roli nauki. Piestrak w tej 
sytuacji postawił na nastrój, budowany 
oszczędnie zwłaszcza scenerią, a także sto-
nowane aktorstwo – wcielający się w po-
staci pierwowzoru aktorzy zagrali lekko 
w manierze teatralnej, ale też zbudowali 
postaci raczej wycofane i naznaczone pew-
nym fatalizmem definiującym ich postawy 
emocjonalno-psychiczne. Całość została 

podporządkowana opowieści o darem-
ności zmagań, do których zaprzęgnięto 
racjonalne narzędzia – tak przecież de-
finiuje się pewien typ grozy, gdzie nawet 
bez szaleństwa można pokazać tryumf 
nieznanego czy nadnaturalnego. 

PsyChologia Czy 
Przygoda?
Lata 70. XX wieku przyniosły kinową 
adaptację powieści Lema, która przekro-
czyła ograniczenia gatunkowe SF, kie-
rując się w stronę psychologii. Była to 
Solaris Andrieja Tarkowskiego (1972), 
jednego z arcymistrzów kina światowe-
go, zrealizowana w Związku Radzieckim, 
ale pisarz nie był z tego filmu zadowo-
lony. W Polsce natomiast powstał Test 
pilota Pirxa (1979), w reżyserii Marka 
Piestraka, ale także w koprodukcji z Ro-
sjanami. Podstawą literacką było w tym 
przypadku opowiadanie Lema „Rozpra-

wa”, należące do cyklu „Opowieści o pi-
locie Pirxie” (1968). Pisarz na podstawie 
dramatycznej sytuacji pokazuje relacje 
człowiek – android, stawiając pytania 
o nasze człowieczeństwo, definiowane 
także jako posiadanie słabości. Czym one 
są w kontekście robotów – pozornie ich 
nieposiadających, mogących stać się isto-
tami nadludzkimi, lepszymi od człowie-
ka w procesie nabywania wiedzy i naśla-
dowania jego cech. Film jednak próbuje 
te rozważania umieścić w ramach kon-
wencji bardziej przygodowej, nie mogąc 
się zdecydować, jak mocno postawić na 
kwestie dyskursywne. Z tych wątpliwości 
autorzy wersji filmowej wybrnęli, sięga-
jąc po model klasycznego SF, zapomina-
jąc przy tym, że czas tego typu widowisk 
mija, choćby w erze nadchodzącego Kina 
Nowej Przygody George’a Lucasa i Ste-
vena Spielberga. Nie odżegnując się od 
poważnej problematyki, postawiono na 
klasyczne rozwiązania scenograficzne 
i narracyjne, co przy słabościach scena-
riuszowych i technicznych zniwelowało 
potencjał myślowy i estetyczny zawarty 
w wyjściowym opowiadaniu. Dzisiaj Test 
pilota Pirxa broni się jako trącąca mysz-
ką „przygodówka” z innej epoki kina.

Lem krótki, krótszy 
i najkrótszy

tywojennym przesłaniem, jakie znajdziemy 
w „Astronautach”. Z naszej planety wyru-
sza statek kosmiczny Pantokrator z misją 
odnalezienia wysoko rozwiniętej cywiliza-
cji na Wenus, ale okazuje się, że w wyniku 
wybuchu, prawdopodobnie neutronowego, 
życie zostało tam zniszczone, zresztą tuż 
przed planowaną inwazją Wenusjan na 
Ziemię. Film zrealizowano z rozmachem 
inscenizacyjnym i technicznym (zapewne 
dzięki możliwościom berlińskiej wytwórni 
DEFA), robiącą wrażenie scenografią (pol-
ski udział Anatola Radzinowicza) i konse-
kwentnie podporządkowaną stronie wi-
zualnej muzyką Andrzeja Markowskiego. 
Wiele też, niestety, znajdziemy w nim wad, 
zwłaszcza w uproszczeniach fabularnych 
i deklaratywnych dialogach przypomina-
jących przemówienia, a przede wszystkim 
słabości polegających na pozbawieniu filmu 
niuansów dotyczących motywacji postaci 
oraz odtwarzaniu historii Wenusjan. Ca-
łość prowadziła do prostej, propagandowej 
myśli negującej zbrojenia i wszelkie inne 
owoce kapitalizmu.

groteska 
i PrzyPowieśCi 
wedŁug lema
Kolejne adaptacje utworów Stanisława 
Lema, powstałe w drugiej połowie lat 60. 
ubiegłego wieku to polskie produkcje te-
lewizyjne, przeważnie krótko- i średnio-
metrażowe, wykorzystujące walor psy-
chologiczny tej prozy, kierując ją w stronę 
groteski i przypowieści. 

Profesor Zazul (1965, prem. 
1968) w reżyserii Marka No-
wickiego i Jerzego Stawickie-
go to filmowa wariacja na te-
mat opowiadania z cyklu „Ze 
wspomnień Ijona Tichego”. 
Ten ostatni – awanturnik, mi-
łośnik przygód, blagier i kon-
fabulant – jest jednym z wy-
razistszych bohaterów prozy 
Lema. Tu trafia do laboratorium tytułowego 
profesora, w którym, jak się okazuje, prze-
bywa jego sobowtór (tj. klon), a właściwy 
Zazul znajduje się w wielkim słoju wypeł-
nionym konserwującym płynem. 

Z kolei Przyjaciel (1965) tej samej pary 
reżyserów, będący adaptacją opowiada-
nia pod takim samym tytułem, pokazuje 
Tichego jako człowieka znajdującego się 
w wyniku intrygi innej osoby, pod wpły-
wem potężnego, elektronicznego mózgu, 
który zamierza przejąć władzę nad świa-
tem. W wyniku błędu megakomputer po-
nosi jednak klęskę, a bohaterowi udaje się 
wyjść cało z opresji. Oba utwory wchodzą 
w skład cyklu krótkich opowieści fanta-
styki i grozy, które wyprodukowała Tele-
wizja Polska, m.in. obok filmów mistrza 
tej formy – Janusza Majewskiego (Awa-
tar, czyli zamiana dusz, 1964; Docent H., 
1964 czy Pierwszy pawilon, 1965). Jeden 
i drugi mają charakter przypowieści, po-
kazującej jakie niebezpieczeństwa czekają 
na człowieka we współczesnym, mocno 
stechnicyzowanym świecie, pełnym szalo-
nych eksperymentatorów i uwolnionych 

spod władzy człowieka maszyn. Idąc tro-
pem opowiadań Lema, pokazują w żar-
tobliwy, nieraz groteskowy sposób, jak 
potrzebny jest zdrowy rozsądek, scepty-
cyzm oraz dystans do świata i wydarzeń, 
które cechuje często aberracja zarówno 
indywidualna, jak i zbiorowa. Dopełnie-
niem i zarazem przekroczeniem tej for-
muły okazał się Przekładaniec Andrzeja 
Wajdy. Ten blisko 40-minutowy film te-
lewizyjny powstał na podstawie scena-
riusza samego Lema, adaptującego tu 
własne słuchowisko radiowe „Czy pan 
istnieje, Mr. Fox?”. W groteskowej formie 
opowiada o początkach XXI wieku, kie-
dy – według prognoz sprzed półwiecza – 
transplantacje stały się zjawiskiem niemal 
tak powszechnym, jak zwykła, doraźna 
pomoc lekarska. Może nie wszystkich na 
nią stać, ale na pewno znanego kierow-
cę rajdowego, który w wyniku kolejnych 

wypadków dostał narządy od 
swego zmarłego brata, a na-
stępnie żony tamtego, innych 
osób, a nawet psa. Pytania, 
które stawiają Lem i Wajda 
mają charakter uniwersalny: 
jak zmienia się nasza fizycz-
ność, a zwłaszcza – jaki cha-
rakter i status będzie miała po 
przeszczepach nasza psyche? 
Co wreszcie z naszym usytu-

owaniem w porządku prawnym, a nadto 
etycznym? Pytania wciąż bez odpowiedzi, 
ale pisarz zadawał je na całym etapie swo-
jej artystycznej i intelektualnej działalno-
ści. Na tym etapie pozwalał, by brzmiały, 
a także wyglądały na ekranie, raczej za-
bawno-strasznie, czyli tak, jak potrafi je 
ukazać groteska i satyra. Skromny insce-
nizacyjnie, z wyrazistą rolą znakomitego 
Bogumiła Kobieli Przekładaniec poka-
zał, że Lema można filmować, stawiając 
w większym stopniu na jego koncepty, 
w mniejszym zaś opierając się na walo-
rach scenograficznych i dekoracyjnych, 
rzekomo pierwszoplanowych w fanta-
styce filmowej. 
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POLSKIE SCIENCE FICTION

Bogumił Kobiela w filmie 
Przekładaniec, 
reż. Andrzej Wajda

Przekładaniec 
pokazał, że 

Lema można 
filmować, 

stawiając na 
koncept, a nie 
na scenografię

Stanisław Igar 
(w środku) w filmie 
Przyjaciel, 
reż. Marek 
Nowicki, Jerzy 
Stawicki

Tani Yōko, Günther Simon i Lukeš 
Oldřich w filmie Milcząca gwiazda, 
reż. Kurt Maetzig
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romantycznego, odwołującego się do nie-
świadomości zbiorowej. U Szulkina mamy 
opowieść z postapokaliptycznej przyszło-
ści, gdzie sztuczny człowiek Pernat (Ma-
rek Walczewski), inaczej niż planowano, 
ma jedną wadę – jest istotą nazbyt ludzką. 
Jednak autor filmu przedstawia tę historię 
w sposób niejednoznaczny, odwołujący się 
do logiki sennego marzenia, pogłębiając 
niepewność widza za pomocą nieciągłej 
narracji. W drugim utworze Szulkin od-
wołuje się zarówno do autora powieścio-
wego pierwowzoru, H.G. Wellsa, jak i au-
tora adaptacji radiowej z lat 30. ubiegłego 
wieku – Orsona Wellesa. Tym razem nie 
chodzi o zobrazowanie typowego schematu 
inwazji obcych na naszą planetę, ale meta-
foryczną opowieść o społeczeństwie totali-
tarnym, gdzie historia dominacji Marsjan 
nad ludźmi jest tylko pretekstowa. Bohater, 
Iron Idem (Roman Wilhelmi), popularny 
dziennikarz telewizyjny, zostaje uwikłany 
w absurdalne mechanizmy, kontrolujące 
społeczeństwo za pomocą spektakli słu-
żących nowej władzy. Koniec tradycyjne-
go społeczeństwa można zobaczyć także 
w filmie, który expressis verbis wyraża 
ten fakt już w tytule – O-bi, o-ba. Koniec 
cywilizacji. 

Tym razem to już typowa sceneria świa-
ta po zagładzie atomowej, umierającego, 
pozbawionego ładu i władzy, zdemoralizo-
wanego, ale i pragnącego owego porządku, 
co Szulkin pokazuje poprzez odwołania 

biblijne. W zamykającym te-
tralogię Ga, ga. Chwała bo-
haterom reżyser kontynuuje 
pesymistyczne i zarazem gro-
teskowe opowieści, tym ra-
zem wyraźniej korzystając 
z poetyki jednego z typów 
science fiction, mianowicie 
space opery. Bohater filmu, 
Scope (Daniel Olbrychski) 
jest więźniem wysłanym na planetę Au-
stralia 458, bardzo zbliżoną do naszej. 

Podobnie jak we wcześniejszych utwo-
rach, rządzi nią stechnicyzowana i zbiu-
rokratyzowana władza, która za pomocą 
mediów organizuje ceremonie ofiarne, 
gdzie jednak zamiast zbawicieli zabija 
się przestępców. Poetyka i motywy fa-
bularne filmów Piotra Szulkina są bar-
dzo spójne. Składają się na nie obecność 
groteski i karykatury, co widać w sceno-
grafii, kostiumach, dziwacznych posta-
ciach zaludniających to uniwersum, jak 
i wszechobecność telewizji, podkreślająca 
istnienie społeczeństwa spektaklu, funk-
cjonującego w nieautentycznej i sztucznej 
rzeczywistości. Bardzo aktualna wizja.

maChulski 
fantastyCzny 
gatunkowo
Z kolei Juliusz Machulski jako jeden z nie-
wielu twórców w naszym kraju postawił 
na kino gatunkowe. Oprócz filmów kome-

diowo-sensacyjnych ma w swoim dorob-
ku kilka utworów należących do szeroko 
rozumianej fantastyki. W tym nurcie je-
go twórczości umieścić należy: Seksmisję 
(1983), Kingsajz (1987), Ile waży koń tro-
jański? (2008) oraz AmbaSSadę (2013). 

Pierwsze dwa noszą wyrazisty kostium 
science fiction, który jednak ukrywa sa-
tyryczne spojrzenie na system totalitar-
ny. Seksmisja podjęła kluczowe tematy 
i motywy SF, takie jak hibernacja czy 
wyczerpanie się w przyszłości ról i po-
działów płci, opierając się na brawuro-
wej stylizacji i dynamicznej akcji, co nie 
redukowało jej wymowy związanej z od-
niesieniami do współczesności (stan wo-
jenny). Gatunkowy sztafaż (hibernacja, 
świat po wojnie atomowej) nie umniejszał 
roli satyry na totalitaryzm, na radykalne 
poglądy feministyczne, będącej także ko-
mentarzem do najnowszej historii Polski. 
Opowieść rozgrywa się w 2044 roku, w opa-
nowanym przez kobiety świecie i przed-

stawia perypetie dwóch męż-
czyzn o odmiennych osobo-
wościach – rozrywkowego 
Maksa (Jerzy Stuhr) oraz po-
ważnego intelektualisty Alek-
sa (Olgierd Łukaszewicz), któ-
rych zadaniem jest zmienić 
relacje płciowe w sfemini-
zowanym świecie. To kino 
już dzisiaj kultowe, zabaw-
ne i mądre, pokazujące, że 

SF w Polsce można zrobić z wyobraźni, 
przekraczając chałupnicze ograniczenia. 
Kingsajz jeszcze szerzej korzysta z poetyki 
antyutopii, wzorując się na George’u Or-
wellu i Jonathanie Swifcie, i ich klasycz-
nych powieściach, co jednak, podobnie 
jak w poprzednim filmie, łagodzi tonacja 
komediowa. W tej historii rzecz się dzieje 
w Szuflandii, krainie krasnoludów rządzo-
nej twardą ręką przez Kilkujadka (Jerzy 
Stuhr), który kontroluje życie poddanych. 
Ci jednak mają możliwość przybierania 
ludzkich rozmiarów przy pomocy tytuło-
wego napoju – dającego „królewski roz-
miar”. Za sprawą normalnego wzrostem 
Ola (Jacek Chmielnik), który trafia do ich 
świata, buntują się przeciw tyranii mniej-
szości i rządom opartym na kłamstwach. 
Machulski, swoim zwyczajem, wyraźnie 
odwołuje się do teraźniejszości, komen-
tując sytuację polityczną w końcu epoki 
PRL, ale jego film ma też uniwersalny wy-
miar bajki dla dorosłych, którą obok fa-
buły współtworzy brawurowa scenografia 

żuŁawski 
na srebrnym globie
W latach 70. ubiegłego wieku rozkwitł, 
a raczej: eksplodował talent Andrzeja Żu-
ławskiego. Od tego momentu europejskie 
kino fantastyczne, zwłaszcza grozy, stało 
się inne. W Polsce było podobnie. Autor 
jednak nie trafił na swój czas. Reżyser był 
synem prozaika Mirosława Żuławskiego, 
a jego stryjeczny dziadek to Jerzy Żuław-
ski, autor powieściowej trylogii science 
fiction „Na srebrnym globie”. Andrzej Żu-
ławski od początku swej twórczości (nie 
tylko fantastycznej) odwoływał się do bi-
blijnego toposu Apokalipsy. Uczynił to 
już w pełnometrażowym debiucie – dra-
macie okupacyjnym Trzecia część nocy 
(1971), a także w filmach fantastycznych 
sensu stricto, takich jak wykorzystujące 
poetykę grozy: Diabeł (1972), Opętanie 
(1981, zrobiony poza Polską) czy Szamanka 
(1996) oraz utworze SF Na srebrnym glo-
bie (1976/77, uk. 1989). Kino Żuławskiego, 
pełne niepokoju zarówno egzystencjalnego, 
jak i metafizycznego, nieczęsto wykorzy-
stuje, rzekomo bardziej racjonalną, kon-
wencję science fiction. Tymczasem, w Na 
srebrnym globie znajdziemy podobne środki 
obrazowania, służące utworowi, który mu-
si raczej niepokoić niż zastanawiać. Swo-
bodne przetworzenie dwóch pierwszych 
tomów „Trylogii księżycowej” przedstawia 
historię grupy ludzi uciekających z Ziemi 
i zakładających na jakiejś planecie (księ-
życu) nową cywilizację i religię. Nieste-
ty, stają się one swoją własną karykaturą. 
Oczekiwanie na nowego zbawcę, Marka 
Zwycięzcę (Andrzej Seweryn), nie przy-
nosi odnowy i zbawienia samotnej garstki 
ludzi, którzy żyją podporządkowani pier-
wotnym mieszkańcom globu – monstru-
alnym Szernom. Film, podobnie jak inne 
utwory Żuławskiego, pokazuje potrzebę 
mitu i transcendencji, która zwykle jest 
nieudana. Charakterystyczne, że niekie-
dy wizualny (długie ujęcia kamerą z ręki, 
„żabia perspektywa”, posługiwanie się fil-
trami) oraz dźwiękowy (muzyka Andrzeja 
Korzyńskiego) repertuar środków każą my-
śleć o poetyce Grand Guignolu, ale cechy 

te, w połączeniu z wysokim 
„zapleczem” i kontekstami tej 
twórczości, takimi jak odwo-
łania do Apokalipsy św. Jana 
czy twórczość Fiodora Dosto-
jewskiego, nabierają też cech 
autoparodii. Żuławski upra-
wiał kino bardzo żywiołowe 
i nie zawsze nad tym żywio-
łem udawało mu się zapanować. Jedno 
jest pewne: swym utworem udowodnił, 
że możliwe jest w Polsce kino SF o zacię-
ciu epickim, odważne, wręcz szalone, nie 
oglądające się na mody i polityczno-towa-
rzyskie ograniczenia. Sam fakt, że ówcze-
sny szef kinematografii zakazał ukończenia 
Na srebrnym globie świadczy o tym najle-
piej. To film i twórca, których autentycz-
nie się obawiano!

szulkin i maChulski – 
mistrzowie gatunku
Poza Żuławskim, Piestrakiem i Majew-
skim w naszym kinie objawiło się jeszcze 
co najmniej dwóch mistrzów fantastyki, 
ale żaden z nich nie chciał, by przypisy-
wać go do tego gatunku. Są to Piotr Szul-
kin i Juliusz Machulski. Pierwszy z nich 

poetykę tego gatunku wyko-
rzystał w pełni w tetralogii, 
którą budują: Golem (1979), 
swobodnie odwołujący się 
do powieści Gustawa Mey-
rinka, Wojna światów – na-
stępne stulecie (1981), będąca 
echem utworu H.G. Wellsa, 
O-bi, o-ba. Koniec cywiliza-

cji (1984) oraz Ga, ga. Chwała bohaterom 
(1985). Akcja każdego z nich rozgrywa się 
w przyszłości, często w sytuacji krańcowej, 
jak wizyta Marsjan w Wojnie światów... lub 
po zagładzie atomowej w Końcu cywiliza-
cji, i przedstawia świat po apokalipsie lub 
w oczekiwaniu na nią. Reżyser posiłkuje 
się konwencją antyutopii, prezentując pesy-
mistyczną wizję świata, w której – zgodnie 
z tradycją literacką i filmową – jest miejsce 
na ostrzeżenie przed skutkami rozwoju 
technologicznego oraz rządami totalitar-
nymi. Bliska przyszłość, którą portretuje 
Szulkin to świat barbarzyństwa, zezwie-
rzęcenia, utraty godności przez człowie-
ka, nieufności wobec siebie nawzajem, 
a zwłaszcza władzy. W Golemie reżyser od-
wołuje się zarówno do żydowskiej legendy, 
opartej na kabalistycznej magii, jak i mitu 
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Apokalipsa, zagłada atomowa, czyli 
pesymistyczne oblicze polskiego SF

O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji, reż. Piotr Szulkin

Groteska 
u Szulkina 
to bardzo 
aktualna 

wizja 
społeczeństwa

Żuławski 
dowiódł, że 
nasze kino 
SF może 

być epickie, 
odważne, wręcz 

szalone

Test pilota Pirxa, reż. Marek Piestrak
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się do wujostwa (Zofia Merle 
i Ludwik Benoit) oraz kilku 
znajomych o pomoc: trzeba 
przywitać „niebiańskich go-
ści” i wygłosić mowę powi-
talną w imieniu ludzkości. 
Wkrótce przybysze z kosmo-
su, nie pokazawszy się, odle-
cą, zanim to jednak nastąpi, 
ich obecność stanie się kata-
lizatorem wielu zdarzeń i wy-
powiedzianych słów. Wizyta 
wzbudza nie tyle przestrach 
czy euforię, ile reakcję „kar-
nawałową” – trzeba położyć biały obrus na 
stole, kupić wódkę etc. Reakcja ludzi ma 
charakter swojski i przaśny. Kondratiuk 
sugeruje, że dzisiaj UFO to codzienność; 
w nowoczesnej ikonosferze i świadomo-
ści kosmici zostali oswojeni przez media 
popularne. Mimo że połączenie Kosmicz-
nego Zdarzenia (dla mieszkańców wioski 
na miarę Wielkiego Wybuchu) i swojskich 
zachowań bohaterów dało efekt groteskowy, 
to ostatecznie perspektywa ta czyni ludzi 
lepszymi, bardziej wartościowymi, odkry-
wającymi pokłady godności, których na co 
dzień nie dostrzegali. U Kondratiuka to, 
co fantastyczne, jest na wyciągnięcie ręki.

W „służbie” SF znajdziemy też w naszym 
kinie wielu reżyserów kierujących swoją 
sztukę do młodego odbiorcy. To przypadek 
m.in. Krzysztofa Gradowskiego, Jerzego 
Łukaszewicza, Macieja Wojtyszki czy An-
drzeja Maleszki. Ich bogaty i różnorodny 
dorobek zasługuje na osobne, obszerniej-
sze omówienie w kontekście sztuki filmo-
wej dla dzieci i młodzieży.

gwiazda bagińskiego
Mówiąc o science fiction, nie sposób po-
minąć animacji. Mnóstwo mistrzów tego 
rodzaju filmowego zrobiło międzynaro-
dową karierę, wykorzystując konwencje 
rodem z szeroko rozumianej fantastyki, 
choć nigdy nie podpisywali swoich utwo-
rów tym mianem. Jan Lenica, Walerian 
Borowczyk czy w ostatnich latach Piotr 
Dumała tworzyli groteskowe, surreali-
styczne kino nieposiadające żadnych 
barier i ograniczeń w sferze wyobraźni 
i estetyki. Jednak w dziedzinie SF kla-
są dla siebie pozostaje obecnie Tomasz 
Bagiński, rysownik i reżyser filmów ani-
mowanych, zajmujący się nowatorskimi 
technologiami graficznymi, animacją 3D 
oraz pracą przy cyfrowych efektach spe-
cjalnych na potrzeby filmów i reklam. 

Jego największy sukces to wciąż debiu-
tancka Katedra (2002), zrealizowana na 
podstawie opowiadania science fiction 
Jacka Dukaja, nominowana do Oscara 
w kategorii Najlepszy Krótkometrażo-
wy Film Animowany. Kilkuminutowy 
utwór za pomocą animacji kompute-
rowej oddaje bogactwo znaczeń ory-
ginału, wzmacniając zarazem tonację 
katastroficzną i nastrój grozy opowie-
ści o wędrowcu, który w bardzo odle-
głej przyszłości ląduje na planetoidzie, 
gdzie najcenniejszym surowcem jest 
żywokryst, substancja będąca zarazem 
minerałem i rośliną. Jest budulcem ty-
tułowej katedry, której organiczny cha-
rakter, pochłaniający kolejnych przy-

byszów niczym dodatkowy budulec, 
nie umniejsza jej groźnego piękna (na 
wzór malarstwa Zdzisława Beksińskie-
go), z odwołaniem do gotycyzmu, nie 
wykluczając zarazem religijno-metafi-
zycznego charakteru opowieści.

Katedra imponuje odwagą i rozma-
chem wyobraźni, połączeniem wysokiego 
i ludycznego, maksymalnym wykorzy-
staniem skromnych środków realizacyj-
nych, sztuką filmowego skrótu i synte-
zy. Tomasz Bagiński ustanowił wzorzec 
animacji science fiction dla następnych 
pasjonatów. Nawet początkujący w tej 
dziedzinie wiedzą już, że może im się 
udać. Oby skorzystała z tego rodzima 
sztuka filmowa!

POLSKIE SCIENCE FICTION

Janusza Sosnowskiego. W trzecim z wymie-
nionych utworów (Ile waży koń trojański) 
mamy do czynienia z połączeniem filmu 
obyczajowego, komedii romantycznej oraz 
science fiction, z której autor wziął motyw 
podróży w czasie. Cofnięcie się bohaterki 
w nieodległą przeszłość – do końca epo-
ki komunistycznej pozwala twórcy zrobić 
bilans zysków i strat nowej epoki, niepod-
ległościowej i kapitalistycznej. Historia 
kobiety (Ilona Ostrowska) budzącej się 
w 1987 roku u boku mężczyzny (Robert 
Więckiewicz), z którym się później roz-
wiodła, zmusza ją do działania. Komizm 
czasów i mentalności ludzi tamtego okresu 
wynika po części z obserwacji obyczajo-
wych, a po części z działań bohaterki, która 
interweniując w przeszłości, wprowadza 
zmiany w otoczeniu. 

Utwór swą poetyką nawiązuje do popu-
larnego motywu amerykańskiego kina SF, 
eksplorującego podróże w czasie, na czele 
z Powrotem do przyszłości (1985) Roberta 
Zemeckisa. W AmbaSSadzie natomiast re-
żyser pokusił się o ponowne wykorzysta-
nie tego konceptu, tym razem bazując na 
stworzeniu alternatywnej rzeczywistości 
w realiach poprzedzających drugą wojnę 
światową i okupację Polski. Losy małżeń-
stwa, które trafia do budynku, gdzie mie-
ściła się niegdyś ambasada hitlerowskich 
Niemiec w Warszawie są przyczynkiem do 
komediowego „odegrania” się na nazistach 
w stylu „co by było, gdyby…”. Role Hitle-
ra (Robert Więckiewicz) i Ribbentropa 
(Adam „Nergal” Darski) przedstawiono 
w konwencji absurdalnej, przyczyniając się 
do komediowej rewizji historii. Wszystkie 
utwory Juliusza Machulskiego, czerpiące 
z konwencji fantastyki, wiąże narracyjna 
biegłość, swobodne operowanie gatunka-
mi i ich pastiszami, a także łączenie z ob-
serwacją społeczno-obyczajową współ-
czesnej Polski.

kondratiuk i jego 
niby-sCienCe fiCtion
Jeden z mistrzów oryginalnego, osobistego 
kina autorskiego jako twórca science fic-
tion? Dlaczego nie! Andrzej Kondratiuk 
ma w swoim dorobku różnorodne utwory, 
w tym prawdziwie kultowe. Należy do nich 
Hydrozagadka (1970), łącząca elementy 
opowieści komiksowej, groteski i sensacji. 
Tytułowa sprawa dotyczy niedoborów wody 
podczas największych upałów w stolicy. Nad 
jej rozwiązaniem pracuje detektyw, zakła-
dający kostium superbohatera – Jan Wal-

czak alias As (Józef Nowak). 
Trop prowadzi do tajemnicze-
go przestępcy Doktora Plamy 
(Zdzisław Maklakiewicz) oraz 
przybyłego do Polski mahara-
dży Kaburu (Roman Kłosow-
ski). Kondratiuk w 1970 roku 
sięgnął po gatunek w Polsce 
nieuprawiany – filmowy ko-
miks o superbohaterach, czyniąc główną 
postacią aktora o emploi i dorobku ról ple-
bejskich i pozytywnych – Józefa Nowaka. 
Zatem Superman socjalistyczny z rapor-
tówką, czyli przeciętny urzędnik, który 
w potrzebie zakłada kostium i rusza rato-
wać kraj – to w kontekście przaśnej rzeczy-
wistości PRL-u początku lat 70. ubiegłego 
wieku mogło dać tylko efekt komiczny 
i groteskowy, co było zamierzeniem reży-
sera w czasach, kiedy o kampie nikt jesz-
cze w Polsce nie mówił. Reżyser złośliwie 
i prześmiewczo nawiązuje do filmowych 
„produkcyjniaków” z lat 50., odsłaniając 
o dwadzieścia lat późniejsze: nowomowę, 
wszechogarniającą nudę i rutynę codzien-
ności, pracowników nauki i bezpieczeństwa 
publicznego, ale też pokazuje, że liczy się 
w jego twórczości, oprócz satyrycznego, 
także aspekt ludyczny, i na tym poziomie 
filmowej lektury widz może z powodzeniem 
pozostać. Dzisiaj Hydrozagadka osiągnęła 
już status dzieła kultowego. 

Science fiction bliskiego zasięgu to 
również co najmniej dwa późniejsze 

filmy Kondratiuka. Pierw-
szy, Gwiezdny pył, godzin-
ny obraz telewizyjny z 1982 
roku jest poetycką balladą 
o uczuciu łączącym dwo-
je starszych ludzi. Dziad 
(Krzysztof Chamiec) i Ba-
ba (Iga Cembrzyńska) ży-
ją razem na odludziu, nad 

brzegiem małego jeziora, wspierając się 
w trudnym okresie życia. Mężczyzna 
jest wynalazcą i konstruktorem-amato-
rem. Buduje nie tylko małą elektrownię 
napędzaną kołem wodnym, ale próbuje 
też stworzyć aparat elektryczny, którego 
zadaniem jest zamieniać fale mózgowe 
na radiowe, wysyłane w kosmos z hu-
manistycznym przesłaniem głoszącym 
radość życia, przyjaźń i zrozumienie dla 
innych. Wątek fantastyczny wiąże się tu 
z motywem niezwykłego urządzenia, ale 
także z głębszą ideą filmu, będącą wyra-
zem ziemskiego hołdu dla wszechświata, 
który jest w utworze nienatrętnie mito-
logizowany i ma być metafizycznym od-
powiednikiem ludzkiego mikrokosmosu.

Wreszcie Big Bang z 1986 roku. Akcja 
utworu, utrzymanego w konwencji ko-
medii obyczajowej, rozgrywa się w ciągu 
jednej nocy i dotyczy reakcji kilku miesz-
kańców małej wsi niedaleko Serocka na 
przybycie UFO. Odkrywając tajemniczy 
pojazd (który w filmie nie zostaje pokaza-
ny), na polu, Jasiu (Janusz Gajos) zwraca Fo
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U Machulskiego SF łączy się 
z obserwacją obyczajową

Magdalena Kuta, 
Anna Wesołowska 
i Bogusława Pawelec 
w filmie Seksmisja, 
reż. Juliusz Machulski

Joachim Lamża, Jerzy Stuhr i Grzegorz Heromiński 
w filmie Kingsajz, reż. Juliusz Machulski

Seksmisja 
powstała 

z wyobraźni, 
wbrew 

chałupniczym 
ograniczeniom

Andrzej 
Kondratiuk 

sugeruje, 
że dzisiaj 
UFO to 

codzienność, 
a kosmici 

zostali 
oswojeni przez 

media
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 szatan kazaŁ 
 tańCzyć
PReMieRa: 5 MaJa 

koProdukCja  
polsko-holenderska
film fabularny
reżyseria: Katarzyna 
Rosłaniec
sCenariusz: Katarzyna 
Rosłaniec
zdjęCia: Virginia Surdej
sCenografia:  
lieke Scholman
kostiumy:  
Katarzyna Rosłaniec
CharakteryzaCja: 
Robert Stouthamer, Sanna 
Molin, ewa Matusik, ewa 
Jaśkiewicz
montaż: Stefan Stabenow
dźwięk: Jan Schermer
obsada: Magdalena Berus, 
łukasz Simlat, Tygo Ger-
nandt, Hanna Koczew-
ska, Marta Nieradkiewicz, 
Tomasz Tyndyk, Danuta 
Stenka, Jacek Poniedziałek, 
John Porter, izabela Kuna, 
ibrahima Sanogo, lieke 
Scholman
ProduCenCi: Piotr Kobus, 
agnieszka Drewno
ProdukCja: Mañana
Czas ProjekCji: 97 min
dystrybuCja: Kino Świat

Karolina – jak wiele współ-
czesnych 20-, 30-latek – żyje 
szybko, intensywnie, pragnie 
doświadczyć wszystkiego ze 
zdwojoną siłą. W odróżnie-
niu od większości rówie-
śników, nie pracuje w kor-
poracji – jest artystką, jakiś 
czas temu wydała pierwszą 
powieść, współczesną wersję 
„Lolity”, która stała się mię-
dzynarodowym sukcesem. 
Dziewczyna wiedzie nihili-
styczny tryb życia, spędzając 
czas na podróżach po świecie, 
romansach i ostrych impre-

zach. Ale jej życie wypełnia 
pustka, której nie są w stanie 
pokonać ani narkotyki, ani 
seks. świat Karoliny, żyjącej 
w cieniu nieradzącej sobie 
z przemijaniem matki i atrak-
cyjniejszej siostry Matyldy, 
stopniowo się rozpada…

 gwiazdy
PREMIERA: 12 MAJA

film fabularny
reżyseria:  
Jan Kidawa-Błoński
sCenariusz: Jan Kidawa- 
-Błoński, Jacek Kondracki
zdjęCia: Michał englert
muzyka: Dariusz Kowal-
czyk, Piotr ługowski
sCenografia: elwira Pluta
kostiumy: ilona Binarsch
CharakteryzaCja:  
Mirosława wojtczak
montaż:  

Jan Kidawa-Błoński jr
dźwięk:  
Dariusz Kowalczyk
obsada: Mateusz 
Kościukiewicz, Paweł 
Deląg, Magdalena Cie-
lecka, Sebastian Fabijań-
ski, Karolina Szymczak, 
eryk lubos, Marian Dzię-
dziel, wojciech Mecwal-
dowski
ProduCenCi:  
Jarosław Pachowski, 
andrzej Serdiukow
ProdukCja: Film Point 
Group
Czas ProjekCji: 106 min
dystrybuCja: Kino Świat

Gwiazdy to opowieść o Janie 
Banasiu – mającym niemiec-
kie korzenie słynnym prawo-
skrzydłowym reprezentacji 
Polski, którego gol dał Pola-
kom prowadzenie w meczu 

z Anglią w Chorzowie 
w 1973 roku. Film ten będzie 
niezwykłym przeżyciem dla 
kibiców piłki, ale też świetnie 
opowiedzianą historią nieła-
twej drogi do sławy, jej bla-
sków i cieni. 

Oprac. Beata 
poprawa

Mateusz Kościukiewicz 
w filmie Gwiazdy, 
reż. Jan Kidawa-Błoński
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czy powieść napisana 
przez Karolinę, główną 
bohaterkę filmu Szatan 
kazał tańczyć, to są twoje 

Galerianki? Nazwano ją w świecie 
filmu współczesną „Lolitą”…
(śmiech) No nie. Nie do końca. Dużo 
w tym filmie jest rzeczy z życia wzię-
tych, wiadomo. Siostra Karoliny nazywa 
się Matylda, jak moja. Grają maltań-
czyki mojej matki. Ale artyści są zagu-
bieni, jest to wpisane w ich wrażliwość. 
Wpadł mi w ręce dziennik ojca Amy 
Winehouse, przeglądałam biogra-
fię zagubionych artystów jak Cobain 
i w nich szukałabym protoplastów 
Karoliny. Oczywiście to ja napisałam 
scenariusz, więc jestem gdzieś w nim 
ukryta, ale wolę opowiadać o innych.

„Opowiadać o innych” – to jest 
twoje credo artystyczne? 
Nie mam artystycznego credo. Karolinę 
poznajemy w momencie, w którym zbli-
żają się jej 27. urodziny. Widzę to jednak 
jako zlepek intensywnych momentów 
z codzienności artystki, takich granicz-
nych, znaczących. Zainspirował mnie 
artykuł o młodej Koreance, której leka-
rze kazali oszczędzać swoje serce, ponie-
waż mechanizm podtrzymujący jego 
pracę w każdym momencie mógł się 
zużyć, a ona wyjechała do Europy się 
bawić. Karolina bierze z codzienności 
tyle, ile się tylko da. Przyjęłam, że ostat-
nia scena będzie ostatnią sceną w ogóle, 
a całą resztę można ułożyć według wła-
snego pomysłu. Zauważ, że jeśli infor-
macja o chorobie Karoliny pojawiłaby 
się na początku, inaczej można odebrać 
całość.

to prawda, że w przygotowaniu jest 
aplikacja, która umożliwi widzom 
złożenie sobie własnej wersji? to 
trochę jak z cortazarem.
Zupełnie się na tym nie znam, nie 
mam nigdzie żadnego profilu, ale 
z technicznego punktu widzenia 
wiem, że takie narzędzia są możliwe 
do stworzenia. Co więc zrobić, aby 
zaprosić widza do zabawy? Aplikację. 
I ktoś ją tworzy, ktoś to przygotowuje 
i nie brzmi to wcale skomplikowa-

nie. Zresztą ludzie strasznie krytykują 
filmy, szczególnie anonimowo wylewa-
jąc jad w internecie. Ja wcale nie daję 
tak do końca narzędzi do stworzenia 
czegoś nowego.

Format obrazu twojego filmu to 
wykadrowany, instagramowy „kwa-
dracik”.
Namiętnie przeglądam album ze zdję-
ciami polaroidowymi Dasha Snowa. 
Zdałam sobie sprawę, że łączą się 
w jakąś historię: pojawiają się te same 
twarze, dziecko, wydarzenia, a po 
wyglądzie bohaterów można wywnio-
skować, na jakim etapie życia artysty 
powstawały. Z tych oderwanych od 
siebie sytuacji można stworzyć opo-
wieść. Ludzka pamięć również działa 
trochę tak, że gdy kogoś wspominamy, 

to nie potrafimy umiejscowić tego 
w czasie, bo zapisane są w nas tylko te 
uwydatnione momenty. Kod kolory-
styczny to sześć podstawowych barw. 
Znaleźć je można choćby w kostce 
Rubika czy podziale na czakry. Są 
sceny czerwone, pomarańczowe, białe. 
Czerwony to fizyczność, pomarań-
czowy to seksualność. Ja widzę biały 
jako ten najbardziej oddalony od czer-
wieni, czyli fizyczności, więc sym-
bolizuje on u mnie śmierć. W wielu 
kulturach kolory oznaczają to samo. 
Instagram to narzędzie do nadawania 
nowego tonu zdjęciom. Podobnie jest 
w Szatan kazał tańczyć.

skąd u Karoliny pęd ku śmierci?
Nie sądzę, żeby pędziła ku śmierci, ale 
na pewno lubi ocierać się o jej granicę. 
Chodzi o to, aby coś poczuć, więcej, 
intensywniej. 

Karolina nosi koszulki z krzykli-
wymi, zaczepnymi napisami i kre-
acje, które sama nosiłaś. często jest 
też rozebrana.
Jak widać, czasami zabrakło mi pomy-
słów na ubrania dla Magdy (śmiech). 
Uważam, że Magda to typ aktorki, 
która bardziej by się wstydziła nago-
ści w sytuacji intymnej niż na planie 
zdjęciowym. Nie utrzymujemy szcze-
gólnie zażyłego kontaktu między fil-
mami, albo teraz, po nakręceniu kolej-
nego, bo w czasie zdjęć mówimy sobie 
wszystko. Niewiele zostaje z tej intym-
ności w relacji poza sztuką. Magda 
potrzebuje tak solidnej dawki odwagi, 
że potem pojawia się potrzeba, aby 
uciec od siebie nawzajem; ja od niej, 
a może nawet bardziej – ona ode mnie. 

A czy szkoła filmowa pomaga 
w robieniu szczerych filmów czy 
odwrotnie?
Skończyłam Warszawską Szkołę Fil-
mową oraz Mistrzowską Szkołę 
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. 
Różnie się tam mówi o poziomie 
kształcenia, ale pewnie gdyby nie 
szkoła, to bym nie wiedziała, jak 
wziąć kamerę do ręki. Obecność pro-
fesjonalistów, praktyki – to wszystko 

jest bardzo pomocne. Reżyseria 
to zawód techniczny, a nie jakieś 
magiczne wyobrażanie sobie filmów, 
więc na planie to wszystko musi być 
ogarnięte jak najlepiej. Miałam jed-
nak po skończeniu Warszawskiej 
Szkoły Filmowej deficyt wzorców, 
swoisty brak idoli. 

Kiedyś wspominałaś o Małgorzacie 
szumowskiej.
To było w czasach, kiedy próbowałam 
dostać się do szkoły, a potem trochę mi 
przeszło. Wciąż przeżywam ogromną 
fascynację Leosem Caraxem, a kiedy 
obejrzałam wszystkie jego dzieła, pra-
wie oszalałam. Gdzieś tam oczywiście 
wciąż tli się miłość do Xaviera Dolana, 
mimo że jego ostatni film to wyłącznie 
produkt.

Wydawcę gra u ciebie John porter, 
a w fotografa wciela się Holender, 
tygo Gernandt. Jak udało się ich 
pozyskać?
Mnóstwo osób z ekipy pochodzi 
z Holandii. Tygo to ciekawy gość 
i ponoć radził sobie z rolami rozbie-
ranymi. To pewnie przesada, ale jeśli 
zagrał w 150 filmach, to w 148 się roze-
brał. Kiedy omawialiśmy nasz film, 
powiedział: „I was born naked”. A Por-
ter? Wolałam kogoś spoza świata aktor-
skiego. Nawet nie znałam jego piose-
nek. Nie ma w tym żadnej anegdoty, po 
prostu się zgodził. Gdyby mnie zapro-
ponowano piosenkę, to bym na to przy-
stała, ale oczywiście to się nie zdarzy, 
bo nie umiem śpiewać. A on sobie robi 
i muzykę, i filmy.

A Danuta stenka? Już drugi raz 
u ciebie.
Przecież wiadomo dlaczego. Bo jest 
wspaniałą aktorką. 

i znowu gra matkę, demoniczną 
przystań.
Ciekawie to ująłeś. Matki zdecydowa-
nie są od tego, aby być przystanią. Niby 
w ciągłym konflikcie z pociechami, ale 
gdy jest zbyt złowieszczo i za bardzo 
niebezpiecznie, to można do nich wró-
cić. Powinny być stanowcze. 

Dlaczego twoje bohaterki nie upra-
wiają miłości, tylko po prostu seks? 
Żeby się kochać, to trzeba kochać, 
a Karolina nie potrafi kochać, bo kiedy 
jesteś dzieciakiem w rozsypce, to co 
najwyżej się pieprzysz i nic więcej. 

Myślisz, że wciąż trzymasz rękę na 
pulsie współczesności? Jest w tym 
filmie scena, w której bohaterka 
wykazuje się znajomością muzyki 
klubowej. 
Miałam do tego swoich konsultan-
tów. Nie chodzę już po klubach, ale ta 
muzyka bardzo mi się podoba. Jej część 
jest napisana przez Macieja Kochań-
skiego, czyli didżeja Akme. Grywa cza-
sami w warszawskich Lustrach, w któ-
rych zresztą nagrywane były niektóre 
sceny w Szatan kazał tańczyć. Pomagała 
mi też Anna Patrini, która zajmowała 
się muzyczną stroną Bejbi blues. 

Dojrzałaś. Nawet nie będę wiedział, 
jak cię przedstawić – Katarzyna 

rosłaniec czy Kasia rosłaniec. 
co dalej? porzucasz rejony pstro-
katych hipsterów?
Obecnie pracuję nad scenariuszem 
love story zmieszanym z opowieścią 
drogi. Chcę zrobić film o bohaterce 
cierpiącej na borderline, która wyrusza 
w podróż z psychiatrą. Niewiele wię-
cej mogę o tym projekcie powiedzieć, 
ale chcę, by przypominał pełne zie-
leni fotografie Ryana McGinleya. Piszę 
scenariusz od półtora roku, najdłużej 
w karierze.

Nie boisz się, że Kasia rosłaniec, 
nieżyjąca już w takim biegu, prze-
stanie łapać i chłonąć codzienność?
Ale to nie jest też tak, że ja ciągle 
siedzę w mieszkaniu z dzieckiem 
i mężem. Podróżuję. Francja, Berlin. 
Dziecko jest dodatkowym elementem 
i myślę, że chłonę nawet więcej, i nigdy 
nie przestanę.

Rozmawiał Jakub Koisz

Rozmowa 
z Katarzyną 
rosłaniec, 
reżyserką filmu 
Szatan kazał 
tańczyć

NiE MAM ARtystycZNEgo  cREdo
SZATAN KAZAŁ TAŃCZYĆ

Magdalena Berus i Danuta Stenka w filmie Szatan kazał 
tańczyć, reż. Katarzyna Rosłaniec

Katarzyna Rosłaniec
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Gwiazdy to opowieść o Janie 
Banasiu, reprezentancie 
polski w piłce nożnej oraz 
legendzie Górnika Zabrze. 

Znakomitym sportowcu, a jedno-
cześnie postaci połamanej przez 
złożone losy. Zainteresował pana 
bardziej Banaś-piłkarz czy Banaś- 
-wieczny pechowiec? 
Zafascynował mnie ten złożony los. Pod 
względem sukcesów piłkarskich byli od 
niego lepsi, jak Włodzimierz Lubański 
czy Kazimierz Deyna. Banaś uchodził 
za znakomitego technika, który z piłką 
wyczyniał cuda. Pociągająca była sfera 
życia pozasportowego i wszystkie histo-
rie, które mu się przytrafiały. Uchodził 
za wielkiego playboya, miał pierwszego 
w Polsce forda mustanga, za namową 
ojca uciekł do Niemiec, a później 
w równie spektakularny sposób wrócił. 
To wszystko składało się na opowieść, 
jaką kino bardzo lubi.  

Nigdy nie ukrywał swojej słabości do 
kobiet, samochodów. postrzega go 
pan jako króla życia?
Żył pełnią życia, bez wątpienia. I to 
wcale nie kosztem piłki. Włodek Lubań-
ski opowiadał mi, że Banaś zawsze 
spóźniał się na trening, tłumacząc się 
korkami. Ale jakie mogły być korki 
w Gliwicach, skoro było tam wtedy kilka 
samochodów na krzyż? Historia Bana-
sia to dla mnie przypowieść o życiu 

człowieka. Paradoks polegał na tym, że 
o wszystkim zdecydował przypadek, bo 
tak należy postrzegać fakt, że urodził się 
w Berlinie, a nie na śląsku. To okazało 
się jego przekleństwem i z góry przesą-
dziło o dalszych losach. W momencie 
narodzin nie wiedział przecież, że naj-
ważniejsze dla niego imprezy sportowe, 
czyli mistrzostwa świata i olimpiada, 
będą rozgrywały się akurat w Niem-
czech Zachodnich. Kolejnym intere-
sującym wątkiem była jego ucieczka 
do Niemiec za namową ojca, którego 
w zasadzie nie znał, i wszelkie jej konse-
kwencje. Historia Banasia to filozoficzna 
opowieść o tym, jak wielką rolę w życiu 
odgrywa przypadek. 

ciekawe, że Banaś praktycznie 
w ogóle nie pił, a wtedy wszystko 
rozgrywało się przy alkoholu.
Opowiadał mi o wyjeździe pociągiem 
na mecz, kiedy był młodym zawodni-
kiem i wchodził do drużyny. Najstar-
szy, Stanisław Oślizło, posłał go po 
kilka butelek wódki. Ponoć byli w sta-
nie wypić flaszkę przed meczem i grać 
potem znakomicie. Teraz każdy ma 
dietetyka, nie rusza się na krok bez 
wagi, a wtedy przed meczem dawali 
kotleta schabowego, który normalnie 
był trudny do zdobycia. Było w tych 
zawodnikach coś fantastycznego. Nie 
grali dla pieniędzy. Grali, by czuć się 
spełnionymi, żyć pełną piersią, móc 
wyjeżdżać za granicę. Wyjazdy ozna-
czały wtedy wolność.

W jednym z wywiadów Banaś prze-
konywał, że grali jak gwiazdy, a zara-
biali jak amatorzy. stąd bardzo cie-
kawy polityczno-ekonomiczny wątek 
w filmie i słynne szlaki handlowe, 
które pozwalały dorobić.
To dotyczyło wszystkich, którzy mogli 
wyjeżdżać, choć sportowcy mieli ku 
temu najwięcej okazji. U nas nie było 

wtedy zawodowej piłki, więc oni mieli 
status amatorów. W przypadku Górnika 
Zabrze, wówczas potentata, pobierali 
pensje górnicze, oczywiście nie pra-
cując w kopalni. Przyjeżdżali tylko raz 
w miesiącu do kasy, żeby odebrać pie-
niądze. Za mecz dostawali jakieś sym-
boliczne gratyfikacje w postaci kilku 
dolarów i skrzynki bananów. Za to 
kupowali towary, które później sprzeda-
wali w innych krajach i tak ten handel 
kwitł. Z Polski wywoziło się kryształy 
i wódkę. Były bardzo tanie, a popyt na 
te towary był wszędzie. Zresztą w finale 
Pucharu Zdobywców Pucharów to han-
del ich zgubił. Pozwolono wtedy piłka-
rzom zabrać do Wiednia żony i narze-
czone. Zamiast skoncentrować się 
przed meczem, udali się do sklepów na 
wyprzedaże. Mieliśmy taką scenę, która 
ostatecznie nie weszła do filmu, kiedy 
w domu handlowym spotykają się na 
zakupach piłkarze i ubecy, którzy mieli 
ich śledzić. 

Jak sam Banaś zareagował na pana 
pomysł zrealizowania o nim filmu?
To bardzo cichy, spokojny i skromny 
człowiek. Zupełnie inny niż dzisiejsze 
gwiazdy piłkarskie. Zrobił na mnie nie-
zwykle sympatyczne wrażenie, zresztą 
bardzo się ucieszył, kiedy powiedzia-
łem mu o tym pomyśle. Banaś uważa, 
że tak naprawdę w życiu mu się nie 
udało. Może w tym wymiarze film jest 
dla niego ważny, to rodzaj gratyfika-
cji. Chętnie opowiadał nam o wszyst-
kich sprawach sportowych, mniej chęt-
nie o kwestiach prywatnych. Specjalnie 
na to nie naciskałem, choć zależało mi, 
żeby zrozumieć, jak to się stało, że taki 
playboy, człowiek mający tyle kobiet, 
finalnie został sam. 

Film jest inspirowany jego biogra-
fią. Gdzie jest zatem granica między 
prawdą a fikcją filmową?

Podzieliliśmy losy Banasia na dwie czę-
ści. Sportową, która ilustrowana mate-
riałami dokumentalnymi jest wier-
nie oddana. Są małe zmiany dotyczące 
chronologii, ale to niuanse wynikające 
z zasad dramaturgii, które trzeba było 
uwzględnić. Nie chcieliśmy zbyt głęboko 
wchodzić w stronę prywatną, dotyczącą 
ojca, matki. Banaś nie ukrywa, że ojciec 
po prostu go oszukał w dość bezczelny 
sposób. Fikcyjne są też postaci Marleny 
i Gintera. 

Wspomniał pan o Lubańskim. 
Z wieloma postaciami z tego środo-
wiska rozmawiał pan o Banasiu?
Było to konieczne, bo na jego temat, 
poza tym, co jest w internecie i kilkoma 
półsensacyjnymi artykułami, nie było 

wiele informacji. Musieliśmy zdobyć 
je na własną rękę. Staraliśmy się wejść 
w ten świat. Właściwie udało się skon-
taktować z większością zawodników 
ówczesnego Górnika. Stąd wiele cieka-
wostek, jak na przykład historia ze słyn-
nym rzutem monetą w meczu z Romą. 
Legendarny komentator Jan Ciszew-
ski krzyczał wtedy: „Komu pięciofran-
kówka rzucona przez pana Machina 
przyniesie szczęście?”. Tymczasem to 
nie była pięciofrankówka, a czerwono- 
-zielony żeton. Mówił mi o tym kapitan 
drużyny, który wybierał kolor, prze-
konując, że przecież nie mógł wybrać 
czerwonego. 

Już na etapie pisania scenariusza 
miał pan w głowie Mateusza Kościu-
kiewicza w roli Banasia?
Od początku widziałem Mateusza 
w tej roli. Z różnych powodów, także 
fizycznego podobieństwa, czy faktu, 
że dobrze gra w piłkę. Kiedy powie-
działem o tym Banasiowi, był zachwy-
cony, przekonując, że Mateusz wygląda 
jak jego ulubiony piłkarz George Best. 
Zależało mi, żeby Banaś zaakceptował 
wybór. Oni zresztą się świetnie doga-
dali. Poza tym to była rola, w której 
Mateusz mógł pokazać swoje umiejęt-
ności.  

Film zbudowany jest na konflik-
cie Banasia z Ginterem, w którego 

postać wciela się sebastian Fabijań-
ski. Jak to wyglądało na planie?
Warsztat reżyserski polega na tym, że 
są różne sposoby, podejścia, sztuczki, 
żeby wyciągnąć od aktorów właściwe 
emocje. Oni obaj są młodzi i zauwa-
żyłem, że w sposób naturalny ze sobą 
konkurują. A że podobnie jest w fil-
mie, starałem się przenieść tę rywaliza-
cję przed kamerę.

W filmie jest także wiele charaktery-
stycznych epizodów, jak chociażby 
ten Mariana Dziędziela.
Nie pada to nazwisko, ale postać grana 
przez Dziędziela nawiązuje do generała 
Ziętka, który, trzeba pamiętać, pomógł 
wrócić Banasiowi z zagranicy bez więk-
szych komplikacji. Mógł to zrobić, bo 
był wtedy wysoko postawioną na ślą-
sku osobistością. W ogóle ciekawy był 
konflikt Gierka, który wspierał Zagłębie 
Sosnowiec, z Ziętkiem, któremu bliżej 
było do Górnika. Ucieczka do Niemiec 
traktowana była wtedy jak zdrada naro-
dowa, a tacy ludzie byli potępieni na 
zawsze. Banasiowi pozwolono wrócić, 
oficjalnie z uwagi na dużą wartość spor-
tową. Ale wiadomo, że gdyby nie stanął 
za tym któryś z wpływowych polityków, 
nic by z tego nie wyszło. 

Z dzisiejszej perspektywy postrzega 
pan Banasia jako gwiazdę czy postać 
tragiczną?
Zawsze raczej postrzegałem go jak 
postać tragiczną. Wszystko, co mu się 
przytrafiało, nawet jeżeli były tam wiel-
kie sukcesy i momenty szczęścia, obra-
cało się przeciwko niemu. On tak zresztą 
zaczął naszą pierwszą rozmowę: „Wie 
pan, mnie całe życie prześladował pech”. 
Wiedziałem, że to będzie opowieść Pisz-
czyka. Bo to film o marzeniach, które 
się spełniają, tylko nie tak, jak sobie to 
wyobrażał bohater. Banaś jako chyba 
jedyny z tego grona został całkowicie na 
lodzie. Stracił wszystko, na skutek niefor-
tunnych okoliczności. Dziś żyje bardzo 
skromnie. Pamiętam, jak przyjechał po 
mnie cinquecento. On, właściciel pierw-
szego w Polsce forda mustanga… 

Rozmawiał Kuba Armata

Rozmowa z Janem  
Kidawą-Błońskim,  
reżyserem filmu Gwiazdy

WiEdZiAŁEM, żE to BędZiE   opoWiEść pisZcZyKA
gwiAZdY

Sebastian Fabijański i Mateusz Kościukiewicz 
w filmie Gwiazdy, reż. Jan Kidawa-Błoński 

Mateusz 
Kościukiewicz 
w filmie 
Gwiazdy, 
reż. Jan Kidawa- 
-Błoński

Jan Kidawa-Błoński
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Nina to 
opowieść o...

W lutym i marcu zrealizowano 
w warszawskich plenerach 

i wnętrzach zdjęcia do filmu Olgi 
Chajdas Nina. To opowieść o mał-
żeństwie Niny i Wojtka, którzy 
wszelkimi możliwymi sposobami 
starają się o dziecko. 

Wybór młodych pada na „metodę 
z surogatką”. Poznają Magdę i… 
zaczynają się problemy. Nie wie-
dzą, że kandydatka na surogatkę 
jest lesbijką. Tymczasem, między 
kobietami rodzi się uczucie, które 
być może okazać się silniejsze niż 
chęć posiadania dziecka. 

Nina ma być historią nieoczeki-
wanej i nieplanowanej miłości, która 
pogmatwa relacje bohaterów i zmusi 
ich do nietypowych wyborów. Ma 
pokazać świat, który nie dzieli się 
na złych i dobrych, hetero-i homo-
seksualnych, przegranych i wygra-
nych. świat, w którym gwałtowna 
miłość bierze górę nad tradycyjnymi 
podziałami.

Olga Chajdas tak mówi o swoim 
filmie: „Zależy mi, żeby przekroczyć 
gatunek filmu gejowskiego i przetłu-
maczyć historię moich dwóch bohate-
rek, ich doświadczenie homoerotycz-
ności, na powszechne doświadczenie 
ludzkiej egzystencji. Być może na 
pierwszy rzut oka »zwykłemu 
widzowi« ta historia wyda się nie-
prawdziwa lub nieprawdopodobna. 
Historia zakochania dojrzałej kobiety, 
mężatki w innej kobiecie. Spotkałam 
się już z takimi reakcjami. Ale miłość 
nie zna granic, jej formy są najróż-
niejsze – to jest przesłanie, z któ-
rym chciałabym zostawić widza na 
koniec”.

Co do klimatu, w jakim ma się roz-
grywać historia postaci: Niny, Magdy 
i Wojtka, reżyserka filmu chciałaby: 
„żeby o stanie naszych bohaterów 
opowiadać również poprzez prze-
strzeń, jaka ich otacza. I nie chodzi 
tylko o to, żeby od razu pokazać ich 
status społeczny, ale żeby zanurzyć 
ich w przestrzeni, pozwolić im ulec 
miastu…”. s.n.

czy dla pani hasło „tole-
rancja” jest podstawowym 
przesłaniem filmu, który 
pani tworzy?

Olga Chajdas: Nina nigdy nie miała 
być filmem publicystycznym o sytuacji 
osób LGBT w Polsce, ale dramatem 
psychologicznym, portretem samotno-
ści. Oczywiście, że wkraczając w świat 
mniejszości, próbujemy go odczaro-
wać dla heteronormatywnej części 
widowni, ale nie jest to film o toleran-
cji i problemach ludzi LGBT w naszym 
kraju. Próbujemy raczej stworzyć 
świat, o jakim marzymy, w którym 
walka nie jest konieczna, a historie, 
których bohaterami są osoby reprezen-
tujące mniejszości, nie muszą już wal-
czyć o swoją obecność, ale o prawdę 
postaci. 

czy uważa pani, że Nina stanie się 
dla przeciętnego, niezdeklarowa-
nego widza rzeczywistym obrazem 
problematyki środowiska LGBt?
O.Ch.: Zarówno ja, jak i Marta Kona-
rzewska, współautorka scenariusza, 
znamy bardzo dobrze środowisko 
LGBT, należymy do niego i zależało 
nam na jak najwierniejszym odwzoro-
waniu jego różnorodności, kolorytu. 
Dzięki jednej z naszych bohaterek, Mag-
dzie (Eliza Rycembel), dotykamy róż-
nych aspektów. Tak naginamy ten świat, 
żeby dopasował się do historii. Bardzo 

ważne jest dla mnie, że główną cechą 
Magdy nie jest jej orientacja seksualna. 
Dzięki temu, widz spojrzy na nasz świat 
oczami prawdziwej, pełnokrwistej boha-
terki, a nie tyko i wyłącznie lesbijki .

pani Marto, co zachęciło panią do 
współtworzenia scenariusza Niny, 
według pomysłu Olgi chajdas?
Marta Konarzewska: Pomyślałam, że 
wspaniale będzie wejść w tak bardzo 
obiecującą historię. Kobiecą, wraż-
liwą, która jest dla mnie szansą na 
ważną wypowiedź, w istotnych dla 
mnie kwestiach (takich jak kobiecość 
czy nieheteroseksualność). W dodatku 
wypowiedź piękną, artystyczną. 
Olga ma „nosa” do tworzenia sobie 
ekipy. Z jakiegoś powodu, chyba już 
wtedy, wiedziała, że z naszej koope-
racji powstanie coś nowego i nie-
oczywistego. I tak się stało, bo jeste-
śmy bardzo różne i każda z nas mogła 
dodać do filmu elementy z własnego 
podwórka. Ja mam takie dwa: jedno 
jest społeczne (świat LGBT, który 
współtworzę i reprezentuję), dru-
gie – psychoanalityczne (czyli fascy-

nacja wewnętrznymi światami boha-
terów i bohaterek, które tworzę przez 
skomplikowane emocje, wybory itd.). 
Pracując nad postacią Niny, wiele 
z Olgą rozmawiałyśmy, spierałyśmy 
się, budowałyśmy różne rozwiąza-
nia. To trwało bardzo długo i przy-
wiązałam się do Niny, jakby była moją 
siostrą albo córką. Dałam jej wiele 
z siebie – korzystając ze swoich prze-
żyć jako siostry, córki, kobiety czy 
partnerki w długoletnim związku – 
w pewnym sensie zrobiła się do mnie 
podobna. Ale w innym znaczeniu była 
też podobna do Olgi. Potem jednak 
zaczęło się to zmieniać i zaczęła funk-
cjonować samodzielnie. Cały proces, 
w który były zaangażowane i uczucia, 
i intelekt był bardzo interesujący. Dla 
mnie ta historia zarówno naszej pracy 
nad scenariuszem i potem filmem, 
jak i historia Niny jako bohaterki, jest 
swego rodzaju podróżą – taką, w którą 
wyrusza się na spotkanie pragnień, 
o których się nic nie wiedziało albo nie 
chciało wiedzieć. Które budzą eufo-
rię, ale też lęk. Których rozpoznanie 
trwale nas zmienia… Cieszyło mnie 

Rozmowa z reżyserką i scenarzystką 
Olgą chajdas oraz ze scenarzystką 
Martą Konarzewską

NINa

też współtworzenie historii tak bardzo 
kobiecej. Mam tu na myśli nie tylko 
relacje romantyczne, ale też wszelkie 
inne: siostrzane, córczano-matczyne 
(niebagatelne w tym scenariuszu), 
koleżeńskie, kumpelskie czy czysto 
seksualne. Z całym ich skomplikowa-
niem, jasnymi i ciemnymi stronami. 
No i oczywiście – cieszyło mnie, że 
będzie to film o kobietach spoza ste-
reotypu. Kobietach, które kochają 
kobiety albo takich, dla których miłość 
liczy się bardziej niż płeć. Bo tak też 
się zdarza. Wie pan, kiedy miłość jest 
bardzo silna – płeć nie ma tu wiele do 
gadania. Oczywiście, cały ten świat 
nieheteroseksualny, który zajmuje 
sporo miejsca w Ninie, jego różnorod-
ność, rozmaitość wypełniających go 
kobiet są fantastyczne. Filmowa Magda 
nie jest aktywistką, jest przeciętną les-
bijką. Ale ważne było dla mnie, żeby 
nie była lesbijką zawieszoną w próżni, 

taką biedną samotną w normatywnym 
świecie, który jej nie rozumie, itd.

czy zagłębianie się w psychikę 
„trójkąta” głównych bohaterów 
jest dla pani ważnym, twórczym 
wyzwaniem ?
M.K.: O tak! W dodatku bardzo trud-
nym. Relacje emocjonalne między 
dwoma  osobami, jeśli chcemy je poka-
zać wielowymiarowo, są trudne, a co 
dopiero między trzema. Nie mogę zdra-
dzać fabuły, więc powiem enigmatycz-
nie. Kiedy Nina i Wojtek trafiają na 
Magdę, coś się w ich życiu zmienia. Coś 
już nie może funkcjonować na starych 
zasadach. Coś zostało zdemaskowane, 
choć nie od razu wiadomo co. Jakby 
Magda była lustrem tego wieloletniego, 
stabilnego, ale i zasklepionego w sobie 
związku (skąd my to znamy!), w któ-
rym widać nagle wszystkie pęknięcia, 
czy pracowicie zakrywane rysy. Potem 
Magda wchodzi w życie Niny i Wojtka 
i cała trójka zostaje zamknięta w jakimś 
ciasnym świecie pożądań, pragnień, fru-
stracji. Wszyscy trafiają na jakąś gra-
nicę, którą muszą przekroczyć w sobie, 
w świecie, w relacji. Wszyscy nawzajem 
się widzą i obserwują. Wszyscy mają tu 
coś do wygrania i wszyscy ryzykują. Kto 
najbardziej? Wydaje się, że Nina, sta-
teczna nauczycielka, ma najwięcej do 
stracenia, ale to Magda do tej pory ucie-
kała przed relacjami. Co dopiero trójkąt-
nymi. Cóż, interpretacje, mam nadzieję, 
będą różne. Jestem jednak przekonana, 
że film będzie lustrem, dla wszystkich – 
czy hetero-, czy nieheteroseksualnych.

Rozmawiał stanisław 
Neugebauer

Olga 
Chajdas

Julia Kijowska i Eliza Rycembel na planie filmu Nina, reż. Olga Chajdas

Olga Chajdas 
i Adam Jedynak 

NA plANiE FilMU NiNA
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W prODUKcJi

byłych pracowników fabry-
ki traktorów Ursus swojego 
stanowiska pracy i przywo-
łaniu przez nich zapamięta-
nych gestów, czynności oraz 
dźwięków związanych z co-
dziennie wykonywanym za-
wodem.

 obCy na mojej 
 kanaPie
eTaP PRoDUKCJi: 
PoSTPRoDUKCJa

reżyseria: Grzegorz Brzo-
zowski 
sCenariusz: Grzegorz Brzo-
zowski 
zdjęCia: Magda Kowalczyk 
montaż: Joanna Wojtule-
wicz, Daniel Gąsiorowski
dźwięk: Dariusz Wancerz, 
Maciej Krupa
ProduCent: Ewa Jastrzęb-
ska, Jerzy Kapuściński, Jacek 
Bromski, Piotr Twardowski 

(producent wykonawczy)
ProdukCja: Studio Munka- 
-SFP, ProdukCja wyko-
nawCza: Spot
Planowane zakońCze-
nie ProdukCji: lato 2017 
Czas ProjekCji: 52 min

Internetowy portal gościn-
ności sprawia, że obcy lą-
dują w domach Polaków. 
Heavymetalowiec w miesz-
kaniu emeryta, student 
medycyny u motocyklist-
ki, Wietnamczyk u młodej 
matki, szwajcarski szer-
mierz u konserwatywnych 
sióstr. Czego szukają w spo-
tkaniu z nieznajomymi? Czy 
jedna noc wystarczy, aby 
wypełnić pustkę w czyimś 
życiu – czy uczyni ją jeszcze 
dotkliwszą? 

Oprac. Beata 
poprawa

 antybohater
eTaP PRoDUKCJi: ZDJęCia

reżyseria:  
Michał Kawecki
sCenariusz:  
Michał Kawecki
zdjęCia: Michał Kawecki
dźwięk: Marcin Popławski
ProduCent: Zuzanna Król
ProdukCja: Wajda Studio
Planowane zakońCze-
nie ProdukCji: 2018
Czas ProjekCji: 55 min
Premiera: początek 2019

Życie nie oszczędzało Mi-
chała już od narodzin. Uro-
dził się bez dłoni i części nóg, 
jego kalectwo jest bolesną 
konsekwencją alkoholizmu 
matki w okresie ciąży. Biolo-
giczni rodzice porzucili syna 
zaraz po narodzinach. Opie-
ką nad nim i jego wychowa-
niem zajęła się babcia, z któ-
rą mieszka do dziś w jed-
nopokojowym mieszkaniu 
komunalnym. Pomimo ogra-
niczeń, z zapałem uprawia 
sport, m.in. narciarstwo i ko-
larstwo. Jako reprezentant 
Polski na Paraolimpiadach 
Zimowych zdobył tytuł Mi-
strza Polski w slalomie gigan-
cie w 2011 roku oraz srebrny 
medal Polski w kombinacji 
alpejskiej w kategorii spor-
tów zimowych dla niepełno-
sprawnych. Mimo osiągnięć 
sportowych cały czas zma-
ga się z problemami w życiu 
prywatnym: biedą, życiem 
bez rodziców, zatargami 
z prawem.

 dom
ETAP PRODuKCJI: ZDJęCIA

reżyseria: Karol Pałka
sCenariusz: Karol Pałka
zdjęCia: Karol Pałka
montaż: Michał Poddębniak
dźwięk: Anna Rok

ProduCent: Zuzanna Król
ProdukCja: Wajda Studio
Planowane zakońCze-
nie ProdukCji: 2018
Czas ProjekCji: 55 min
Premiera: 2018

65-letnia Danusia i jej 35-let-
nia córka Basia mieszkają 
w domu oddalonym od naj-
bliższej wsi o kilka kilome-
trów. Życie w trudnych wa-
runkach i odizolowaniu od 
innych ludzi wykształciło 
w Basi obawę przed światem. 
Dziewczyna jest nieprzysto-
sowana do życia w społeczeń-
stwie. Tylko dom oraz matka 
dają jej poczucie bezpieczeń-
stwa. Dom opowiada o nieuf-
ności, jaką mamy do człowie-
ka żyjącego w zupełnie inny 
sposób niż my, oraz o obser-
wacji, z której rodzi się cieka-
wość i próba zbliżenia.

 symfonia 
 fabryki  ursus
eTaP PRoDUKCJi: ZDJęCia

reżyseria: Jaśmina Wójcik
sCenariusz: Jaśmina Wój-
cik, Igor Stokfiszewski 
zdjęCia: Kacper Czubak
muzyka: Dominik Strycharski
montaż: Aleksandra Gowin
Choreografia: Rafał 
urbacki
dźwięk: Błażej Kanclerz, 
Maciej Krupa, Anna Rok
ProduCent: Zuzanna Król
ProdukCja: Wajda Studio
Planowane zakońCze-
nie ProdukCji: 2018
Czas ProjekCji: 51 min
Premiera: koniec 2018/po-
czątek 2019

Symfonia Fabryki Ursus to 
filmowe podsumowanie pię-
cioletniej pracy artystyczno- 
-badawczej Jaśminy Wój-

cik ze społecznością byłych 
pracowników fabryki Ursus. 
Obraz realizowany będzie 
w sposób „uczestniczący” – 
zanurzony w rzeczywistości 
byłych pracowników Ursusa 
oraz mieszkańców i miesz-
kanek dzielnicy. Materiałem 
do pracy wideo będą biogra-
fie pracownicze i osobista 
„pamięć pracy” przywołana 
przez odtworzenie czynności 
wykonywanych w procesie 
produkcji maszyn, których 
choreograficznemu i kom-
pozytorskiemu opracowa-
niu towarzyszy wniknię-
cie w świat dawnej fabryki. 
Praca nad filmem umożli-
wi uczestniczkom i uczest-
nikom projektu podzielenie 
się z innymi wspomnieniami 
doświadczenia pracy w Ur-
susie. Koncepcja projektu 
polega na odtworzeniu, na 
użytek dokumentu, przez 
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Obcy na mojej kanapie, 
reż. Grzegorz Brzozowski

Symfonia Fabryki Ursus, 
reż. Jaśmina Wójcik 

Dom, reż. Karol Pałka

Antybohater, reż. Michał Kawecki



FestiWALe ZA GrANicĄpOLONicA

 belgia
BRUKSela: 

7 marca – 15 maja – retro-
spektywa filmów andrzeja 
wajdy (Flagey, Studio 5). 
W programie: Człowiek 
z żelaza, Panny z Wilka, 
Człowiek z marmuru, Dan-
ton, Wałęsa. Człowiek 
z nadziei. Pokazom towarzy-
szy wystawa zdjęć „Andrzej 
Wajda” Czesława Czapliń-
skiego.

leUVeN: 

12-14 maja – 2. The People 
of animation Festival – ani-
matie Festival leuven. Spe-
cjalny udział twórców pol-
skiej animacji. W programie: 
projekcje filmów, warsztaty 
i wystawy dla dzieci i doro-
słych. Udział wezmą z Polski: 
Krzysztof Rynkiewicz, Alek-
sandra Chrapowicka, Kaja 
Renkas, Bogusław Zmudziń-
ski i Robert Sowa. Przygo-
towano specjalny program 
poświęcony Januszowi Kor-
czakowi. INFO: instytut Polski 
w Brukseli

 Chiny
PEKIN: 

5-7 maja – retrospektywa 
filmów Krzysztofa Zanus-
siego z udziałem reżysera. 
W programie: Brat naszego 
Boga, Życie za życie. Mak-
symilian Kolbe, Persona non 
grata, Barwy ochronne oraz 
Obce ciało. INFO: www.pekin.
msz.gov.pl oraz www.weibo.
com/thepolishinstitute

 federaCja 
 rosyjska
iRKUCK: 

12-14 maja – retrospektywa 

filmów Krzysztofa Zanus-
siego z udziałem reżysera. 
W programie: Brat naszego 
Boga, Życie za życie. Maksy-
milian Kolbe, Persona non 
grata, Barwy ochronne oraz 
Obce ciało. INFO: www.pekin.
msz.gov.pl oraz www.weibo.
com/thepolishinstitute

MOSKWA: 

2 maja – Klub Miłośników 
Kina Polskiego w siedzi-
bie Stowarzyszenia Filmow-
ców Rosji „Dom kina”, pokaz 
filmu Duże zwierzę Jerzego 
Stuhra. 

15 maja – Klub Miłośni-
ków Kina „Kino po Pol-
sku” w Instytucie Polskim 
w Moskwie. Projekcja filmu 
Anatomia zła Jacka Brom-
skiego. 

26 maja – prezentacja wyda-
nej w Rosji książki Krzysz-
tofa Zanussiego „Strategie 
życia, czyli jak zjeść ciastko 
i je mieć” z udziałem autora 
i towarzyszący temu wyda-
rzeniu pokaz filmu w kinie 

Pionier (tytuł filmu w trakcie 
ustalania).

18-23 maja – Kino Polskie na 
3. Międzynarodowym Festi-
walu Filmów Dokumental-
nych „Doker” w Moskwie. 
Instytut Polski w Moskwie 
przedstawi Dar Przemy-
sława Kamińskiego oraz 
Polonez Agnieszki Elbanow-
skiej. Autorzy filmów wezmą 
udział w otwarciu festiwalu 
i prezentacji swoich obrazów. 
www.midff.com

25 maja w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Nowych Filmów Dokumen-
talnych o Muzyce i współ-
czesnej Kulturze „Beat Film 
Festival” instytut Polski 
zorganizuje pokaz Wszyst-
kich nieprzespanych nocy 
Michała Marczaka z udzia-
łem reżysera. Otwarcie festi-
walu oraz pokaz filmu odbę-
dzie się w Instytucie Mediów, 
Architektury i Designu 
„Strełka”.

25 maja – 10 czerwca, Festi-
wal Filmów Polskich w Rosji 

„wisła”. Program festiwalu: 
www.festiwalwisla.pl/2017/
aktualnosci

24 maja – instytut Polski 
przedstawia w Stowarzy-
szeniu Memoriał film Obce 
ciało Krzysztofa Zanussiego 
z udziałem reżysera. 

5-10 czerwca – retrospek-
tywa filmów Krzysztofa Kie-
ślowskiego w kinie „oktiabr” 
W programie: Podwójne 
życie Weroniki, Przypadek, 
Krótki film o zabijaniu, Bli-
zna, Trzy kolory: Biały oraz 
dziewięć filmów dokumen-
talnych. W otwarciu weźmie 
udział operator, Sławomir 
Idziak, który poprowadzi też 
w Moskwie i Sankt Peters-
burgu wykłady „Nowoczesna 
Produkcja Filmowa”. Przewi-
dziane są trzy spotkania we Fo
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WGIK, Moskiewskiej Szkole 
Filmowej oraz na Wyższych 
Kursach Scenariopisarskich 
i Reżyserskich. INFO: instytutu 
Polski w Moskwie

 franCja
PaRyż: 

Cykl „Martin Scorsese pre-
zentuje arcydzieła polskiej 
kinematografii” w paryskim 
kinie Reflet Medicis. Filmy 
są przedstawiane przez gości 
z Polski i Francji. Program 
pokazów: 13 grudnia 2016 
Przypadek Krzysztofa Kie-
ślowskiego przedstawił Kri-
stian Feigelson, a 17 stycznia 
Iluminację Krzysztofa Zanus-
siego Marcin Latałło. 14 
lutego Trzeba zabić tę miłość 
Janusza Morgensterna zapo-
wiedział Janusz Głowacki, 21 
marca – Walkowera Jerzego 

Skolimowskiego przedstawiła 
Julia Kowalski (reżyserka 
polsko-francuskiej kopro-
dukcji Znam kogoś, kto cię 
szuka), 18 kwietnia Ziemię 
obiecaną Andrzeja Wajda 
zaprezentowała Anna Szcze-
pańska. 16 maja odbędzie się 
pokaz filmu Eroica Andrzeja 
Munka, a 20 czerwca Fara-
ona Jerzego Kawalerowicza.

Polskie filmy na ekranach 
francuskich kin w kwietniu: 
Zjednoczone Stany Miłości 
Tomasza Wasilewskiego i 11 
minut Jerzego Skolimow-
skiego. INFO: instytutu Polski 
w Paryżu

 hiszPania
MaDRyT: 

29 marca na Uniwersytecie 
Complutense w Madrycie 

odbyła się sesja poświę-
cona Szkole Filmowej 
w łodzi w ramach Master 
en Comunicación Audio-
visual para la Era Digital 
(Facultad Ciencias de la 
Información). Sesję zaty-
tułowano: „Szkoła Fil-
mowa w Łodzi. Wczoraj 
i dziś”. Zaprezentowano 
5 filmów krótkometrażo-
wych: Dwóch ludzi z szafą 
Romana Polańskiego, Ero-
tyk Jerzego Skolimow-
skiego, Urząd Krzysztofa 
Kieślowskiego oraz Loka-
torki Klary Kochańskiej 
i Echo Magnusa von Horna. 
Debatę po projekcjach pro-
wadzili profesor Jesus Gon-
zalez Requena i dr Joanna 
Bardzińska.  INFO: www.
redauvi.com/2017/04/la-e-
scuela-de-cine-de-odz-po-
loniapasado.html

SaNTa CRUZ De TeNeRiFe: 

11 maja – 1 czerwca – 6. 
Festiwal Polskich Filmów 
(Cine Polaco Contempo-
ráneo) – Tenerife Espacio de 
las Artes (TEA). W progra-
mie: Moje córki krowy Kingi 
Dębskiej, 11 minut Jerzego 
Skolimowskiego, Demon 
Marcina Wrony, Ederly Pio-
tra Dumały, Kamper Łukasza 
Grzegorzka oraz K2. Dotknąć 
nieba Elizy Kubarskiej. Orga-
nizatorami są Instytut Polski 
w Madrycie, Fundacja AVA 
Arts, a organizacja festiwalu 
na Teneryfie od 2012 roku 
jest możliwa dzięki współ-
pracy ze Stowarzyszeniem 
Polsko-Kanaryjskim ARKA.  
INFO: www.cinepolaco.es

BaRCeloNa: 

(Filmoteka Narodowa), 
oviedo (Teatro Filarmónica): 
maj – cykl „Martin Scor-
sese przedstawia arcydzieła 
polskiego kina”. Cykl 9 fil-
mów, organizowany przez 
Fundację AVA Arts z fun-
duszy Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
trwa w Hiszpanii od marca 
do czerwca 2017. Ogromne 
powodzenie cyklu znajduje 
oddźwięk w hiszpańskiej 
prasie i telewizji: artykuły na 
ten temat ukazały się w naj-
większych dziennikach, jak 
„El País”, „El Mundo” czy 
„La Vanguardia”, zaś Telewi-

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.
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zja Hiszpańska zrealizowała 
reportaż, który był emito-
wany w popularnym progra-
mie poświęconym aktualno-
ściom filmowym pt. „Días de 
cine”. iNFo: www.scorsese-
presenta.com

25 maja – masterclass z Pio-
trem Dumałą w ECIB – 
Escola de Cinema de Barce-
lona INFO: www.ecib.es

25-27 maja – festiwal NoN-
SToPBaRCeloNa. W pro-
gramie znajdą się filmy Pio-
tra Dumały m.in. Zbrodnia 
i kara, Łagodna, Hipopotamy, 
Franz Kafka. INFO: http://non-
stopbarcelona.com 

 indie
NOWE DELHI:

26 marca – pokaz specjalny 
filmu Powidoki Andrzeja 
Wajdy w ramach Habitat 
International Film Festival 
(Stein Auditorium).

NaUKUCHiaTal,  
DiSTRiCT NaiNiTal: 

14-17 kwietnia – pokazy 
polskich filmów dokumen-
talnych w ramach lakeside 
Doc Festival. W programie: 
Więzi Zofii Kowalewskiej, 
K2. Dotknąć nieba Elizy 
Kubarskiej, Casa Blanca 
Aleksandry Maciuszek oraz 
Obiekt Pauliny Skibińskiej.

Nowe DelHi, MUMBai, 
CHeNNai, PUNe, KolKaTa, 
Goa, aRUNaCHal PRa-
DeSH, CoiMBaToRe, PUDU-
CHERRY: 

od 22 kwietnia do końca 
sierpnia 9 pokazów filmu 
Ostatnia Rodzina Jana. P. 
Matuszyńskiego w ramach 
european Union Film Festi-
val.

NOWE DELHI: 

30 kwietnia – pokaz filmu 

Jan Paweł ii – Szukałem 
was... Jarosława Szmidta 
w ramach projektu The 
Pope Of Freedom na St. Ste-
phan’s College, University of 
Delhi. INFO: instytut Polski 
w New Delhi

 jaPonia
KAWASAKI: 

22, 23, 29, 30 kwietnia 
i 3-5 maja – pokazy 9 fil-
mów andrzeja wajdy 
(Kawasaki City Museum.) 
Przed wybranymi tytułami 
odbędzie się także projek-
cja posłania – wywiadu 
z Andrzejem Wajdą, w któ-
rym mówi m.in. o swoich 
związkach z Japonią

HIROSZIMA: 

26-30 kwietnia i 3-12 
maja – pokazy 9 filmów 
Andrzeja Wajdy (Hiro-

shima City Cinematogra-
phic and Audio-Visual 
Library) Przed sean-
sami odbędzie się projek-
cja posłania – wywiadu 
z Andrzejem Wajdą. 
Zostaną również, dodat-
kowo, wyświetlone filmy 
reżyserów młodego pokole-
nia: Ostatnia Rodzina Jana 
P. Matuszyńskiego, Zjedno-
czone Stany Miłości Toma-
sza Wasilewskiego i Miasto 
44 Jana Komasy. INFO: Insty-
tut Polski w Tokio

 litwa
w ramach światowych 
obchodów Roku Josepha 
Conrada-Korzeniowskiego, 
instytut Polski w wil-
nie zorganizował pokaz 
Tajemniczego Sojusznika 
Piotra Fudakowskiego 
zainspirowanego twórczo-
ścią Conrada. Pierwszy 
pokaz 2 kwietnia odbył się 

w ramach poniewieskiego 
festiwalu filmowego „Kino 
Europejskie i w Dzień 
i w Nocy”. Kolejne pokazy 
specjalne: 20 kwiet-
nia odbyły się w Wilnie 
i Solecznikach, 26 kwietnia 
w Wiłkomierzu (Ukmergė). 
Film w językach angielskim 
i mandaryńskim z napisami 
litewskimi. 

wilNo, KłaJPeDa, 
KOWNO: 

Tegoroczną edycję orga-
nizowanego przez insty-
tut Polski w wilnie Klubu 
Filmu Polskiego zainau-
gurował Kamper łuka-
sza Grzegorzka. Pokazy: 
25 kwietnia, kino „Ska-
lvija” w Wilnie z udzia-
łem autorów cyklu „Mło-
dzi zdolni” – dziennikarką 
Kają Klimek i Janem Błasz-
czakiem z Narodowego 
Instytutu  Audiowizual-
nego (NInA), 25 kwietnia, 
„Kultūros fabrikas” w Kłaj-
pedzie, 27 kwietnia, kino 
„Romuva” w Kownie. Film 
w języku polskim, angiel-
skim i hiszpańskim z napi-
sami angielskimi i litew-
skimi.  
Organizator: Instytut Pol-
ski w Wilnie. Partnerzy: 
Narodowy Instytut Audio-
wizualny, centrum filmowe 
„Skalvija”, centrum filmowe 
„Romuva”, „Kultūros fabri-
kas”.  INFO: instytut Polski 
w wilnie

 mongolia
UłaN BaToR: 

8-11 maja – retrospektywa 
filmów Krzysztofa Zanus-
siego z udziałem reżysera. 
W programie: Brat naszego 
Boga, Życie za życie. Mak-
symilian Kolbe, Persona non 
grata, Barwy ochronne oraz 
Obce ciało.  
INFO: www.pekin.msz.gov.pl 
oraz www.weibo.com/the-
polishinstitute
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 niemCy
BeRliN i BRaNDeNBURGia: 

3-10 maja – filmPolSKa, 12. 
Festiwal Polskich Filmów. 
8 maja w Poczdamie pokaz 
filmu Baby Bump, w progra-
mie spotkanie z reżyserem 
Kubą Czakajem.  
Cały program festiwalu: 
www.filmpolska.de  
INFO: instytut Polski w Ber-
linie

wieSBaDeN: 

26 kwietnia – 2 maja – 17. 
Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy goeast. W pro-
gramie: Słońce, to słońce 
mnie oślepiło Anki Sasnal 
i Wilhelma Sasnala, Nawet 
nie wiesz, jak bardzo cię 
kocham Pawła Łozińskiego, 
Pokot Agnieszki Holland, 
Spotkanie w mroku Wandy 
Jakubowskiej, 24 godziny 
Jadwigi L. Krystyny Gry-
czełowskiej, Cipka Renaty 
Gąsiorowskiej, Planeta Sin-
gli Mitji Okorna, Andrzej 
Wajda. Moje inspiracje 
Andrzeja Wajdy i Marka 
Brodzkiego. W programie 
przewidziane są pokazy 
szkolnych etiud: Skrzaty 
fortepianu Magdaleny 
Osińskiej, Leaves Agnieszki 
Borowej, Dzióbek chce latać 
Macieja Pestki, Trzej Królo-
wie Anny Błaszczyk, Koci-
drapka Andrzeja Orze-
chowskiego i Bronisława 
Zemana, Czerwony papie-
rowy stateczek Aleksan-
dry Zaręby, Zimowy turniej 
Macieja Pestki oraz Króle-
wicz Moniki Kuczynieckiej. 
INFO: instytut Polski w Dus-
seldorfie

 szweCja
SZToKHolM: 

4-30 kwietnia – retrospek-
tywę filmów andrzeja 
Munka zaprezentował 
koneserom kina presti-
żowy Szwedzki instytut 

Filmowy (Svenska Fil-
minstitutet/Cinemateket). 
W programie: 4 kwietnia 
Człowiek na torze w kinie 
Bio Victor mieszczącym 
się w Filmhuset w Sztok-
holmie (ponowna projek-
cja16 maja w Göteborgu 
w kinie Capitol). Kolejne 
pokazy odbyły się w Sztok-
holmie: 8 kwietnia Pasa-
żerka, 9 kwietnia Błękitny 
krzyż, 18 kwietnia Ero-
ica i 30 kwietnia Zezowate 
szczęście. Retrospektywa to 
efekt współpracy Svenska 
Filminstitutet/Cinemate-
ket z Instytutem Polskim 
w Sztokholmie.

Polskie filmy na ekranach 
kin w Szwecji: 12 kwietnia 
premiera Ostatniej Rodziny 
Jana P. Matuszyńskiego. 
Dystrybutorem jest Folkets 
Bio. INFO: instytut Polski 
w Sztokholmie

 ukraina
SławUTyCZ: 

(miasto zostało zbudowane 
dla wszystkich przesiedlo-
nych mieszkańców Czarno-
byla) – 28 kwietnia pokaz 
filmu 21 x Nowy Jork Piotra 
Stasika na 4. Międzynaro-
dowym Festiwalu Filmów 
i Urbanizmu „86”. 

KiJów: 

17-21 maja – polskie filmy 
w ramach 7. Międzynaro-
dowych Targów Książki 
w kijowskim Art.Arsenale. 
W ramach obchodów Roku 
Conrada zostaną pokazane: 
Tajemniczy Sojusznik Piotra 
Fudakowskiego i Smuga cie-
nia Andrzeja Wajdy. Ponadto, 
w ramach promocji twórczo-
ści Stanisława Lema, zosta-
nie przedstawiony dokument 
prezentujący nie Lema pisa-
rza, a Lema człowieka Autor 
Solaris Borysa Lankosza. 

 wŁoChy
LECCE: 

3-8 kwietnia – agnieszka 
Holland gościem honoro-
wym na Festival del Cinema 
europeo. W ramach festi-
walu odbył się przegląd fil-
mów reżyserki, pokazano: 
Pokot, W ciemności, Aktorów 
prowincjonalnych, Kobietę 
samotną, Gorączkę, Całko-
wite zaćmienie, Tajemniczy 
ogród, Olivier Olivier, Europa 
Europa oraz Plac Waszyng-
tona. Reżyserka popro-
wadziła także masterclass. 
Agnieszkę Holland uhonoro-
wano również za całokształt 
twórczości nagrodą „Ulivo 
d’oro alla Carriera”.

TURyN: 

11 kwietnia – serial 
Mrówka wychodzi za mąż 
Michała Poniedzielskiego, 
na podstawie scenariusza 
Bartosza Wierzbięty, otrzy-
mał nagrodę „Pulcinella” 
dla najlepszego serialu dla 
nastolatków podczas wło-
skiego festiwalu Carto-
ons on the Bay (21. Festival 
Internazionale dell’Anima-
zione Cross-Mediale e della 
Tv dei Ragazzi).

RZYM: 

od początku roku 2017 
instytut Polski w Rzymie 
organizuje cykl comiesięcz-
nych projekcji klasyki pol-
skiego kina oraz filmów 
o szczególnym znaczeniu 
dla kultury polskiej („Wide-
oteka Instytutu – DKF”). 
W ramach tego projektu 
odbyły się pokazy fil-
mów: Pasażerka Andrzeja 
Munka, Spokój Krzysztofa 
Kieślowskiego, Życie za 
życie. Maksyminilan Kolbe 
Krzysztofa Zanussiego, 
Młyn i krzyż Lecha Majew-
skiego. 18 maja odbędzie 
się pokaz Pętli Wojciecha 
Jerzego Hasa.

Oprac. cezary Kruk
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 Polskie animaCje
 w konkursaCh
 w anneCy
światową premierę w Kon-
kursie Głównym Festiwa-
lu Filmów Animowanych 
w Annecy będzie miał pełno-
metrażowy obraz Twój Vin-
cent (Loving Vincent) w reży-
serii Doroty Kobieli i Hugh 
Welchmana. Powalczy o na-
grodę z 9 innymi filmami 
z całego świata. Ponadto aż 
6 krótkich polskich animacji 
będzie rywalizowało w Kon-
kursie Filmów Krótkometra-
żowych (zakwalifikowano 87 
tytułów). Te rodzime produk-
cje to: Kosmos Darii Kopiec, 
Sprawa Moczarskiego Toma-
sza Siwińskiego, Ucieczka Ja-
rosława Konopki, Cipka Re-
naty Gąsiorowskiej, O Mat-
ko! Pauliny Ziółkowskiej oraz 
Wcielenie Barbary Rupik. 
Trzy ostatnie tytuły zakwali-
fikowały się również do Kon-
kursu Filmów Studenckich, 
w którym łącznie znalazło 
się 49 propozycji. Wszystkie 
polskie etiudy pochodzą ze 
Szkoły Filmowej w Łodzi. Po-
nadto serial dla dzieci Przytul 
mnie w reżyserii Mateusza 
Jarmulskiego jako jedyna 
polska produkcja powalczy 
o nagrodę w kategorii „Film 
telewizyjny”. Festiwal w An-
necy – najstarszy i uważany 
za najbardziej prestiżowy na 
świecie w dziedzinie anima-
cji – odbędzie się w dniach 
12-17 czerwca. 

 agnieszka
 holland
 doktorem
 honoris  Causa
 Czeskiej
 „filmówki”
23 marca Agnieszka Holland 
odebrała doktorat honoris 
causa Akademii Sztuk Sce-

nicznych (AMU) w Pradze 
za osiągnięcia w dziedzinie 
filmu kinowego i telewizyj-
nego. Czeska uczelnia to dla 
polskiej reżyserki miejsce 
wyjątkowe. Studiowała tam 
na Wydziale Filmowym i Te-
lewizyjnym (FAMU) pod-
czas Praskiej Wiosny pod ko-
niec lat 60. i po jej zdławie-
niu w wyniku inwazji ZSRR 
w sierpniu 1968 roku. Studia 
ukończyła w 1971. Agnieszka 
Holland przyjechała do Pra-
gi jako gość 24. Międzynaro-
dowego Festiwalu Filmowe-
go FebioFest, na którym za-
prezentowano jej najnowsze 
dzieło Pokot. „Prace Holland 
budują most między polską 
i czeską kulturą” – powie-
dział rektor AMU Jan Han-
czil. „W swych filmach Polka 
w artystyczny sposób przed-

stawia idee demokracji i hu-
manizmu” – dodał. Agniesz-
ka Holland wskazywała na 
„oczywiste podobieństwa” 
między kulturą Czech i Pol-
ski. Mówiła o szoku, jaki 
przeżyła, rozpoczynając stu-
dia na praskiej akademii fil-
mowej, gdy myślała, że Czesi 
i Polacy są tacy sami. „Prze-
konałam się jednak, że różni 
nas styl życia. Dla Czechów 
ważne jest ich codzienne, 
prywatne życie i jego piękno, 
ale jednocześnie mają do nie-
go »obywatelskie podejście« 
i obawiają się patosu oraz 
przesadnych emocji” – po-
wiedziała reżyserka, dodając: 
„Z kolei Polaków charaktery-
zuje zbyt wielki patos, który 
czasami prowadzi do histe-
rii i braku tolerancji. Nie są 
w stanie szanować inności, 

ale z drugiej strony świetnie 
sprawdzają się w trudnych 
czasach, gdy trzeba walczyć”. 
Zdenek Holy, dziekan FAMU, 
chwalił stosunek Holland do 
czeskiej historii. Przypomniał 
o wyprodukowanym przez 
HBO Europe miniserialu Go-
rejący krzew, który opowia-
da o samospaleniu czeskiego 
studenta Jana Palacha w 1969 
roku w reakcji na agresję 
wojsk Układu Warszawskiego 
na Czechosłowację w 1968. 
W 2014 obraz otrzymał kil-
kanaście statuetek Czeskich 
Lwów, w tym za najlepszy 
film i za najlepszą reżyserię. 
Doktorami honoris causa 
AMU są m.in. Miloš For-
man – urodzony w Czechach 
i mieszkający w USA reżyser, 
brytyjski dyrygent Charles 
Mackerras, czeski dyrygent Fo
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Jiří Bĕlohlávek oraz cze-
ski skrzypek Josef Suk. Jako 
pierwszy ten tytuł otrzymał 
w 1996 roku Vaclav Havel – 
ostatni prezydent Czechosło-
wacji i pierwszy prezydent 
Czech.

 fajna ferajna,
 Czyli Powstanie
 oCzyma dzieCi
 z sukCesem
 w indiaCh
19 marca ogłoszono zwy-
cięzców Indian World Film 
Festival. Aż dwie nagrody 
trafiły do dokumentu Fajna 
ferajna, czyli powstanie oczy-
ma dzieci Tomasza Stankie-
wicza. Indian World Film 
Festival, który jest członkiem 
rodziny festiwali Miniboxof-
fice, odbył się w Hajdaraba-
dzie już po raz 17. Każde-
go roku pokazuje niezależne 
obrazy z całego świata. Film 
Stankiewicza wrócił do Polski 
z nagrodami: dla Najlepsze-
go Dokumentu i za Najlepszy 
Montaż (Karol Moch). Obraz 
opowiada o powstaniu war-
szawskim oczyma najmłod-
szych uczestników tych wy-
darzeń. Na ekranie pojawiają 
się świadkowie i bohaterowie 
tragicznych zdarzeń z 1944 
roku, którzy w tamtym cza-
sie byli kilkuletnimi dziećmi, 
zdolnymi do czynów pełnych 
heroizmu i poświęcenia. Ich 
wspomnieniom towarzyszą 
współczesne dzieci: Jaś, Staś, 
Stefanek i Zosia.

 Polskie animaCje
 nagrodzone na
 triCky women
Festiwal Tricky Women 
w Wiedniu jest jedynym fe-
stiwalem filmów animowa-
nych w Europie poświęco-
nym wyłącznie twórczości 
kobiet. W jury tegorocznej 

edycji (15-19 marca) zasiadły: 
Mitsuko Okamoto (Japonia), 
Vanja Andrijević (Chorwa-
cja) i Elsy Lahner (Austria). 
W programie zaprezentowa-
no aż sześć polskich tytułów, 
z których dwa uhonorowa-
no. Nagrodę publiczności 
Sawczynski o wartości 1000 
euro oraz wyróżnienie jury 
wręczono Renacie Gąsiorow-
skiej za animację Cipka. Na-
tomiast Marta Pajek otrzy-
mała 3-miesięczny staż jako 
artystka-rezydentka na Q21/
MQ (w wiedeńskim Mu-
seumsQuartier – jednym 
z największych kompleksów 
kulturalnych na świecie). 

 Czerń
 uhonorowana
 w zjednoCzonyCh
 emirataCh
 arabskiCh
Na 3. Imagine Science Abu 
Dhabi Film Festival (2-4 mar-
ca) sukces odniosła anima-
cja Tomasza Popakula Czerń, 
zdobywając drugą nagro-

dę. Obraz opowiada o pa-
rze astronautów uwięzionych 
na stacji orbitalnej w wyni-
ku toczącej się bardzo szyb-
ko wojny nuklearnej. Stracili 
kontakt z Ziemią, wszystkie 
próby nawiązania łączno-
ści pozostały bez odpowie-
dzi. Wszystko, co mogą teraz 
zrobić, to oglądać grzyby ato-
mowe na powierzchni Ziemi 
i próbować razem przeżyć.

 9. Polska
 wiosna filmowa
 w holandii
Już po raz 9. zawitała do Ho-
landii Polska Wiosna Filmo-
wa (1-9 kwietnia). Wiosenne 
pokazy to jedna z najpopu-
larniejszych form prezento-
wania polskich filmów przez 
Scenę Polską – organizację, 
która pod wodzą Zofii Schro-
ten-Czerniejewicz od ponad 
20 lat popularyzuje w Holan-
dii polski teatr i film. Przez 
wiele lat PWF docierała do 
holenderskich kin, gościła 
m.in. w Utrechcie, Nijme-

gen, Eindhoven, Rotterda-
mie, Bredzie, Groningen, 
Delft, Hadze. W tym roku 
Scena Polska zaprosiła do kin 
w Delft i w Tilburgu. Podczas 
9. edycji PWF widzowie zo-
baczyli 9 polskich filmów fa-
bularnych z ostatnich lat, ob-
razów nagradzanych na festi-
walach w Polsce i za granicą. 
Tytułem otwierającym prze-
gląd były Powidoki Andrzeja 
Wajdy, po projekcji których 
odbyło się spotkanie z od-
twórczynią roli córki Włady-
sława Strzemińskiego – Ni-
ki – młodziutką Bronisła-
wą Zamachowską. Gośćmi 
9. Polskiej Wiosny Filmowej 
byli również reżyser filmu Za 
niebieskimi drzwiami Ma-
riusz Palej oraz aktor i reżyser 
Arkadiusz Jakubik, który za-
prezentował wyreżyserowa-
ną przez siebie Prostą historię 
o morderstwie. Holenderska 
publiczność mogła ponad-
to zobaczyć Ostatnią Rodzinę 
Jana P. Matuszyńskiego, Obce 
niebo Dariusza Gajewskiego, 
11 minut Jerzego Skolimow-
skiego, Kampera Łukasza 
Grzegorzka, Wołyń Wojcie-
cha Smarzowskiego oraz od-
restaurowaną cyfrowo Ziemię 
obiecaną Andrzeja Wajdy.

 PolaCy
 nagrodzeni
 w buŁgarii
Na 21. Międzynarodowym 
Festiwalu Filmowym w Sofii 
(9-31 marca), w Konkursie 
Międzynarodowym uhono-
rowano Ostatnią Rodzinę Ja-
na P. Matuszyńskiego Nagro-
dą Specjalną Jury. W konkur-
sie o nagrodę Domaine Boyar 
dla najlepszego filmu bałkań-
skiego specjalne wyróżnienie 
trafiło do turecko-niemiecko- 
-polsko-francuskiej kopro-
dukcji Światło i cień yesim 

POLSCY FILMOWCY  NA ŚWIECIE
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Sukcesy, nagrody, 
promocja polskiego 
kina za granicą

Animacja Renaty Gą-
siorowskiej triumfuje 

na kolejnych festiwalach. 
Tym razem wyróżniono 
ją w Hiszpanii, Kanadzie 
i Dreźnie. Cipka powoli 
zyskuje miano ulubienicy 
festiwali filmów animo-
wanych na całym świecie. 
Tylko w ciągu ostatnich ty-
godni zdobyła aż osiem na-
gród: specjalne wyróżnie-
nie jury na SXSW w USA, 
wyróżnienie i nagrodę 

publiczności na festiwalu 
Tricky Women w Austrii, 
studenckie Grand Prix na 
hiszpańskim Animakom, 
laur dla najlepszej anima-
cji na kanadyjskim Regard 
oraz nagrodę Golden 
Horseman dla filmu ani-
mowanego za ciekawą 
oprawę graficzną, styl ani-
macji oraz przełamywa-
nie tabu na Festiwalu Fil-
mów Krótkometrażowych 
w Dreźnie. Film został tam 

również uhonorowany na-
grodą ARTE Short Film 
oraz otrzymał wyróżnie-
nie za dźwięk. Słynna już 
polska animacja młodej 
reżyserki z łódzkiej Szkoły 
Filmowej została zrealizo-
wana pod opieką Mariusza 
Wilczyńskiego i Joanny Ja-
sińskiej. Do tej pory zago-
ściła na kilkunastu między-
narodowych festiwalach, 
zdobywając laury m.in. na 
DOK Leipzig czy AFI Fest. 

 kolejne laury dla CiPki

 Powidoki w CzeskiCh kinaCh

30marca na ekrany kin w Czechach wszedł ostatni 
film Andrzeja Wajdy Powidoki. Dystrybutorem 

jest firma Artcam, a czeski tytuł to Mžitky. Wcześniej 
Powidoki były rozpowszechniane w w Kanadzie (od 1 lu-
tego), Francji (od 22 lutego) i Grecji (od 20 marca). Ich 
światowa premiera odbyła się na 41. Festiwalu Filmo-
wym w Toronto we wrześniu ubiegłego roku. 

Zofia Wichłacz 
i Bogusław Linda 
w filmie Powidoki, 
reż. Andrzej Wajda 
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Ustaoglu. Należy wspomnieć, 
że przewodniczącym tego 
konkursu był w tym roku Ste-
fan Laudyn, dyrektor War-
szawskiego Festiwalu Filmo-
wego. To nie koniec polskich 
akcentów, ponieważ Nagrodę 
Specjalną za wkład w świato-
wą kinematografię otrzymała 
Agnieszka Holland. Tę samą 
nagrodę otrzymali w tym ro-
ku również: bułgarska aktor-
ka Stoyanka Mutafova, ame-
rykański aktor, producent 
i kompozytor John Savage 
oraz bułgarska dokumenta-
listka Adela Peeva. Podczas 
21. edycji festiwalu zaprezen-
towano w sumie 170 filmów 
z 55 krajów. Do Sofii przyje-
chało ponad 300 gości: reży-
serów, producentów, dyrekto-
rów festiwali oraz dziennika-
rzy i znawców kina.

 Polskie animaCje
 nagrodzone
 w holandii
Na 20. Holland Animation 
Film Festival w Utrechcie 
(22-26 marca) w konkursach 
festiwalu znalazło się kilka 
polskich filmów animowa-
nych, a dwa z nich otrzyma-
ły nagrody. Ciało obce Marty 
Magnuskiej zostało uznane 
najlepszą studencką anima-
cją, natomiast Figury niemoż-
liwe i inne historie II Marty 
Pajek zdobyły nagrodę Mo-
vieZone. Holland Animation 
Film Festiwal to jedna z waż-
niejszych imprez na mapie 
europejskich wydarzeń po-
święconych filmom animo-
wanym. 

 dzieŁa hasa
 w moma
Z okazji wydania przez 
Northwestern University 
Press książki „Intimations: 
The Cinema of Wojciech 
Has” autorstwa Annette Ins-
dorf, w dniach 27 kwietnia – 
3 maja, w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Nowym Jor-
ku odbyły się projekcje debiu-
tu Wojciecha Jerzego Hasa – 

Pętli (1958) oraz jego póź-
niejszego filmu – Jak być ko-
chaną (1963). Seanse zostały 
poprzedzone prelekcjami wy-
głoszonymi przez autorkę pu-
blikacji. Prof. Annette Insdorf 
pracuje na Uniwersytecie Co-
lumbia jako dziekan wydziału 
filmowego. Jest moderatorką 
słynnego cyklu spotkań „Re-
el Pieces” organizowanego 
w centrum kulturalnym 92nd 
Street y na Manhattanie, 
goszczącego najsłynniejszych 
twórców światowego kina. To 
wybitna znawczyni twórczo-
ści reżyserów europejskich, 
w szczególności miłośniczka 
filmu polskiego. W dorobku 
ma m.in., wydaną również 
w Polsce, książkę „Podwój-
ne życie, powtórne szanse. 
O filmach Krzysztofa Kie-
ślowskiego”. Organizatorem 
projekcji dzieł Hasa i promo-
cji książki w MoMA był ku-
rator Joshua Siegel z Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w No-
wym Jorku we współpracy 
z Instytutem Adama Mickie-
wicza i Studiem Filmowym 
„Kadr”. Specjalne podzięko-
wania za pomoc w przygoto-
waniu wydarzenia organiza-

torzy przekazali Hannie Ko-
sińskiej-Hartowicz – dyrektor 
New york Polish Film Festi-
val oraz Tomaszowi Smolar-
skiemu z Instytutu Polskiego 
w Nowym Jorku.

 CiaŁo obCe
 wyróżnione
 w Portugalii
Kolejny laur trafił na konto 
animacji Marty Magnuskiej – 
Ciało obce. Tym razem film 
otrzymał specjalne wyróż-
nienie jury w Konkursie Stu-
denckim na festiwalu Mon-
stra (16-26 marca), który po 
raz 16. odbył się w Lizbonie. 
Ciało obce to pełna humoru 
i skrytej feministycznej re-
fleksji historia o powolnym 
godzeniu się z własnym cia-
łem, poczuciu samoakcep-
tacji i zrozumieniu, że inne 
niekoniecznie musi oznaczać 
brzydsze. Marta Magnuska 
jest animatorką i ilustratorką, 
absolwentką Wydziału Gra-
fiki i Malarstwa łódzkiej ASP. 
Jest też stypendystką progra-
mów wymian studenckich 
z Wydziału Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu w Lizbonie 
oraz Instytutu Animacji na 

Akademii Filmowej Baden- 
-Württemberg w niemieckim 
Ludwigsburgu.

 Polska na
 targaCh lokaCji
 filmowyCh w usa
W dniach 6-8 kwietnia w Los 
Angeles odbyły się targi The 
AFCI Locations Show and 
Global Production & Finance 
Conference. W wydarzeniu 
wzięła udział Film Commis-
sion Poland, prezentując pol-
skie lokacje oraz możliwości 
współpracy z polską branżą 
filmową. Locations Show to 
impreza organizowana przez 
międzynarodowe stowarzy-
szenie komisarzy filmowych 
AFCI (Association of Film 
Commissioners Internatio-
nal), które co roku gromadzi 
profesjonalistów z branży fil-
mowej, telewizyjnej i rekla-
mowej. Uczestnicy koncen-
trują się przede wszystkim na 
poznawaniu i poszukiwaniu 
lokacji do przyszłych produk-
cji. W Los Angeles odbywa 
się także konferencja poświę-
cona finansowaniu i orga-
nizacji produkcji filmowej 
w ujęciu globalnym. W tym Fo
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roku Polska po raz pierwszy 
promowała się na targach, na 
samodzielnym stoisku zorga-
nizowanym przez FCP przy 
współpracy partnerów re-
gionalnych: miasta Gdańsk 
oraz Mazovia Warsaw Film 
Commission i Podkarpac-
kie Film Commission. „Na-
szym największym atutem 
jest różnorodność lokacji 
i ich możliwości adaptacyj-
ne, bo Polska może z powo-
dzeniem odgrywać inne kraje 
na potrzeby filmu” – mówił 
Tomasz Dąbrowski, szef Film 
Commission Poland. „Jednak 
dopiero połącznie unikalnych 
lokacji i zachęt dla produkcji 
audiowizualnej jest najlep-
szą receptą na przyciągnięcie 
zagranicznych producentów 
i dalszy rozwój polskiego sek-
tora filmowego” – kontynu-
ował. Jeszcze przed rozpoczę-
ciem targów przedstawiciele 
FCP spotkali się z reprezen-
tantami kilku amerykań-
skich studiów filmowych, 
m.in. Walt Disney Studios, 
Paramount Pictures i Sony 
Pictures oraz platformy Net-
flix, aby zaprezentować plany 
i główne założenia dotyczące 
wprowadzenia w Polsce za-
chęt dla produkcji audiowi-
zualnej. 

 zjednoCzone
 stany miŁośCi
 w kinaCh
 w greCji
20 kwietnia do kin w Grecji 
wszedł film Zjednoczone Sta-
ny Miłości Tomasza Wasilew-
skiego. Dystrybutorem jest 
firma Strada Films. Tytuł ten 
był dotychczas pokazywany 
na srebrnych ekranach w Da-
nii, Szwecji, Rumunii, Wiel-
kiej Brytanii, Holandii, na 
Węgrzech i we Francji. świa-
towa premiera obrazu odbyła 
się w zeszłym roku, w ramach 
Konkursu Głównego 66. Ber-
linale, gdzie Tomasz Wasi-
lewski otrzymał Srebrnego 
Niedźwiedzia za Najlepszy 
Scenariusz. Film od tego mo-

mentu cały czas jest zaprasza-
ny na wiele festiwali, na któ-
rych często jest nagradzany. 

 film z gdyni
 w Cannes
Film dyplomowy absolwenta 
Gdyńskiej Szkoły Filmowej, 
Grzegorza Mołdy, zakwalifi-
kował się do Konkursu Głów-
nego Filmów Krótkometra-
żowych na 70. Międzynaro-

dowym Festiwalu Filmowym 
w Cannes (Short Film Palme 
d’Or). To już druga w histo-
rii polskiej kinematografii 
krótka fabuła (pierwsza była 
również produkcją GSF), któ-
ra będzie się ubiegać o Zło-
tą Palmę w Cannes. W 2013 
roku sukces taki odniosła 
Elżbieta Benkowska, absol-
wentka pierwszego roczni-
ka Wydziału Reżyserii GSF, 

z filmem Olena. Tegorocz-
ny polski obraz konkurso-
wy – Koniec widzenia (Time 
to Go) wybrano spośród 4843 
tytułów zgłoszonych przez 
twórców z całego świata. Film 
z Gdyni znalazł się w pre-
stiżowym gronie 9 najlep-
szych produkcji. Obok niego 
w konkursie o Złotą Pal-
mę ubiegać się będą obrazy 
z Finlandii, Francji, Wielkiej 
Brytanii, Danii, Grecji, Ira-
nu, Stanów Zjednoczonych, 
Chin, Kolumbii i Szwecji. Te-
goroczny MFF w Cannes roz-
pocznie się 17 maja. Zwycięz-
cę konkursu krótkich metra-
ży wybierze międzynarodowe 
jury pod przewodnictwem 
rumuńskiego reżysera, Cri-
stiana Mungiu, ubiegłorocz-
nego zdobywcy Nagrody za 
Reżyserię (Egzamin) i Złotej 
Palmy w 2007 za 4 miesiące, 
3 tygodnie i 2 dni. Laureata 
poznamy podczas uroczystej 
gali festiwalu 28 maja. Reży-
ser Końca widzenia, Grzego-
rza Mołda (ur. 1993), otrzy-
mał dyplom GSF w lutym 
tego roku. Przed reżyserią 
studiował etnologię i antro-
pologię kultury. Opiekunami 
artystycznymi jego filmu są 
Robert Gliński, Grzegorz Ło-
szewski i Leszek Starzyński. 
Producenci to Leszek Kopeć 
i Jerzy Rados. Gdyńska Szko-
ła Filmowa powstała w stycz-
niu 2010 roku z inicjatywy 
Wojciecha Szczurka – prezy-
denta Miasta Gdyni, Leszka 
Kopcia – dyrektora Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych 
w Gdyni, Roberta Glińskie-
go – reżysera i scenarzysty 
oraz Jerzego Radosa – po-
mysłodawcy i realizatora 
Pomorskich Warsztatów Fil-
mowych. Filmy dyplomowe 
studentów GSF zdobyły do-
tychczas ponad 70 nagród na 
krajowych i międzynarodo-
wych festiwalach filmowych 
oraz ponad 200 nominacji. 

Oprac. Julia 
Michałowska
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12. new york Polish film festival

W dniach 2-7 maja odbywa się 12. edycja New York 
Polish Film Festival. Galę otwarcia w siedzibie Gil-

dii Reżyserów Amerykańskich, dedykowaną pamięci An-
drzeja Wajdy uświetni Martin Scoresese – wielki znawca 
i admirator twórczości reżysera Popiołu i diamentu, który 
zaprosi zgromadzoną publiczność do obejrzenia ostatnie-
go dzieła polskiego mistrza kina – Powidoków. W An-
thology Film Archives publiczność będzie mogła obej-
rzeć najnowsze polskie filmy, seansom towarzyszyć będą 
pokazy krótkich metraży zrealizowanych przez studen-
tów Szkoły Wajdy (to ukłon festiwalu wobec, obchodzą-
cej w tym roku 15-lecie, Szkoły). Jeśli chodzi o produk-
cje pełnometrażowe, to nowojorscy widzowie obejrzą 
tak różnorodne propozycje, jak Ostatnia Rodzina Jana P. 
Matuszyńskiego, Zjednoczone Stany Miłości Tomasza Wa-
silewskiego, Obce niebo Dariusza Gajewskiego, Zaćma 
Ryszarda Bugajskiego, Córki Dancingu Agnieszki Smo-
czyńskiej, Kamper Łukasza Grzegorzka czy Planeta Singli 
Mitji Okorna. Festiwal jest programowany przez dyrektor 
Hannę Kosińską-Hartowicz, niestrudzoną promotorkę 
polskiego kina w USA i pomysłodawczynię nowojorskie-
go festiwalu.

Wdniach 29-30 mar-
ca w Tuluzie odbył 

się przegląd etiud tworzo-
nych przez uczniów szkół 
filmowych z całego świa-
ta – La Corrida Audiovisu-
elle. Szkołę Filmową w Ło-
dzi reprezentował Bartosz 

Kruhlik, pokazując we 
Francji cztery filmy. W ze-
stawie znalazły się: etiuda 
http:// z 2010 roku, opo-
wiadająca o chłopaku, któ-
ry chce dołączyć do paczki 
swojego brata, Zniknięcie 
przedstawiające historię 

matki, której syn niespo-
dziewanie znika, Żar por-
tretujący gorące uczucie 
oraz najnowsza krótkome-
trażowa fabuła Kruhlika – 
Adaptacja, która odnosi 
obecnie wiele sukcesów na 
arenie międzynarodowej.

 Przegląd filmów bartosza kruhlika we franCji

Adaptacja, 
reż. Bartosz Kruhlik
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KINO PavaSarIS / FEBIOFEST

doKtoRKA hollANdovA oRdyNUJEWoŁyń W WilNiE (NiE)pożądANy

t ym razem Agnieszka Holland 
nie tylko odebrała doktorat 
honoris causa Akademii Sztuk 
Scenicznych (AMU) w Pradze 

za osiągnięcia w dziedzinie filmu kinowego 
i telewizyjnego, ale też pokazała najnowsze 
dzieło, spotkała się z dziennikarzami i stu-
dentami swej dawnej uczelni. Każde z jej 
wystąpień to były dla przyszłych i obec-
nych filmowców, dla widzów i krytyków 
prawdziwe „lekcje kina” – stąd to ordy-
nowanie w tytule – bo wybitna reżyserka 
potrafi zajmująco mówić o powstawaniu 
dzieła filmowego, o filmie w ogóle, chętnie 
dodając asocjacje z wielu dziedzin, wzbo-
gacone barwnym i dowcipnym językiem. 

Długie brawa, które towarzyszyły 
premierze Pokotu otwierającego 24. 
edycję Międzynarodowego Festiwalu 
Filmowego Febiofest w Pradze były 
dowodem, że jest nad Wełtawą osobą 
znaną, szanowaną i cenioną nie tylko 

A dmiratorką polskiej kultury jest 
Santa Lingevičiūtė, dyrektor 
artystyczna, która rokrocz-
nie jeździ na Festiwal Fil-

mowy w Gdyni, gdzie wybiera produk-
cje, którymi chce się dzielić z Litwinami. 
„W moim odczuciu polskie kino jest aktu-
alnie najlepsze w całym regionie. Wasze 
obrazy odznaczają się jakością artystyczną, 
zadbaną stroną techniczną, gatunkową 
swobodą i odwagą tematyczną. W kra-
jach ościennych czegoś takiego nie ma” – 
mówi mi, kiedy spotykamy się w Wilnie.

W tym roku do programu włączyła peł-
nometrażowe dzieła reżyserów dobrze 
na Litwie znanych (Pokot Agnieszki Hol-
land i Wołyń Wojciecha Smarzowskiego) 
oraz tych, którzy dopiero wyrabiają sobie 
renomę (Ostatnia Rodzina Jana P. Matu-
szyńskiego, Wszystkie nieprzespane noce 
Michała Marczaka i Królewicz Olch Kuby 
Czekaja). „Polskie kino jest różnorodne. 
Potrafi mierzyć się z trudną przeszłością, 
ale też z polotem opowiadać o współcze-
sności. Rozpiętość tematyczna nie ma gra-
nic, a zdolni reżyserzy za pomocą filmowej 

za reżyserskie dokonania. A podczas 
wykładu mistrzowskiego na swej daw-
nej uczelni także tłumnie słuchana z naj-
wyższą uwagą, bo kontaktu z zawodową 
maestrią nigdy za wiele.

Tym bardziej, że dzisiejsze kino cze-
skie, mimo wcale licznej produkcji, ma 
kłopot z określeniem swego oblicza, roz-
poznaniem potrzeb widowni, nie ma 
osobowości na miarę Pawlikowskiego, 
Szumowskiej, Smarzowskiego czy Wasi-
lewskiego, by podać tylko kilka nazwisk 
z długiej listy polskich twórców, propo-
nujących ciekawe i różnorodne kino. Nie 
ma też swego PISF-u, co widać bardzo 
wyraźnie podczas oglądania kolejnych 
czeskich premier.

Dwie z nich trafiły do sekcji konkur-
sowej festiwalu, czyli New Europe, pre-
zentującej debiutanckie i drugie filmy 
młodych autorów. Do konkursu zakwa-
lifikowano także polski Plac zabaw Bar-

gramatyki układają niezależne od siebie 
wypowiedzi” – tłumaczy mi swój wybór 
Lingevičiūtė i dodaje, że tegoroczna edy-
cja nie obyła się bez kontrowersji, których 
zresztą mogłem doświadczyć.

Kiedy tylko pojawiła się informacja, że 
w programie imprezy znalazł się Wołyń 
Wojciecha Smarzowskiego, natych-
miast odezwali się litewscy nacjonaliści. 
„Chcieli zablokować projekcje, wysyłali 
skargi, domagali się usunięcia filmu z har-
monogramu” – mówi Lingevičiūtė. Jako 
powód podawali niebezpieczeństwo, że 
obecność tego filmu pokaże Litwinów jako 
naród antyukraiński, stojący po stronie 
Rosji. Efekt? Bilety rozeszły się jak świeże 
bułeczki na długo przed początkiem festi-
walu, a reżyser był jednym z najbardziej 
oczekiwanych gości imprezy. 

Widzowie byli Wołyniowi przychylni, 
odczytali go jednoznacznie. W rozmowach 
po seansach pojawiały się opinie, że to film 
o pamięci i historii, która powtarza się nie-
zależnie od tego, na jakim stopniu rozwoju 
jest cywilizacja. „Nacjonalizm to dziś pro-
blem globalny, mierzycie się z nim w Polsce, 

tosza M. Kowalskiego i Ostatnią Rodzinę 
Jana P. Matuszyńskiego (reżyser spotkał się 
z publicznością po seansie). W innych sek-
cjach pokazano m.in. Powidoki Andrzeja 
Wajdy, Nowy świat Elżbiety Benkowskiej, 
Łukasza Ostalskiego i Michała Wawrzec-
kiego oraz Królewicza Olch Kuby Cze-
kaja. Polskie kino miało więc podczas 
tegorocznego Febiofestu liczną i bardzo 
mocną reprezentację oraz niezwykle pozy-
tywne przyjęcie widowni, która także na 
co dzień ogląda coraz częściej i chętniej 
nasze nowe produkcje. Znamienne, że 
jeszcze dekadę temu premiera polskiego 
filmu w czeskich kinach była czymś incy-
dentalnym; zdarzały się długie lata bez 
takich wydarzeń. Teraz, w 2017 roku, do 
wakacji czescy widzowie obejrzą aż cztery 
polskie tytuły. Poza obrazami Wajdy, Hol-
land i Matuszyńskiego także Zjednoczone 
Stany Miłości Tomasza Wasilewskiego. 
Zapowiadane są kolejne premiery i – co 
ważne – następne wspólne projekty między 
naszymi kinematografiami, pewnie rów-
nież dlatego, że nad Wełtawą chyba więcej 
jest inwestorów i pieniędzy niż dobrych 
pomysłów i dobrych scenariuszy.

Podczas 24. Febiofestu pokazano ponad 
150 filmów z całego świata, na czerwonym 
dywanie defilowali m.in. Abel Ferrara, 
Emir Kusturica, Peter Suschitzky i Jan 
Tříska, a każdemu dyrektorowi dużej fil-
mowej imprezy mogła zaimponować fre-
kwencja. Kompleks Cinestar na praskim 
Smíchovie żył codziennie i bardzo inten-
sywnie do północy.

33-osobowe jury (to specyfika tej 
imprezy) składające się z kinomanów- 
-amatorów, pracujące pod kierunkiem 
Juraja Hertza, przyznało Grand Prix 
islandzko-duńskiemu dramatowi Serce 
z kamienia, znanemu widzom ubiegło-
rocznego Warszawskiego Festiwalu Fil-
mowego, a nagrodzonemu już wcze-
śniej poza Warszawą także w Salonikach 
i Chicago. Zwycięski obraz Guðmundura 
Arnara Guðmundssona odbywa teraz, 
wraz z wybranymi innymi filmami, tour-
née po 13 miastach Czech, bo Febiofest 
ma swoją wersję „objazdową”. A za rok, 
w marcu 2018, ten największy festiwal 
filmowy obywający się w Pradze, obcho-
dzić będzie jubileusz 25-lecia.

Janusz Kołodziej

tak samo jak my na Litwie. Wołyń jest nam 
w tym kontekście bardzo potrzebny. To nie 
jest przecież film o Ukraińcach zabijających 
Polaków, tylko o odradzającym się nacjona-
lizmie właśnie. Chcieliśmy, żeby widzowie 
dostrzegli przekaz tego obrazu” – tłuma-
czy mi Lingevičiūtė, która zorganizowała 
na festiwalu specjalną debatę historyków.

Produkcje historyczne znad Wisły cie-
szą się na Litwie dużą popularnością, nie 
tylko wśród licznej Polonii. Na poprzed-
nich edycjach tłumy oglądały Idę Pawła 
Pawlikowskiego czy W ciemności Agnieszki 
Holland. Ale prawdziwym hitem były Moje 
córki krowy Kingi Dębskiej, co niewątpliwie 
przełożyło się na zainteresowanie Ostatnią 
Rodziną, docenioną przez widzów i kryty-
ków (film zdobył główną nagrodę w Kon-
kursie Głównym). „Te tytuły udowodniły 
Litwinom, że jesteśmy z Polakami bratan-
kami i mierzymy się z tymi samymi pro-
blemami, a zaszłości nie mają na to żad-
nego wpływu” – tłumaczy fenomen tych 
filmów Lingevičiūtė.

Do oglądania polskiego kina zachęcała 
nie tylko widzów, ale też reżyserów, któ-
rych na seansach nie brakowało. „Na Litwie 
wciąż nie ma fermentu. Artyści nie rozli-
czają naszej historii. Cały czas kultywu-
jemy pamięć o Litwie jako ofierze Związku 
Radzieckiego, ale słowem nie zająkniemy 
się o czarnych epizodach naszej ojczyzny, 
które dotyczą choćby naszych relacji z naro-
dem żydowskim” – mówi. „Wciąż czekamy 
na nową falę litewskiego kina. Wierzę, że 
obrazy z Polski, które pokazujemy na festi-
walu, mogą zainspirować filmowców do 
tego, żeby ją wywołać” – dodaje. Patrząc 
na moc oddziaływania polskiego kina na 
widzów litewskich, wydaje się to życzenie 
całkiem realne, ale zagrożone wprzęgnię-
ciem w polityczne spory. Na tegorocznej 
edycji mogliśmy się przekonać, że te są 
festiwalowym decydentkom niestraszne.

Artur Zaborski

Za ten czesko-polski łamaniec w tytule 
wypada przeprosić głównie bohemistów, bo 
dla braci Czechów brzmi mało gramotnie, 
ale polskim czytelnikom pomoże dobrze 
zrozumieć rolę, jaką spełnia każdy 
z pobytów wybitnej autorki nad Wełtawą. 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy – Kino Pavasaris – 
w Wilnie, którego 22. edycja odbyła się pomiędzy 23 marca 
a 6 kwietnia, tworzą kobiety. Sfeminizowany festiwal jest
wyjątkowo przychylny kinu znad Wisły.

Agnieszka Holland

Jan P. Matuszyński
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twój najnowszy 
film wymagał 
złożonego przy-
gotowania logi-

stycznego.
Temat niewątpliwie długo 
dojrzewał, ale to nie był od-
osobniony przypadek. Zwy-
kle nie spieszę się, pracu-
jąc. Lubię sobie dać czas na 
błądzenie. A z drugiej stro-
ny prawda o robieniu kina 
w Polsce jest taka, że przygo-
towania zwykle trwają długo, 
bo brakuje pieniędzy. Nim 
domknęliśmy budżet musiało 
upłynąć trochę czasu. 

A ja myślałam, że film 
o czasie wymaga czasu...
Chciałbym, żeby to był ten 
przypadek, ale nie narze-
kam. Gdy w początkowej fa-
zie opowiadałem o naszym 
pomyśle, widziałem wokół 
zdziwione twarze. Miałem 
wrażenie, że nikomu nie jest 
potrzebny dokumentalny 
film muzyczny o jakimś nie-
konwencjonalnym kompo-
zytorze, który specjalizuje się 
w field recordingu (muzyka 
natury – przyp. red.). 

temat przerastał ludzi?
Film o takiej tematyce wy-
dawał się po prostu zbyt 
dziwny, wręcz zbędny. Ale to 
mnie nie zniechęcało. W do-
kumentalnym kinie nigdy 
nie opowiadam o współcze-
sności w dosłowny sposób. 
Moje filmy nie są społecznie 

zaangażowane i przystępne 
w tezach. Nie mówią wprost 
o społeczeństwie.

Do pierwszego spotkania 
z Jephem Jermanem do-
szło kilka lat temu. 
Realizując w USA w 2007 ro-
ku inny dokument (Wojow-
nik Jacka Bławuta – przyp. 
red.), znaleźliśmy się blisko 
miejsca zamieszkania Jerma-
na. Umówiliśmy się wtedy 
mailowo na spotkanie. Już po 
pierwszej rozmowie wiedzia-
łem, że mam bohatera. Szyb-
ko poczułem że to człowiek 
wyjątkowy i charyzmatycz-
ny. W sposobie bycia bardzo 
filmowy. Wiedziałem, że ka-
mera – tym bardziej widz – 
za nim podąży. Jeph – z lekką 
rezerwą – zgodził się od razu 
na współpracę. To on trakto-
wał mnie jak dziwadło z Pol-
ski. Bez ekscytacji, a wręcz ze 
spokojem podszedł do po-
mysłu, że polski reżyser chce 
realizować film o tym, jak gra 
na kaktusach. 

Wróciliście do polski i...?
Zaczęliśmy szukać pienię-
dzy. W 2012 roku zostałem 
współautorem zdjęć do fil-
mu Wirtualne wojny Jacka 
Bławuta. Znów wylądowa-
łem w Stanach i tym razem 
spotkałem się z Jephem na 
dłużej. Spędziliśmy ze sobą 
dwa dni. To był przełomo-
wy czas. Nakręciliśmy spo-
ro materiału, zmontowałem 

z tego trailer, który trwał 
osiem minut. Złożyłem 
zwiastun do Studia Munka, 
gdzie uznano, że w zasadzie 
to jest skończony film. Nie 
mogłem się z tym zgodzić, 
wiedziałem, że temat jest 
mocny, że zasługuje na coś 
więcej niż na kilkuminutową 
impresję. Ostatecznie zdję-
cia użyte w trailerze nigdy 
nie weszły do wersji końco-
wej dokumentu, ale pozwoli-
ły domknąć budżet. Wyco-

fałem film ze Studia Mun-
ka i złożyłem go do PISF-u. 
Budżet umożliwił nam re-
alizację dwutygodniowych 
zdjęć w Arizonie. To mało, 
ale wystarczyło. Jechaliśmy 
do USA z zamkniętą, dopra-
cowaną w każdym szczególe 
koncepcją. 

Film jest zrealizowany 
między innymi w techno-
logii Atmos. 
Z Radkiem Ochnio mieliśmy 
kilka pomysłów na przedsta-
wienie dźwięku w tej historii. 
Wiadomo, gdy opowiadasz 
o facecie, który gra na pan-

cerzykach od raków, dźwięk 
staje się niezwykle ważnym 
elementem narracji – sta-
je się niemal bohaterem. 
Był więc wariant nagrywa-
nia dźwięku w systemie bi-
nauralnym. Na uniwersy-
tecie warszawskim użyczyli 
nam Neumannowską gło-
wę binauralną – zdążyliśmy 
wcześniej sprawdzić sprzęt, 
zobaczyć jak się na nim na-
grywa – i pojechaliśmy, wraz 
z głową, do Arizony. 

taka głowa idealnie od-
zwierciedla słyszenie czło-
wieka. 
Jednak tak zarejestrowany 
dźwięk będziemy w stanie 
usłyszeć tylko przy zgraniu 
binauralnym, a następnie 
przy odpowiednim odsłu-
chu na słuchawkach. Przy-
gotowujemy taką wersję fil-
mu w formie video-artu do 
galerii. 

A co z Dolby Atmos?
Obraz został zrealizowa-
ny również w tej technice, 
jednak niewiele kin w Pol-
sce ma salę wyposażoną 

w sprzęt pozwalający na 
emisję z dźwiękiem Dolby 
Atmos. Dlatego mamy różne 
wersje filmu: jest klasyczne 
dolby, jest i stereo. Chodziło 
o to, by nie ograniczać form 
prezentacji. Założyliśmy 
więc sobie na początku, że 
wersja binauralna czy Dolby 
Atmos to będą warianty bo-
nusowe. Chcieliśmy, by film 
bronił się także w systemie 
stereo, nie mogło być tak, 
że dźwięk byłby jedynym 
atutem produkcji. Myślę, że 
uniknęliśmy dźwiękowego 
efekciarstwa. 

Dźwięk, będąc swoistym 
narratorem filmu, nie 
mógł też przysłonić zdjęć 
Adama palenty. Koncepcja 
wizualna jest niezwykle 
istotna. Najprościej rzecz 
ujmując: stworzyliście ki-
no dokumentalne, zreali-
zowane jak... western. to 
się rzadko zdarza.

Zdjęcia miały przede wszyst-
kim umożliwić widzowi po-
znanie wrażliwości Jepha. 
Założyliśmy z Adamem, że 
skoro chcemy pokazać mi-
kro- i makrostruktury dźwię-
kowe, to musimy obraz zbu-
dować na skrajnościach. Na 
dużych zbliżeniach i makro-
obiektywach, a z drugiej stro-
ny na szerokich planach. To 
wymuszały na nas przyroda 
i przestrzeń Arizony, m.in. 
kaniony, wyschnięte koryta 
rzek, monumentalne skały 
etc. Wspomniałaś western, 
tak się akurat składa, że je-
stem fanem australijskiego 
kina z lat 70., w tym także 
westernów. Istotne okazały 
się takie tytuły, jak The Trac-
ker, filmy Petera Weira czy 
Walkabout. To oczywiście 
nie wszystkie tropy, tych fil-
mów jest więcej. Ich znakiem 
rozpoznawczym jest opo-
wiadanie szerokimi planami, 
dojazdami lub odjazdami. 

W westernie amerykańskim 
dozoomowania były bardzo 
dynamiczne, w kinie austra-
lijskim chodziło o mierzenie 
się z przyrodą, więc dojazdy 
i odjazdy były długie, takie 
trochę dystyngowane. W ten 
sposób budowało się atmos-
ferę. Na tym nie koniec, do-
datkowo użyliśmy przenikań. 
Bałem się, że Adam ich nie 
zaakceptuje, ale właśnie za 
pomocą przenikań zbudowa-
liśmy odpowiednią poetykę. 

Nie obawiałeś się, że po-
wolne, niespieszne tempo 
zniechęci widzów?
Wiem, że film jest na granicy 
nudy. Jeph, na naszą prośbę, 
daje w nim kilka koncertów. 
To specyficzny rodzaj gra-
nia: na patyczkach, kamie-
niach, łupinkach. Jeżeli w to 
nie wejdziesz – będzie cię 
to nudzić, ale jeśli wejdziesz 
i poddasz się temu, to okaże 
się na pewno niezwykłe oraz 

hipnotyzujące. Bez wątpienia 
wystawiam na próbę cier-
pliwość widza, ale dlacze-
go miałbym tego nie robić? 
To celowe. Podczas ostatnie-
go koncertu Jepha w jaskini 
widzowie łapali się na tym, 
że odpływali, odklejali się 
od ekranu. W tej scenie Jeph 
zaczyna patrzeć w obiektyw 
i mówić – po raz pierwszy – 
wprost do widza: „być może 
nie rozumiesz, co do ciebie 
teraz mówię, myślisz o czymś 
innym”. I ma rację. Wiele 
osób czuło się tak, jak gdyby 
Jeph przyłapał ich na tym, że 
uciekli myślami gdzie indziej. 

i o tym jest ten film!
Tak, w moim zamyśle i in-
tencji jest o tym, że zawsze 
wędrujemy myślami gdzie 
indziej. Że jesteśmy w prze-
szłości albo w przyszłości, 
nigdy tu i teraz. Rzadko żyje-
my chwilą, tym jednym mo-
mentem. Non stop wsiadamy 
w machinę czasu i mkniemy 
w nam tylko znane przestrze-
nie. To jest historia o byciu 
tu i teraz Jepha Jermana. On 
umie się zatrzymać. 

to taki trochę szaman, mi-
styk, prowincjonalny fi-
lozof.
Dla mnie to człowiek pier-
wotny. Widzi świat jak zwie-
rzę. Myśli inaczej, żyje ina-
czej, nie chce wsiadać do 
wehikułów, w których my 
cały czas tkwimy – albo za-
martwiamy się przyszłością, 
albo wracamy do przeszło-
ści. Żyjemy w dzikim pędzie, 
w machinach czasu, które 
nas ograniczają. Widz, który 
wejdzie w świat Jepha, dosta-
nie więcej niż porcję dziwnej 
muzyki. To nie będzie tylko 
historia o niezwykłym kom-
pozytorze – w gruncie rze-
czy nie zrobiłem dokumentu 
muzycznego, ale przypowieść 
o życiu.

Rozmawiała Anna 
serdiukow

JACeK PioTr BŁAwuT

Koncerty Jepha to 
granie na patyczkach, 
kamieniach, łupinkach

dAć soBiE cZAs 
NA BŁądZENiE
Rozmowa z Jackiem piotrem Bławutem, autorem 
dokumentu How to Destroy Time Machines
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W idział pan ten film?” – spy-
tał kierowca taksówki na 
widok Arkadiusza Jaku-
bika patrzącego z wielkiej 

tablicy reklamującej Księdza. Odparłem, że 
jeszcze nie, bo ShowMax wypróbuję za jakiś 
czas. Mężczyzna powiercił się, a następnie 
dopytał: „ShowMax? To nowa telewizja, 
czy co?”. Mogłem w tym miejscu zacząć 
tyradę, że oferta VOD w Polsce rozrosła 
się o kolejną platformę. „Tak, z przyszło-
ści” – odpowiedziałem, bo jak to najpro-
ściej ująć słowami? 

Telewizja tradycyjna walczy o widza, a ten 
najwyraźniej przestaje przywiązywać się do 
konkretnego kanału, bo traktuje ją cało-
ściowo, jako kolaż złożony z treści istnie-
jących obok siebie symultanicznie. Kiedyś 
to pilot był filtrem, a niespokojny odbiorca 
skakał między kanałami, nie tylko w cza-
sie przerw na reklamę, ale również ogląda-
jąc ulubione pozycje z ramówki. Wkrótce 
pozostać na rynku mogą jedynie kanały 
informacyjne, a cała reszta spersonalizuje 
się pod użytkownika. Może to i lepiej.

VOD (video on demand, czyli wideo 
na żądanie) pozwala na oglądanie pro-
gramów niezależnie od czasu emisji. Jak 
to się mówi – młodzi nie wiedzą, ale idea 
pojawiła się już w epoce magnetowidów. 
Pamiętam czasy, gdy dobrze ustawiony 
zegar w odtwarzaczu VHS był gwarancją 
właściwego nagrania. Wystarczyła jednak 
krótka obsuwa w godzinie nadawania, źle 
wyczyszczona głowica lub niewystarcza-

jąca ilość miejsca na kasecie, a nic z tego. 
Prawdziwy potencjał VOD objawił się wraz 
z rozwojem dostępu do internetu oraz tele-
fonii trzeciej generacji. Skoro można było 
nagrać wszystko, nic nie stało na prze-
szkodzie, aby programy były dostępne od 
razu, za pomocą kliknięcia. W Polsce jest 
w czym wybierać zarówno wśród odpłat-
nych platform, jak i tych darmowych. Na 
VoD.pl, Player.pl, Vod.tvp.pl, Ipla i WP.tv 
całość lub większość treści jest dostępna 
za darmo, natomiast ShowMax.com, Net-
flix.com, HBOgo.pl i NCplusgo.pl wpro-
wadzają konkurencyjne wobec siebie ceny.

Trochę liczb. Sporych. Według badań 
w marcu VoD.pl (należący do Grupy Onet- 
-RASP) odwiedziło 3,71 mln realnych użyt-
kowników. Wykonali oni w serwisie 17 mln 
odsłon. Player.pl, w którym można oglądać 
przede wszystkim produkcje Grupy TVN, 
mając w lutym 3,15 mln użytkowników, 
zanotował prawie trzy razy więcej odsłon. 
Dla porównania, sekcję VOD serwisu Tele-
wizji Polskiej odwiedziło 2,61 mln realnych 
użytkowników. HBOgo, mając nieco wię-

cej odbiorców od NCplusgo, zanotowało 
ponad dwa razy odsłon mniej – 2,39 mln. 

Jeśli jednak trwa wojna, to nie tylko na 
czas spędzony przed ekranem i prześci-
ganie się na odsłony, ale również o jakość 
cyfrowego gadżeciarstwa. Na tym polu 
najbardziej mieszają ShowMax oraz Net-
flix. Ten drugi stał się marką o silnej już 
pozycji w świadomości masowej. Do ame-
rykańskiego slangu przeszło wyrażenie 

netflix & chill, które teoretycznie oznacza 
randkę, w czasie której w tle, na ekranie, 
włączona będzie platforma, a w praktyce: 
uprawianie seksu obok telewizora. I choć 
Netflix stał się symbolem kultury pośpie-
chu, w której wszystko jest podane na tacy, 
niektóre seriale oraz filmy zdążyły się zapi-
sać złotymi zgłoskami wśród najbardziej 
wartościowych produkcji. Seriale ogląda 
się według strategii bind watching; całość 
można połknąć od razu, kilka sekund po 
premierze. Netflix w marcu odwiedziło 
682,8 tys. polskich użytkowników, a jesie-
nią serwis udostępnił całkowicie spolsz-
czoną wersję.

Biorąc pod uwagę tylko liczbę użytkow-
ników, to nowy, choć wcale nie bezbronny 
gracz, ShowMax, który zadebiutował w Pol-
sce w połowie lutego, radzi sobie nieźle. 
Oferuje polskie i zagraniczne seriale oraz 
filmy za 19,90 złotych miesięcznie, z moż-
liwością testowania za darmo przez 14 dni. 
Na początku kwietnia, po narzekaniach 
ze strony miłośników wielkich ekranów, 
serwis wprowadził opcję oglądania w roz-
dzielczości Full HD. Według udostępnio-
nych danych ShowMax odnotował 2,62 
mln użytkowników, a odsłon prawie 13 
mln. Platforma jest częścią globalnej grupy 
rozrywkowej Naspers, w Polsce m.in. wła-
ściciela portalu OLX, a wcześniej Allegro. 

Została założona w 2015 roku w RPA. Pol-
ska jest pierwszym rynkiem w Europie, 
gdzie powstał lokalnie zaprojektowany ser-
wis. Rafał Oświeciński, redaktor naczelny 
magazynu internetowego Film.org.pl, oce-
nia: „Fargo filmowe i serialowe, czyli rzeczy 
do szybkiego zaliczenia, jest »Top Gear« do 
powtarzania. Są wszystkie sezony Dobrej 
Żony – takie »wybitności« są również na 
Netfliksie, a jeśli ktoś powtarza po nich, 

to nie może być źle. Jest Downton Abbey 
i brytyjskie dokumenty. Ciekawa oferta dla 
dzieci – całkiem sporo mniej znanych, acz 
dobrze zapowiadających się filmów fami-
lijnych. Wciąż najbardziej lubię Netflix, ale 
ShowMax ma dobre propozycje i pewnie 
będzie ich więcej”. 

Dla wymagającego odbiorcy liczą się 
duże pieniądze wydawane przez ShowMax 
na promocję, bo podobnie jak pojawienie 

się przed laty na Zachodzie Netflixa ta 
komercyjna gonitwa może przynieść nam, 
widzom, jedynie korzyści w postaci solid-
nych, odważnych produkcji. Wspomniany 
Ksiądz Wojciecha Smarzowskiego obok 
Czerwonego punktu w reżyserii Patryka 
Vegi jest manifestem strategii promocyj-
nej – ma być autorsko, oryginalnie, a nawet 
jeśli rozrywkowo, to z rozmachem i wolno-
ścią twórczą. Choć Ksiądz trwa 20 minut, 
ta produkcja jest kwintesencją stylu pol-
skiego reżysera. „Interesują mnie tematy, 
które uwierają, a ShowMax.com dał mi 
zupełną wolność twórczą w kreśleniu 
takiej, a nie innej wizji świata” – wyznaje. 
Patryk Vega natomiast stworzył „sensa-
cyjniaka”, w którym bohater grany przez 
Ewana McGregora zostaje w Warszawie 
wplątany w lokalny spisek.  ShowMax gło-
śno zaznacza, że może pozwolić sobie na 
sprowadzenie do Polski gwiazdy świato-
wego formatu. Aż prosi się o wizję rodzimej 
kinematografii, w której te dwa produkty 
zapowiadają nową erę telewizji – otwartą 
na autorskość, młodych reżyserów i eks-
perymenty formalne.

Zachwalana jest również inna produkcja 
ShowMaxu, czyli Ucho prezesa z konwen-
cją, której próżno szukać w prime time’ie. 
Bądźmy szczerzy – taka satyra nie zna-
lazłaby miejsca w ramówce tradycyjnej 
telewizji. Jest odważna, oryginalna i nie 
tworzy się jej jedynie jako audiowizualne 
tło do odkurzania salonu, wymaga inte-
lektualnego zaangażowania.

Rewolucję VOD można było przespać, 
bo to przykład Tofflerowskiego „szoku 
przyszłości”, czyli technologii, której nikt 
szczególnie do siebie nie zapraszał, a które-
goś dnia po prostu stanęła w progu naszych 
domów, wyjęła karty kredytowe z portfela 
i opłaciła swój miesięczny pobyt. Mało 
tego – przedefiniowała sposób oglądania 
telewizji, otworzyła, podobnie jak youTube, 
nowe kanały ekspresji artystycznej dla fil-
mowców, nie tylko dystrybuując czyjeś 
produkty, ale również tworząc własne. Sys-
tem VOD być może idealnie podsumował 
kulturę współczesnego oglądania, prawie 
jak słowami piosenki Queen: „chcę wszyst-
kiego, chcę wszystkiego i chcę teraz!”. 

Jakub Koisz

 ShOwMax, NETFLIx, vOD

vod – chcę WsZystKi Ego i chcę tERAZ!

60 61MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017 MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017

Nowe kanały dystrybucji filmowej 
otworzyły nową erę produkcji. 
Czy to strategia komercyjna, czy 
skorzystają też na tym artyści?

ShowMax stawia na wolność 
twórczą i produkcję autorską

Arkadiusz Jakubik 
w filmie Ksiądz, reż. 
Wojciech Smarzowski 

Olga Bołądź na planie 
filmu Czerwony punkt, 
reż. Patryk Vega

Wojciech Kalinowski 
i Petro Aleksowski 
na planie filmu 
Czerwony punkt, 
reż. Patryk Vega
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10. edycja fe-
stiwalu... to 
szmat czasu. 
Jak patrzysz na 

te lata, na to, jak festiwal 
się zmieniał i rozwijał?
Przy obecnym zalewie kon-
certów muzyki filmowej 
trudno uwierzyć, że 11 lat 
temu, gdy zaczynaliśmy, nie-
mal nie istniały. Zresztą nie 
tylko w Polsce. Stany Zjedno-
czone do dziś nie mogą po-
chwalić się żadną tego typu 
dużą imprezą. My dostrze-
gliśmy szansę. Zaczęło się od 
rozmów z orkiestrą Sinfo-
nietta Cracovia, która przy 
okazji jubileuszu Krzysztofa 
Kieślowskiego przygotowa-
ła rozchwytywany koncert 
do jego filmów w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego. Kra-
kowskie Biuro Festiwalowe, 
z którym sam rozpoczyna-
łem współpracę, dało mi trzy 
miesiące na przygotowanie 
pierwszej edycji Festiwalu 

Muzyki Filmowej w Krako-
wie. Teraz planujemy z wy-
przedzeniem kilku lat... To 
była iście karkołomna misja. 
Nie mieliśmy żadnych kon-
taktów z branżą. Na rynku 
były góra dwie agencje, które 
sprzedawały gotowe produk-
ty, a my już wtedy wiedzie-
liśmy, że budujemy festi-
wal premierowy, unikatowy 
i międzynarodowy w charak-
terze, z laureatami Oscarów 
wśród gości. Te ambicje – 
nasze i publiczności – zawsze 
nas motywowały i popychały 
do przodu. Udało się! Pierw-
sza edycja przyniosła koncert 
Erica Serry i jubileuszowe 
wykonanie muzyki Camille’a 
Saint-Saënsa do Zabójstwa 
księcia Gwizjusza – mijało 
właśnie 100 lat odkąd ją na-
pisał. Do dziś z sentymentem 
wszyscy wspominają kon-
cert na Błoniach, gdzie po-
kazaliśmy Władcę Pierścieni: 
Drużynę Pierścienia z mu-

zyką na żywo. Gwiazdy na 
niebie, świetliki, ludzie z ko-
cami i termosami z herbatą. 
Niepowtarzalna atmosfera 
i niezapomniane wrażenie, 
chociaż…

przygody?
Amerykańskie urządzenia 
odmawiały współpracy z pol-
skimi i do ostatniej chwili 
nie mieliśmy pewności, czy 
wszystko zadziała. Magdale-
na Sroka, wówczas szefowa 
KBF-u, spędziła z technikami 
trzy doby, żeby temu zara-
dzić. Ale i tak w trakcie kon-
certu na dwie minuty – tyle 
zajęła nam naprawa – zapa-
nowała cisza. Winowajcą był 
zabłąkany dziennikarz, który 
niefortunnie stanął na kablu 
odpowiedzialnym za nagło-
śnienie. Paradoksalnie ten 
incydent tylko nam pomógł. 
Wszyscy byli przekonani, że 
gramy z playbacku. A tu... 
wszystko na żywo! Gwizdy 
niezadowolenia szybko ustą-
piły miejsca burzy braw.

tych anegdot przez 9 do-
tychczasowych edycji nie-
co się uzbierało?
Walczyliśmy z różnymi ży-
wiołami i katastrofami. 
Sam festiwal jest żywiołem. 
W trakcie 2. edycji wichura 
zerwała ekran i w ciągu go-
dziny przenieśliśmy koncert 
Tan Duna z Błoń do filhar-
monii. Pokaz Władcy Pier-
ścieni: Dwóch wież z muzyką 
na żywo – również ze wzglę-
du na psotliwy wiatr wkra-

dający się do mikrofonów – 
opóźniony był o trzy godzi-
ny. Później przyszła powódź 
2010 roku. Scena na Błoniach 
znalazła się w środku „ba-
jora”. Dumnie swoje kupry 
prezentowały na niej kaczki, 
które uciekły z zakola Wisły. 
Z pomocą przyszedł Arcelor-
Mittal Poland, który użyczył 
nam swojej Hali Ocynowni 
Chemicznej.

Dla mnie osobiście to jed-
no z najbardziej niesamo-
witych miejsc FMF-u. Nie-
oczywiste, odmienne.
Hala dała festiwalowi nowy 
zastrzyk energii i zapisała się 
w jego historii fantastycznymi 
koncertami, m.in. do Matrixa 
i Pachnidła. Tu odbył się jubi-
leusz 80. urodzin Wojciecha 
Kilara oraz gala na 100-le-
cie ASCAP, w której uczest-
niczyli m.in. Elliot Golden-
thal, Dario Marianelli, Hans 
Zimmer, Patrick Doyle i Gar-
ry Schyman. Tu rozbrzmia-
ła „Biomechaniczna Symfo-
nia” z Obcego – oczywiście 
z udziałem Goldenthala. Tu 
również Bartosz Chajdecki 
przedstawił swoje kompo-
zycje do Czasu honoru. Tu 
swoje 10-lecie świętowało 
radio RMF Classic, które by-
ło z nami od początku, i któ-
re rozrastało się wraz z festi-
walem. 

przez pierwsze lata FMF 
szukał swojego formatu 
i publiczności... Działali-
ście na nieznanym terenie.

Był to też czas, gdy zaczęli-
śmy określać swoją powin-
ność wobec środowiska ar-
tystycznego. Z jednej strony 
FMF definiował siebie jako 
miejsce promocji krakow-
skich orkiestr i chórów na 
platformę międzynarodo-
wą, z drugiej – jako miejsce 
kulturotwórcze, premierowe, 
ważne dla widzów nie tylko 
w Polsce. Chcieliśmy wypeł-
nić lukę na rynku, który po-
znawaliśmy i również kształ-
towaliśmy wraz z rozwojem 
festiwalu. Nawiązywaliśmy 
nowe kontakty, coraz więcej 
wiedzieliśmy o prawidłach 
rządzących tą branżą, licen-
cjach, procedurach zama-

wiania i tworzenia muzyki 
filmowej oraz przygotowy-
wania jej na potrzeby kon-
certów. To, co płynie do nas 
z ekranu jest przecież sumą 
inżynierii, energii i sponta-
niczności sesji nagraniowej. 
Niemal nigdy nie powstają 
całe suity. Musieliśmy je za-
mawiać.

publiczność i branża sta-
nęły za wami murem, gdy 
pojawiło się ryzyko, że 5. 
edycja się nie odbędzie.
Ekonomiczno-polityczne za-
wirowania postawiły przy-
szłość FMF-u pod znakiem 
zapytania. Obronili nas wi-
dzowie i artyści. „Nie zabie-

rajcie nam festiwalu. Kocha-
my go” – pisali petycje w Pol-
sce. Abel Korzeniowski ape-
lował: „To impreza unikatowa 
w skali globalnej. Nie psuj-
cie tego, co udało się wam 
osiągnąć. Dostrzegło was 
Hollywood, które ignoruje 
większość festiwali na świe-
cie”. Wtórowali mu Howard 
Shore, Tan Dun, Tom Tykwer 
i wielu, wielu innych. Równie 
ważne było dla nas wsparcie 
krakowskich muzyków, któ-
rzy początkowo patrzyli na 
FMF sceptycznie, traktując 
muzykę filmową z dużą do-
zą wstrzemięźliwości. Wtedy 
zdecydowanie zabrali głos. 
Festiwal nie tylko się odbył. 
To była jedna z najwspanial-
szych edycji.

Każda z edycji ma swój 
niepowtarzalny charakter. 
Każda coraz bardziej też 
poszerza pojęcie muzyki 
filmowej.

Dlatego tytuł głównego 
koncertu 10. edycji brzmi 
„All is Film Music” – 
„Wszystko jest muzyką fil-
mową”. To nasze nieformal-
ne hasło. FMF prezentował 
muzykę do fabuł, doku-
mentów, animacji, ale też 
do seriali i gier. Na naszych 
koncertach rozbrzmiewały 
najprzeróżniejsze gatunki, 
kompozycje do superpro-
dukcji i kina artystyczne-
go, do klasyki i gorących 
premier. W tym roku np. 
zapraszamy na muzyczne 
wcielenie La La Land. Ubie-
głoroczna gala „Drone So-
unds” wpisała się w toczącą 
się w branży dyskusję o tym, 
gdzie kończy się talent kom-
pozytora, a zaczyna inży-
nieria dźwięku. Festiwal ma 
też swój odłam ekologiczny 
z koncertami poświęcony-
mi dźwiękom puszczy czy 
do filmów przyrodniczych 
Wernera Herzoga. FMF od 

rOBErT PIaSKOwSKI

Rozmowa z robertem 
piaskowskim, dyrektorem 
artystycznym Festiwalu 
Muzyki Filmowej
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tRZEBA Być NA tyM FEstiWAlU

Bilety na niektóre 
koncerty sprzedają się 
w 15 minut

Robert Piaskowski 
Koncert „Władca Pierścieni: Dwie 
wieże” z projekcją filmu na żywo
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początku był kameleonem. 
Nigdy nie chcieliśmy się za-
mknąć w jednym temacie 
czy nurcie. Nie interesują 
nas edycje monograficzne. 
Pragniemy wychodzić do 
jak najszerszej publiczno-
ści z jak najbogatszą ofertą, 
przyciągać nowych odbior-
ców, angażować młodych 
i seniorów. Z FMF-em jest 
trochę jak z pudełkiem cze-
koladek z Forresta Gumpa – 
każdy ma wyciągnąć czeko-
ladkę, którą lubi, ale to jest 
ciągle jedno pudełko: święto 
muzyki i szeroko pojętego 
kina.

Na gali poświęconej ani-
macjom stawiły się ca-
łe rodziny. „Video Game 
show: Wiedźmin” przy-
ciągnął graczy. Odbiorcy 
FMF-u to barwna i bardzo 
aktywna grupa.
Wokół festiwalu wykształci-
ła się wspólnota, wręcz ruch 
społeczny, zaangażowany we 
wszystko, co się z nami dzie-
je. Część widzów kupuje bi-
lety na pojedyncze koncerty, 
ale też około 10 tys. osób co 
roku, tylko po ogłoszeniu na 
Facebooku, przed urucho-
mieniem kampanii promo-
cyjnej, wykupuje wszyst-
kie koncerty. Są wydarze-
nia, które wyprzedają się 
w 15 minut – jak np. „Video 
Game Show”. Profil FMF-u 
na Facebooku jest najżyw-
szym z kilkudziesięciu pro-
fili, które prowadzi KBF. 
Mieliśmy już na festiwalu 
śluby i oświadczyny. Regu-
larnie otrzymujemy mnó-
stwo wyczerpujących maili, 
których autorzy dzielą się 
z nami swoimi odczuciami 
i przemyśleniami na temat 
programu. Podrzucają po-
mysły. Nieustannie z naszy-
mi widzami „negocjujemy” 
festiwal.

W branży zyskał on miano 
miejsca, w którym trze-
ba być. 

Na naszych scenach wystę-
puje około 800 artystów. Na 
kolejne edycje przyjeżdża 
od 100 do 200 producentów, 
kompozytorów, dyrekto-
rów wytwórni, ludzi, którzy 
w tej branży podejmują de-
cyzje. Nie sposób wymienić 
wszystkich projektów, które 
rozpoczęły się właśnie u nas.

rzadko zdarzają się fe-
stiwale tak nośne na tak 
wielu płaszczyznach. FMF 
jest ważny dla Krakowa – 
turystycznie, prestiżo-
wo, ekonomicznie, ale też 
dla branży w kraju i poza 
nim.
FMF nigdy nie miał celu za-
robkowego, a jest festiwa-
lem, który przynosi najwięk-
sze wpływy ze sprzedaży 
biletów ze wszystkich pro-
jektów przygotowywanych 
przez miasto. W jego blasku 
rozkwita wiele firm i wyda-
rzeń organizowanych nie-
zależnie od nas. Większość 
pieniędzy inwestowanych 
w FMF pozostaje w Krako-
wie, a nawet jest wielokrot-
nie pomnażana. To około 
40 tys. widzów. To praca dla 
muzyków z regionu, dla eki-
py produkcyjnej, techników 
scenicznych, ochrony, wi-
zażystów, cateringu... Wiele 
firm profesjonalizowało się 
wraz z nami. Wraz z rozwo-
jem marki FMF rośnie cały 
rynek muzyki filmowej, nie 
tylko u nas. W Wilnie czy 
Pradze powstają klony na-
szego festiwalu. Coraz wię-
cej jest pokazów filmowych 
z symultanicznie wykonywa-
ną muzyką. Partytury pisane 
dla nas i u nas premierowo 
wykonywane jeżdżą potem 
po świecie. Wielu kompozy-
torom, którzy wcześniej wi-
dzieli siebie i swoją rolę tylko 
w studiu nagrań, uzmysłowi-
liśmy, jak wielką siłę ma ich 
muzyka w aulach koncer-
towych. Gdy Hans Zimmer 
wchodził na scenę w Ha-
li Ocynowni, głos mu drżał, 

obawiał się tej konfrontacji. 
Rok później, naładowany 
emocjami i energią z Kra-
kowa, zaplanował między-
narodowe tournée. „Robert, 
muszę ci strasznie podzię-
kować” – powiedział mi, gdy 
do nas wrócił. – „Odkryli-
ście przede mną, co znaczy 
zagrać moją muzykę przed 
żywą publicznością. Nie zda-
wałem sobie z tego sprawy”. 
Przetarliśmy wiele szlaków. 
Nikt przed nami nie wpadł 
na pomysł, żeby globalny 
sukces House of Cards ograć 
również muzycznie. Dziś je-
steśmy zasypywani pytania-
mi od agentów, kompozy-
torów i wytwórni z całego 

świata: „Kiedy mogę do was 
przyjechać, wystąpić?”. Przy-
jeżdżają do nas nie tylko ci, 
których muzykę gramy, ale 
i ci, którzy chcą to wszystko 
osobiście przeżyć i spotkać 
się z resztą środowiska. Zbu-
dowaliśmy coś oddolnie, od 
niczego do światowej potęgi.

Wspomniałeś wcześniej 
o sceptycyzmie muzyków 
wobec FMF-u. Dziś już 
chyba inaczej postrzegają 
muzykę filmową?
Przy pierwszych edycjach 
ewidentnym było, że muzy-
ka filmowa, funkcjonalna, 
postrzegana jest przez nich 
jako coś gorszego, „fucha”. 

Podejrzliwie patrzyły na nas 
również środowiska akade-
mickie, nawet z oburzeniem, 
że promuje się „rozryw-
kę”, a nie muzykę klasycz-
ną. Nasz wielki eksperyment 
zaczęły jednak przyjmować 
najbardziej konserwatyw-
ne filharmonie Europy. Dziś 
pomiędzy Szostakowiczem 
i Prokofiewem w repertuarze 
umieszczają Hansa Zimme-
ra – żeby w ten sposób od-
młodzić publiczność i poka-
zać zależności pomiędzy tymi 
kompozycjami, dojrzałość 
warsztatu niektórych kompo-
zytorów. Muzyka filmowa jest 
bramą do muzyki klasycznej, 
a ilustracyjność to katego-
ria tak stara, jak sama muzy-
ka. Elliot Goldenthal, Philip 
Glass działają w jej różnych 
obszarach. Abel Korzeniow-
ski, uczeń Krzysztofa Pen-
dereckiego, mówi, że chce 
tworzyć tylko dla ekra-
nu. Czym właściwie jest 
„muzyka filmowa”? Czy to 
soundtrack do filmów Ta-
rantino, minimalistyczne 
kompozycje do dzieł Pete-
ra Greenawaya czy jazzowe 
improwizacje z elementami 
etnicznymi nagrodzonego 
Orłem Mikołaja Trzaski? Jak 
klasyfikować kompozycje Jó-
hanna Jóhannssona np. do 
Sicario? Co z muzyką do gier 

wideo, w których przeplatają 
się metal i muzyka symfo-
niczna, opery? Co z telewi-
zją, serialami, które dają dziś 
więcej angaży kompozyto-
rom niż filmowe Holly- 
wood? Powtórzę: „All Is 
Film Music”. Wszystko jest 
muzyką filmową, a wręcz 
ekranową. Coraz częściej 
posługujemy się pojęciem 
screen music.

FMF nie tylko prezentu-
je muzykę. W siłę rośnie 
również warsztatowo-dy-
skusyjno-edukacyjna 
część festiwalu. Laure-
aci konkursu i programu 
FMF Young talent Award 
robią już światowe karie-
ry.
W tym roku obchodzić 
będziemy 5-lecie naszego 
programu edukacyjnego. 
Młodzi kompozytorzy wy-
jeżdżają z Krakowa bogat-
si o nowe kontakty i wiedzę 
zdobytą na profesjonalnych 
warsztatach. Matthijs Kie-

boom, zwycięzca pierwszej 
edycji, zaraz po festiwalu 
otrzymał kontrakt od Ame-
rykańskiego Stowarzysze-
nia Kompozytorów i Wy-
dawców, a dziś jest jednym 
z najbardziej cenionych 
młodych kompozytorów 
niderlandzkich. Antonio 
Di Iorio został asystentem 
Johna Williamsa. Takich 
historii jest więcej. Kariery 
rozwijają się dzięki talento-
wi i determinacji artystów, 
ale nasz festiwal był dla nich 
trampoliną, od której się 
odbili. Żałuję tylko, że tak 
mało jest w tej branży ko-
biet. Partnerami naszych 
działań edukacyjnych są 

m.in. Katedra Mechaniki 
i Wibroakustyki AGH, Ka-
tedra Scoring for Motion 
Pictures & Television Uni-
wersytetu Południowej Kali-
fornii, Akademia Muzyczna 
w Krakowie, która zresztą 
otworzyła klasę dla kompo-
zytorów muzyki funkcjo-
nalnej. Z Akademią Sztuk 
Pięknych w Krakowie przy-
gotowujemy program łączą-
cy młodych kompozytorów 
z młodymi twórcami sztuk 
audiowizualnych. 

A co FMF daje polskim 
kompozytorom?
Nigdy nie miał to być naj-
ważniejszy festiwal muzyki 
filmowej w Polsce. Od razu 
mieliśmy aspiracje global-
ne. Zależy nam na artystach 
z różnych kręgów kultu-
rowych i regionów świa-
ta. Polskim kompozytorom 
chcemy dawać światową 
rozpoznawalność, pokazać 
ich w kontekście międzyna-
rodowym. Polacy ich znają 

i kochają. My wierzymy, że 
mogą stać się numerem je-
den w Hollywood. Wojciech 
Kilar, Jan A.P. Kaczmarek, 
Abel Korzeniowski, Zbi-
gniew Preisner są już tam 
cenieni. Naszym celem jest 
zwrócenie uwagi na śred-
nie i młode pokolenie pol-
skich kompozytorów. Razem 
z PISF-em oraz Instytutem 
Muzyki i Tańca pracujemy 
nad projektem, który ma im 
w tym pomóc. Patrzymy też 
na najmłodsze pokolenie: 
od 2014 roku działa FMF 
youth Orchestra, składająca 
się z uczniów i absolwentów 
krakowskich szkół muzycz-
nych. W tym roku zagrają 

muzykę z Gwiezdnych wo-
jen. Dla tych niesamowicie 
uzdolnionych dzieciaków to 
olbrzymie przeżycie i może 
pierwszy krok do kariery? 
O tych saksofonistów czy 
trębaczy na pewno upomni 
się niejedna zawodowa or-
kiestra.

W tym roku zabrakło 
w programie scoring4… 
Koncerty dla Wajdy i po-
lańskiego to historyczne 
momenty nie tylko dla fe-
stiwalu, ale i naszego kina.
Ten cykl będzie kontynuowa-
ny w przyszłym roku. Dla ju-
bileuszowej edycji obraliśmy 
trochę inny klucz, a wybór 
reżysera i kompozytora byłby 
przy tej okazji bardzo zna-
czący. W przyszłości myślimy 
o Agnieszce Holland, ale for-
muły nie zamykamy tylko dla 
Polaków. Scorsese, Kubrick, 
Fellini… Mamy mniej moż-
liwości finansowych i termi-
nowych niż pomysłów. Sco-
ring4... nie znika.

czy festiwal jest już w tym 
miejscu, że możesz spać 
spokojnie, nie martwiąc 
się, że powtórzy się sytu-
acja z 5. edycji?
Tego nigdy nie wiadomo. 
Wiemy jednak, że festiwal 
jest kochany, ceniony i po-
trzebny. Łączy ludzi w pozy-
tywnych emocjach, jedno-
czy we wspólnym przeżywa-
niu muzyki. Jest w Festiwa-
lu Muzyki Filmowej jakaś 
piękna, kosmiczna energia, 
która pokona każdą prze-
szkodę.

Rozmawiała 
Dagmara 
romanowska
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Najwięksi kompozytorzy filmowi 
na świecie chcą do nas przyjeżdżać

6. FMF „Wielki finał: Matrix 
Live – Film in Concert”

9. FMF Gala „Video Game Show: 
Wiedźmin 3 Dziki Gon”
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J ako dziecko chcia-
łam być kaskaderem 
filmowym. W wieku 
sześciu lat stanęłam 

na balkonie u mojej babci. 
Puściłam się i upadłam na 
twarz. Na szczęście to był 
parter. Może decyzja o byciu 
reżyserem była wynikiem 
wstrząsu mózgu, którego 
wtedy doznałam” – żar-
tuje Aleksandra Terpińska, 
reżyserka Najpiękniejszych 
fajerwerków ever pokazy-
wanych w ramach Semaine 
de la Critique podczas 70. 
MFF w Cannes. Producen-
tem filmu jest Studio Mun-
ka-SFP. 

W jej życiu przypadki się 
zdarzały, ale wybrała drogę, 
która zaprowadziła ją na 
najważniejszy festiwal fil-
mowy na świecie. Wszystko 
zaczęło się od rysowania 
i fotografowania. Potem 
przyszło zainteresowanie 
teatrem, ale od początku 
człowiek był w centrum jej 
wszechświata. Postanowiła 
studiować psychologię na 
Uniwersytecie Wrocław-
skim. Najbardziej lubiła 
poznawczą i społeczną. 
Okres edukacji wyższej był 
dla niej czasem odkrywania 
pasji, jak również okresem 
świetnej zabawy. Brakowało 
jednak twórczego aspektu, 
który towarzyszył jej od 
najmłodszych lat. Reżyse-
ria pozwoliła na połącze-
nie wszystkich dziedzin. 
Skończyła Wydział Radia 
i Telewizji Uniwersytetu ślą-
skiego w Katowicach. 

krótki metraż – 
wielkie 
możliwośCi
„Nie zależy mi na robieniu 
filmów szybko i za wszelką 
cenę” – mówi Terpińska. – 
„Długo się zastanawiam 

zanim wybiorę temat. Zwy-
kle są to rzeczy, którymi się 
przejmuję, poruszają mnie 
i nie powinny zostawić 
innych obojętnymi”. Do tej 
pory zrobiła sześć filmów 
krótkometrażowych, które 
miały ponad dwieście poka-
zów festiwalowych na całym 
świecie. W dokumencie 
Czeski łabędź opowiadała 
o czeskiej grupie emerytek, 
tancerek amatorek z małej 
wioski pod Ostrawą, które 
postanowiły zrealizować 
swoje marzenie: zatańczyć 

„Jezioro łabędzie”. Święto 
zmarłych zrealizowała na 
trzecim roku studiów. To 
film o osiemnastoletniej 
Lenie próbującej odnaleźć 
więź ze swoją rodziną. Ame-
ryka jest jej filmem dyplo-
mowym, o dwóch nastolat-
kach, które próbują wyrwać 
się ze swojego szarego życia 
na prowincji.

Terpińska wygrała kon-
kurs na krótkometrażowy, 
współczesny scenariusz 
inspirowany Przypadkiem 
Krzysztofa Kieślowskiego. 

Partnerami konkursu byli: 
Studio Filmowe „Tor”, Stu-
dio Munka-SFP i Krajowa 
Izba Producentów Audio-
wizualnych. Najpiękniejsze 
fajerwerki ever to histo-
ria trójki przyjaciół przed 
trzydziestką, w których 
wygodne, wielkomiejskie 
życie wkracza gwałtowny 
polityczny konflikt, szybko 
eskalujący w stan przypo-
minający wojnę domową. 
Inspiracją dla autorki 
była sytuacja na Ukrainie. 
„Wojna jest czymś, na co nie 
mamy wpływu i w ten spo-
sób zinterpretowałam Przy-
padek. Człowiek musi doko-
nać wyborów, w obliczu 
sytuacji, przed którą zostaje 
postawiony niekoniecznie 
z własnej woli” – zauważa 
reżyserka.

W momencie realizowa-
nia Ameryki dużo jeździła 
po Polsce, słuchała radia 
i rozmawiała z ekipą fil-
mową. Pierwszy raz w ich 
życiu pojawiła się obawa 
przed wojną. Nabrała real-
nych kształtów, gdyż była 
bardzo blisko, tuż za gra-
nicą. „Zaczęliśmy zadawać 
sobie pytanie, co byśmy zro-
bili w takiej sytuacji. Uświa-
domiłam sobie, że komplet-
nie nie jesteśmy gotowi na 
wojnę. Moje pokolenie nie 
umie protestować, bo mało 
w nas czujności społecznej, 
oporu i protestu” – przy-
znaje. 

Reżyserka, realizując Naj-
piękniejsze fajerwerki ever 
unikała konkretyzacji miej-
sca. Każdy Europejczyk 
może zidentyfikować się 
z bohaterami i zastanowić 
nad sytuacją przedstawioną 
w filmie. „Nie wiem, jak 
bym się zachowała” – mówi 
Terpińska. – „Mogłabym 
być dzielną sanitariuszką, 

albo jak najszybciej wyje-
chać z kraju. To jest skom-
plikowana sytuacja. W ogóle 
to, co dzieje się na naszym 
kontynencie, przypomina 
sytuację przed drugą wojną 
światową. Szukanie wrogów, 
obcego, generowanie nega-
tywnego dyskursu w prze-
strzeni publicznej, radykali-
zacja poglądów. W 1939 dla 
części ludzi nadejście wojny 
nie było oczywiste, wiele 
osób do ostatnich chwil 
prowadziło normalne życie. 
Wojna przychodzi niezau-
ważenie”. 

od PomysŁu do 
obsady
Scenariusz filmu powsta-
wał dwuetapowo. Najpierw, 
w jeden dzień, Terpiń-
ska napisała ośmiostroni-
cową opowieść. Powstała 
z potrzeby serca, w wyniku 
przemyśleń dotyczą-
cych konfliktu na Ukra-
inie. Następnie reżyserka 
uznała, że może zgłosić się 
do konkursu inspirowa-
nego Przypadkiem Kieślow-
skiego. To wymagało roz-
winięcia historii, dodania 
nowych wątków i analizy 
pod względem wyborów 
życiowych protagonistów. 
„Myślę, że to znacznie 
wzbogaciło film i podkre-

śliło jego wymowę” – dodaje 
Aleksandra. Nad doborem 
aktorów nie zastanawiała 
się długo. O tym, że zagra 
u niej Justyna Wasilewska, 
wcielając się w rolę głów-
nej bohaterki Ju, wiedziała 
od początku. Uważa ją za 
wspaniałą aktorkę, poza 
tym przyjaźnią się od lat. 
Cały czas ma w głowie pew-
nych artystów, których spo-
tkała na swojej drodze przy 
realizacji wcześniejszych 
krótkich metraży. Wraca 
do nich i proponuje role. 
Tak było w przypadku Mal-
winy Buss, filmowej Anny. 
„Musimy dokonać wyboru. 
Granice są zamknięte, więc 
możemy walczyć, albo 
nic z tym nie zrobić. Moja 
bohaterka chce pomagać 
ludziom, nie zdaje sobie 
sprawy, że będzie docho-
dziło do tragicznych sytu-
acji. Ona działa jak pie-
lęgniarka, chce pomagać 
i opatrywać rany” – opo-
wiada o swojej postaci Buss. 
Terpińska scenariusz poka-
zała również Piotrowi Pola-
kowi. Od razu zgodził się 
na rolę Jana, zwłaszcza że 
dobrze zna się z Wasilew-
ską. To ułatwiło pracę na 
planie. „Jesteśmy na gra-
nicy wojny, konfliktu. Nie 
jest on sprecyzowany, ale 

jest gorąco na ulicy. Ludzie 
wychodzą walczyć” – mówi 
o filmie Polak. Terpińska 
nie ma problemu z obsadza-
niem aktorów, bardziej nęka 
ją, jak większość młodych 
reżyserów, problem braku 
wystarczających funduszy. 
Przyznaje, że jest daleka 
od robienia rzeczy dydak-
tycznych, ale interesują ją 
te wzruszające i otwierające 
oczy. 

Patron 
smarzowski
Wiele nauczyła się od Woj-
ciecha Smarzowskiego. 
Przyznaje, że jest on wspa-
niałym reżyserem i ma 
wokół siebie zgraną ekipę. 
Na jego plan trafiła dzięki 
Beacie Rzeźniczek, produ-
centce wykonawczej Naj-
piękniejszych fajerwerków 
ever i jej współpracowniczki 
od początku szkoły filmo-
wej. „Szukali asystenta – 
zdradza”. – „Bez zastanowie-
nia pomyślałam, że muszę 
znaleźć się na planie. Uwiel-
biam jego filmy”. Pracowała 
przy realizacji Pod Mocnym 
Aniołem i Wołynia. Czego 
się nauczyła? Zdobyła 
bogate doświadczenie przy 
tworzeniu scen zbiorowych, 
kaskaderskich i z efektami 
specjalnymi. Wzmocniła 

się warsztatowo. Na pewno 
ułatwiło to jej realizację 
końcowych scen swojego 
ostatniego filmu z udzia-
łem stu osób i napadem na 
autobus. Wiedziała, że może 
pracować z profesjonali-
stami, a także, jak przepro-
wadzić ujęcia i doprowadzić 
do finału niebezpiecznych 
sekwencji. Smarzowski jest 
opiekunem artystycznym 
Najpiękniejszych fajerwer-
ków ever. „Był natural-
nym wyborem, bo czuję 
jego wrażliwość i dobrze się 
dogadujemy” – podsumo-
wuje autorka filmu. 

Jerzy Kapuściński, dyrek-
tor artystyczny Studia 
Munka przyznaje, że to już 
drugi raz, gdy obraz ze Stu-
dia znalazł się w konkur-
sie festiwalu w Cannes. 
„Zawsze jest to dla nas 
ogromna radość. Wiemy, że 
każdy twórca marzy o tym, 
żeby to właśnie tam mieć 
premierę filmu. W sukces 
krótkiego metrażu Aleksan-
dry Terpińskiej wierzyliśmy 
od samego początku. To 
wyjątkowa reżyserka. Wie 
czego chce, podejmuje ryzy-
kowne decyzje i wygrywa” – 
przyznaje Kapuściński. 
Udział Najpiękniejszych 
fajerwerków ever w sekcji 
Semaine de la Critique 70. 
MFF w Cannes to dla Alek-
sandry ogromne wyróżnie-
nie i spełnienie marzeń. – 
„Jestem w dobrym miejscu, 
nie mam żadnych komplek-
sów. Uważam, że doszłam 
tutaj dzięki ciężkiej pracy, 
widzowie doceniają moje 
filmy i to mnie cieszy”. 
śmieje się, że nie grozi 
jej uderzenie wody sodo-
wej do głowy. – „Napisa-
nie kolejnego scenariusza to 
przynajmniej roczna praca. 
Teraz zamierzam się cie-
szyć udziałem w najbardziej 
prestiżowym festiwalu na 
świecie”.

Marcin radomski

ciEKAWy pRZypAdEK

przypadek Krzysztofa 
Kieślowskiego sprawił, że 
zupełnie nieprzypadkowo film 
Aleksandry terpińskiej 
znalazł się w oficjalnym 
programie jubileuszowego, 
70. MFF w Cannes.

Aleksandra 
Terpińska
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twój film otwiera 
obszerny cytat 
z „Juliusza 
cezara”...

Powód jest prozaiczny: to 
jedyny fragment z Szek-
spira, jaki zapamiętałem ze 
szkoły! Ale mówiąc nieco 
bardziej serio, zawsze te 
słowa do mnie przema-
wiały, mówiły o pysze czło-
wieka święcie przekona-
nego o swojej wyjątkowości. 
A tak naprawdę jesteśmy 
pyłkiem we wszechświe-
cie. Rzadko kiedy kino 
science fiction z tą perspek-
tywą śmielej igra. Ziemia 
jest albo atakowana przez 
obcych, albo kosmici pró-
bują nawiązać z nami kon-
takt, czyli znowu stawiamy 
się w centrum. U mnie 
przybywa istota z innej czę-
ści kosmosu i reaguje na nas 
zupełnie obojętnie, przy-
gląda się nam od niechcenia 
lub ignoruje, jest całkowicie 
pasywna. Stajemy się nie-
ważni.

czyli jaką rolę pełni?
Obecność kosmity działa 
u mnie jak test Rorschacha. 

Za sprawą jego obecno-
ści ludzie zastanawiają się 
nad swoją rolą na świecie. 
Mój film traktuje w grun-
cie rzeczy o nich, nie o rze-
czonej istocie. Ktoś pró-
buje się z nią skontaktować, 
jest ciekawy tego, co mia-
łaby nam do przekazania, 
gdyby w ogóle zechciała 
nam coś powiedzieć. Ktoś 
inny z kolei uważa obec-
ność obcego na Ziemi jako 
afront, bierność rozumie 
jak jawny akt agresji. Różni 
ludzie, różne postawy.

Zdecydowałeś się na 
formę mockumentu. 
Jakie artystyczne prze-
słanki cię do tego skło-
niły?
Forma mockumentu 
pozwala opowiedzieć histo-
rię z wyjątkowej perspek-
tywy, którą trudno oddać 
poprzez narrację, nazwijmy 
to, tradycyjną. Dzięki for-
mie swoistego wywiadu 
można również uzyskać 
efekt pewnej bezpośrednio-
ści, bo ludzie mówią prosto 
do kamery, jakby od serca. 
Gdy robi się film trwa-

jący zaledwie kwadrans, 
nie można sobie zbytnio 
pozwolić na rozwlekłość, 
potrzeba innego podej-
ścia, dynamicznego, że tak 
powiem – prosto z mostu.

Jak traktować The Narrow 
World? Jako zamkniętą 
historię czy jej zajawkę?
Ostatnimi czasy filmowcy 
faktycznie kręcą krótkome-
trażówki przypominające 
zwiastuny tego, co chcie-
liby kiedyś zrealizować jako 
pełne metraże. Ja jestem 
chyba ze starszej szkoły, 
i liczy się dla mnie realiza-
cja spójnych i kompletnych 
opowieści. Nie interesuje 
mnie nakręcenie próbki czy 
też wyimka. Chcę przepro-
wadzić oglądającego od 
początku, przez rozwinię-
cie do końca, od punktu 
A do punktu B. Oczywi-
ście oznaką dobrego filmu 
jest również pozostawienie 
publiczności w stanie pew-
nego niedosytu. Wyrażona 
przez widza, już po sean-
sie, chęć pozostania nieco 
dłużej w wykreowanym 
na ekranie świecie jest dla 

reżysera sporym komple-
mentem.

przy The Narrow World 
pracowałeś z polskimi 
twórcami, m.in. z firmą 
producencką papaya 
Films. Jak do tej współ-
pracy doszło?
Znamy się długie lata. 
Ludzie zgłaszają się do mnie 
zazwyczaj z nieco bardziej 
wymagającymi, nietypo-
wymi pomysłami. Amery-
kański przemysł reklamowy 
jest, co zaskakujące, nieco 
konserwatywny, dlatego 
lubię pracować z Europej-
czykami, którzy są bardziej 
otwarci na różne dziwności. 
Kiedyś kręciłem spot w Pol-
sce i tam poznałem ludzi 
z Papaya Films, polubiliśmy 
się, bo okazało się, że mamy 
podobne podejście do kre-
atywnego spojrzenia, nawet 
na rzeczy, bądź co bądź, 
komercyjne. A to rzadkie. 
Coraz częściej ze sobą pra-
cowaliśmy i dzięki temu 
przeniosłem część projek-
tów do Polski, gdzie teraz 
realizuję mnóstwo rzeczy. 
Macie świetnych ludzi, któ-

rzy znają się na swoim fachu 
i nie obawiają się nowych 
wyzwań, nieco bardziej 
ambitnych niż to, co kręci 
się na co dzień u nas.

przy montażu dźwięku 
również pracowałeś 
z polakami.
Tak, pracowałem z ludźmi 
z Głośno. To nasz pierw-
szy wspólny projekt i trzeba 
przyznać, że odwalili kawał 
świetnej roboty. Zresztą 
często zdarza mi się anga-
żować kogoś spoza Los 
Angeles, gdzie mieszkam, 
i już tłumaczę, dlaczego. 
Film to oczywiście sztuka 
kolaboracyjna i lubię pra-
cować z ludźmi o określo-
nej, indywidualnej wizji, 
potrafiących dać coś od 
siebie. Z dźwiękowcami 

z Polski poszło bezboleśnie. 
Niektórzy reżyserzy lubią 
stać artystom nad głową, 
zaglądać przez ramię i dyk-
tować, co mają robić. Ja 
takiego modelu nie akcep-
tuję i łatwiej mi się pozbyć 
pokusy kierowania kimś, 
jeśli ten ktoś jest daleko 
i robi swoje, ma spokój. Bo 
reżyser musi mieć świa-
domość, że czasem będzie 
lepiej dla filmu, jeśli odej-
dzie na bok i da ludziom 
pracować, da im trochę 
oddechu. Ekipa z Głośno, 
zapewne także dzięki temu, 
zrobiła swoje... po swo-
jemu.

Nie mogę również nie 
zapytać o współpracę 
z operatorką Magdaleną 
Górką.

Pracujemy ze sobą już 
chyba siedem lat. Mówiąc 
wprost, z nikim tak dobrze 
się nie dogaduję na pla-
nie, a bogate doświad-
czenie owocuje absolut-
nym zrozumieniem. Jedno 
doskonale wie, co lubi dru-
gie i możemy z łatwością 
komunikować się bez słów, 
z góry wiedząc, co nas zado-
woli. Jeszcze nigdy nie zda-
rzyło mi się trafić na kogoś 
z Polski, kto byłby niepro-
fesjonalny. Bo dzisiaj każdy 
człowiek z cyfrową kamerą 
myśli, że jest operatorem 
czy reżyserem, a to nie 
tak. Należy mieć ogromne 
pokłady determinacji i nie-
mały talent, żeby praco-
wać przy filmach. Magda-
lena jest niesamowita, ma 
świetne oko, znakomicie 
czuje światło, kompozy-
cję kadru. Przedstawiam 
jej podstawową koncepcję 
sceny, mówię o emocjach, 
które chcę przekazać i ona 
to wszystko tworzy. Przy 
The Narrow World nie mie-
liśmy praktycznie żadnego 
budżetu, to projekt finanso-
wany z prywatnej kieszeni. 

Ale, jako że Magdalena 
cieszy się tutaj uznaniem, 
udało jej się wypożyczyć 
naprawdę drogi i zaawan-
sowany sprzęt. Dosłownie 
przywieźliśmy go cięża-
rówką! Dzięki temu, film 
nie wygląda jak nakrę-
cony za grosze, przeciwnie. 
Efekt mówi sam za siebie, to 
piękne zdjęcia.

razem nakręciliście rów-
nież twój nadchodzący 
pełnometrażowy debiut, 
You Get Me z Bellą 
Thorne. Kiedy i gdzie 
będziemy mogli ten film 
zobaczyć?
W czerwcu tego roku na 
Netflixie. Cieszę się z tej 
umowy, bo platforma wyło-
żyła spore środki na pro-
mocję i marketing, pre-
miera będzie głośna. To mój 
pierwszy projekt realizo-
wany przy udziale Netflixa 
i jestem tym faktem pod-
ekscytowany, bo film trafi 
bezpośrednio do mnóstwa 
ludzi.

Rozmawiał Bartosz 
czartoryski

BrENT BONaCOrSO

Mocument pozwala 
uzyskać efekt specyficznej 
bezpośredniości

polAcy to   pRoFEsJoNAliści
Do tej pory amerykański 
reżyser Brent Bonacorso 
i polskie studio Papaya 
Films zajmowali się 
głównie realizacją 
spotów reklamowych. 
Krótkometrażowy obraz The 
Narrow World to ich pierwszy 
wspólny projekt fabularny. 

Brent Bonacorso The Narrow World, reż. Brent Bonacorso 
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ile płynie w pańskich  
żyłach polskiej krwi?
Mój dziadek był ostatnim „peł-

nym” Polakiem. Wyjechał z Polski 
w latach 20. z powodów miłosnych. To 
bardzo skomplikowana historia, wiążą 
się z nią burzliwe rozstania, nieszczę-
śliwe zakochania i trudne powroty.

Jak w pańskich filmach.
W życiu było bardziej dramatycznie. 
Dziadek wyrzekł się polskiej mowy, 
dlatego w moim domu nie używało 
się jej. 

co skłoniło pana do nauki?
W młodości Polska była dla mnie kra-
jem zupełnie tajemniczym. Oddzie-
lona od Szwajcarii żelazną kurtyną 
jawiła się jako inny świat. Krążyło 
o niej wiele mitów i legend. Pamiętam, 
że rodzice mieli album ze zdjęciami 
Warszawy z lat 60. Ona ukształtowała 
moje wyobrażenie na temat Polski – 
kraju leżącego gdzieś niewiarygodnie 
daleko, okrutnie zacofanego i staro-
modnego. Do tego dochodziły amery-
kańskie filmy, które ludzi ze Wschodu 
zawsze przedstawiały jako szaleńców, 
szpiegów bądź zbirów. No i był jesz-
cze Roman Polański, którego Dziecko 
Rosemary moja mama obejrzała, gdy 
była ze mną w ciąży. Wszyscy w kinie 
gapili się na jej brzuch, gdy zapaliły 
się światła. Mama opowiedziała mi tę 
historię, gdy byłem małym chłopcem. 
Tak bardzo się nią przejąłem, że przez 
długi czas byłem przekonany, że jestem 
synem diabła. To przekonanie utwier-
dziły moje polskie korzenie zbieżne 
z narodowością Polańskiego.

Dalej nie odpowiedział pan, skąd 
wzięło się zainteresowanie polską 
i nauką języka.
Przełomem była polsko-francusko- 
-szwajcarska koprodukcja Krzysz-
tofa Kieślowskiego Czerwony, w której 
zagrali m.in. szwajcarscy aktorzy. Wtedy 
w całej Szwajcarii rozbudziło się zainte-
resowanie Polską i polską sztuką, które 
dopadło także mnie. Spopularyzował się 
teatr Krzysztofa Warlikowskiego, książki 

Witolda Gombrowicza, filmy Andrzeja 
Wajdy i właśnie Kieślowskiego. Wtedy 
nie myślałem już źle o Polsce, nie bałem 
się jej, tylko byłem dumny, że mam 
w sobie część krwi, która płynie też 
w tych wielkich artystach. Chciałem 
lepiej poznać polską kulturę, a do tego 
trzeba znać język. Odwiedziłem wasz 
kraj już kilkanaście razy. Nawet nakręci-
łem u was film. Szwajcarzy teraz mają ze 
mną problem, bo wolę czekoladę Wedla 
niż szwajcarską. Nie jestem prawdzi-
wym patriotą. (śmiech) 

polska kultura jest dostępna 
w szwajcarii?
Najłatwiejszy dostęp mamy do polskiej 
literatury, bo we Francji działa instytut, 
który tłumaczy polskie książki na fran-
cuski. Są one dostępne także w Szwaj-
carii. Dzięki temu orientuję się, o czym 
wasi pisarze aktualnie opowiadają, 
z jakimi problemami się mierzą. Szcze-
rze mówiąc, moimi ulubionymi książ-
kami są właśnie te z Polski.

Które?
Ze współczesnych „Lubiewo” Michała 
Witkowskiego, z klasyki – „Dzien-

niki” Witolda Gombrowicza. Poza 
tym odkrywam Polskę na własną 
rękę. Czuję się już swobodnie w Kra-
kowie, Wrocławiu czy Gdyni, gdzie 
byłem kilka razy. Chcę lepiej poznać 
Zakopane, które ma osobny klimat, 
wciąż czuje się w nim ducha moderni-
zmu. Sąsiedztwo gór i lasów to idealne 
miejsce dla mnie. Mam to szczęście, 
że zarabiam w Szwajcarii, więc ceny 
w waszym kraju są dla mnie bardzo 
atrakcyjne.

Z Zakopanego pochodzi Alicja 
Bachleda-curuś, którą obsadził 
pan w filmie Na Wschód.
Do dziś żałuję, że nie zagrała u mnie 
więcej ról. To był obraz robiony bez 
budżetu, przy minimalnej ekipie, co 
dla Alicji było nowością. Ale pora-
dziła sobie świetnie. 

Jak doszło do waszej współpracy?
Po tym, jak zobaczyłem Pana Tade-
usza Andrzeja Wajdy, gdzie zagrała, 
skontaktowałem się z jej agentem. 
Szukałem wtedy polskiej aktorki, 

a jej rola mnie po prostu zachwyciła. 
Oglądam bardzo dużo waszych fil-
mów i jedno mogę panu powiedzieć 
szczerze: macie świetnych aktorów, 
z czym zgodziłby się każdy szwajcar-
ski reżyser. 

Jest pan wrażliwy na opinie 
krytyków?
Uwielbiam ich! To wspaniałe, że oglą-
dają moje filmy i zwracają uwagę na 
to, co mi się w nich udało, a co nie. 
Przemysł kinematograficzny składa 
się z dwóch biegunów. Pierwszy to 
twórcy i produkcja, drugi – kry-
tycy. Gdyby nie było tych drugich, 
nie byłoby lustra, w którym pierwsi 
mogliby się przejrzeć, a proces pro-
dukcji nie byłby transparentny. 
Dorastałem w małej miejscowo-
ści w Szwajcarii. W pobliżu nie było 

żadnego kina. Przeczytałem mnó-
stwo książek na temat filmów, zanim 
mogłem je zobaczyć. W dużej mierze 
były to książki napisane przez kry-
tyków, którzy stali się dla mnie tak 
samo ważni jak twórcy. Stawiałem ich 
w jednym szeregu. Recenzje ukazu-
jące się w Polsce czytam z użyciem 
translatora. (śmiech) Wierzę, że nie-
długo pojawi się ich więcej.

planuje pan kolejny film w polsce?
Marzy mi się ekranizacja „Lubiewa”. 
Nie rozumiem, dlaczego nikt z Pol-
ski nie zainteresował się tak dosko-
nałą literaturą i nie przymierzył się 
do przełożenia jej na język kina. Ta 
książka ma wszystko, co powinno być 
podstawą dobrego filmu: jest eks-
trawagancka, ciepła, z poczuciem 
humoru i nietypowymi bohaterami, 
z którymi trudno nie sympatyzować 
pomimo ich dziwności. Uważam brak 
adaptacji za zaniechanie, które chciał-
bym nadrobić. Swoją drogą myślę, że 
recenzje polskich krytyków byłyby 
pewnego rodzaju egzaminem dla 
mnie.

Dlaczego?
Dzięki nim mógłbym się przekonać, 
jak dobrze rozumiem polską kulturę 
i na ile potrafię opowiedzieć nieza-
leżną historię dziejącą się w innej 
przestrzeni artystycznej. W moim 
filmie Człowiek znikąd z 2008 roku 
poruszyłem istotną kwestię praw 
autorskich. Zainteresowało mnie, 
jak one działają w kinie i w tek-
ście. W tym drugim nie można sobie 
pozwolić na zrzynanie z kogoś. Nato-
miast w kinie robi się to nieustan-
nie. Powstają kolejne obrazy będące 
kopiami bądź cytatami z innych fil-
mów. Znalazłem w tym analogię do 
średniowiecznych opowieści. Wów-
czas każda historia opowiadana 

w jednym regionie była kradziona 
przez przedstawiciela innego regionu 
i adaptowana do tamtejszych warun-
ków. Współcześnie historii opowia-
danych w kinie jest tak dużo, że nie 
sposób nad nimi zapanować. Stają 
się cytatami cytatów. Ale odwrot-
nie jest w piśmiennictwie filmo-
wym. Wziąłem więc na warsztat 
sytuację, w której krytyk kocha kino 
z całych sił, ale nie umie znaleźć słów, 
by wyrazić swoje uczucie. Korzysta 
więc z tych, których użył ktoś inny. 
Mówiąc wprost: kradnie. Ten obraz 
też powstał bez budżetu, z minimalną 
ekipą. Nikt nie chciał dać na niego 
pieniędzy, bo każda instytucja bała 
się filmu o krytykach. Nikt nie chciał 
z nimi zadzierać. Ale kiedy już obraz 
miał premierę, nikt z krytyków nie 
chciał napisać jego negatywnej recen-
zji. Bali się, że jeśli go skrytykują, to 
ludzie pomyślą, że przedstawia ich 
historię. Przy wywiadach i na spotka-
niach po projekcji każdy z dziennika-
rzy raczył mnie anegdotą o koledze 
po fachu, który zrobił tak, jak bohater 
mojego filmu. Zawsze mówiłem: „Tak, 
tak, to właśnie historia pańskiego 
kolegi”. (śmiech) Ale nie zmienia to 
faktu, że obraz oparty jest na rzeczy-
wistych zdarzeniach. Dziennikarz, 
którego dotyczy, jest dziś w Szwajca-
rii prawdziwą gwiazdą. Przyznał się 
zresztą, że to obraz o nim. Opowie-
dział, jak pracował w małej gazecie 
i ukradł czyjś artykuł, gdy był młody. 
Zaimponował mi wtedy odwagą. Film 
w Polsce pokazałby, czy posiadłem 
już umiejętność wyrażania miłości do 
waszego kraju.

Rozmawiał Artur 
Zaborski

LIONEL BaIEr

WyRAZić MiŁość do W AsZEgo KRAJU
Marzy mi się ekranizacja 
„Lubiewa” Michała Witkowskiego

Rozmowa 
z reżyserem 
Lionelem 
Baierem

Carmen Maura i Patrick 
Lapp w filmie Pycha, 
reż. Lionel Baier 
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Na DVD uka-
zał się właśnie 
London Town 
w reżyserii Der-

ricka Bortego ze zdjęciami 
Huberta Taczanowskiego. 
Polski operator, mieszkający 
od lat w Londynie, współ-
pracował m.in. z zespołem 
Kult, Michaelem Winterbot-
tomem, Stellanem Skarsgår-
dem czy J.K. Rowling.

podobały ci się nagro-
dzone Oscarem zdję-
cia w filmie La La Land 
Damiena chazelle’a?
Bardzo. I powiem ci dla-
czego. Rewelacyjne były 
ruchy kamery. To nie tylko 
zasługa operatora, ale też 
precyzji reżysera, np. w sce-
nie, gdy dziewczyny przy-
gotowują się do imprezy, 
kamera „fruwa” między 
pokojami. Mieszkanie wybu-
dowano w studiu, ina-
czej nie byłoby to możliwe. 
Wszystko zostało wcześniej 
bardzo dokładnie przemy-
ślane i zapalnowane. Cha-
zelle już w poprzednim 
filmie Whiplash miał niesa-
mowite pod względem ujęć 
zdjęcia. Pozazdrościłem im.

W 1985 roku ukończy-
łeś Wydział Operator-
ski pWsFtvit w łodzi 
i wyjechałeś za granicę. 
Dlaczego zdecydowa-
łeś się na emigrację? Jak 
wyglądały początki poza 
polską?
Miałem paszport i szybko 
wyjechałem do Niemiec, 

a potem do Nowego Jorku. 
Zajęło mi trzy lata, zanim 
zacząłem realizować wide-
oklipy i filmy studenckie. 
Następnie współpracowa-
łem z MTV, robiąc wówczas 
nawet cztery teledyski mie-
sięcznie, m.in. z Jimmym 
Cliffem „I Can See Clearly 
Now” czy raperami, np. The 
Lynch Mob. Do Londynu 
ściągnął mnie Benjamin 
Ross, z którym zrealizowa-
łem Podręcznik młodego tru-
ciciela. Ten tytuł pokazano na 
festiwalu Sundance. Okazało 
się, że był to dobry moment 
dla naszych operatorów, 
w tym czasie Janusz Kamiń-
ski współtworzył Listę Schin-
dlera i zaczęła się moda na 
Polaków. Wielkim sukcesem 
okazała się komedia Wojna 
płci Don Roosa. Potem dosta-
wałem już wiele propozycji. 

Dwukrotnie współpraco-
wałeś z Michaelem Win-
terbottomem, m.in. przy 
Twarzy Anioła z Danielem 
Brühlem, Kate Beckinsale 
i carą Delevinge w rolach 
głównych.
To bardzo zamknięty reżyser, 
ale z drugiej strony wierny. 
Zrobiliśmy dotąd dwa filmy, 
po tym jak rozstał się ze 
swoim wcześniejszym ope-
ratorem Marcelem Zyskin-
dem. Poznałem go przez 
kolegę, spotkaliśmy się na 
trzy drinki, a przy czwar-
tym zaproponował mi pracę. 
Michael to jeden z najlep-
szych reżyserów, z jakimi 
pracowałem. Działa szybko, 

nie ma cierpliwości, ale wie 
dokładnie, czego chce. To jest 
mój styl, więc mogę działać 
intuicyjnie. Teraz realizuje 
nowy projekt, ale nie wiem, 
czy będę z nim współpra-
cował. Zawsze dzwoni trzy 
tygodnie przed zdjęciami. 
Moja żona jest kostiumo-
grafem, do niej odezwie się 
wcześniej. Wtedy przynaj-
mniej czegoś się dowiem. 

Jesteś operatorem Lon-
don Town, angielskiej 
produkcji, której tłem 
jest Londyn 1979 roku 
oraz muzyka zespołu The 
clash. Film wydany został 
właśnie na DVD. 
Główną inspiracją był dla nas 
Rude Boy, dokument przed-
stawiający trasę koncer-

tową The Clash. Reżyser użył 
nawet kilku scen z tego filmu 
w London Town. Poza tym, 
na planie był bardzo dobry 
zespół, który grał ich muzykę. 
Wyszło im świetnie. Scena-
riusz London Town napisała 
jedna z córek Jima Sheridana, 
reżysera Mojej lewej stopy. 
Najtrudniej było odtworzyć 
Londyn z lat 70., bo tego mia-
sta już nie ma. Uchwycili-
śmy jego specyficzny koloryt, 
który też trudno zreplikować. 

A słuchałeś The clash? 
Tak, dlatego najciekawsze 
było kręcenie koncertów. 
Przypomniało mi to również, 
jak sam robiłem teledyski. 

Widziałem ten do „pio-
senki młodych wioślarzy”. 
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To było w czasie studiów. 
Kazik opisuje tę historię 
w swojej książce. Podrywa-
łem wtedy dziewczynę, któ-
rej brat był gitarzystą Kultu. 
Zgłosił się do mnie Krzysz-
tof Szewczyk (prowadził 
z Marią Szabłowską „Wide-
otekę dorosłego człowieka”), 
gdzie pokazywali zachodnie 
teledyski. Dostałem propo-
zycję zrobienia wideo dla 
Kultu. Wymyśliliśmy projekt 
oparty na kronikach telewi-
zyjnych, dostaliśmy 10 tys. 
i zrobiliśmy klip do „Pio-
senki młodych wioślarzy” na 
rampie na Woronicza. Potem 
przyszła Siekiera i niesa-
mowita piosenka „Szewc 
zabija szewca”. Teledysk 
powstał w rzeźni na Żoli-
borzu. Jeden z wokalistów 
upierał się, aby w materiale 
pojawiła się naga kobieta, 
i mimo zimna w pomiesz-
czeniu, w teledysku zagrała 
jedna z pracownic.

W London Town udało 
się skompletować bardzo 
dobrą obsadę, grają m.in. 
Jonathan rhys Mayers czy 
Natascha Mcelhone.
Jonathana Rhysa Mayersa 
poznałem, gdy miał sie-
demnaście lat. W 1997 roku 
zrobiliśmy Przywódcę, jego 
pierwszy amerykański film. 
Ucieszyliśmy się i uściskali, 
spotykając się po latach. To 
bardzo dobry aktor. Głów-
nego bohatera zagrał z kolei 
Daniel Huttlestone, który nie 
miał wtedy osiemnastu lat, 
dlatego mógł być na planie 
tylko sześć godzin dziennie, 

o co ciągle kłócił się z matką, 
bo chciał zostawać dłużej. 
W Anglii jest precyzyjne 
prawo pracy dla dzieci. Opo-
wiem ci ciekawostkę z tego 
planu, kiedy pojawiła się na 
nim filmowa Vivian. Z jej 
przybyciem nastały kłopoty, 
bo tak bardzo spodobała się 
Danielowi, że ten zupełnie 
nie mógł grać. Niesamowicie 
się wstydził. Kręciliśmy scenę, 
kiedy gra dla niej na pianinie, 
a on zupełnie zdrętwiał. Byli 
w podobnym wieku i coś się 
między nimi zadziało. Trwało 
to do końca zdjęć. Daniel 
jest jeszcze młody i nie ma 
wyćwiczonej techniki aktor-
skiej. Najlepszą sceną okazała 
się ta, w której się całują.

pracujesz ze znanymi 
i popularnymi aktorami. 
czy zdarza się, że chcą, byś 
ich specjalnie kadrował?
Wielokrotnie. Robiłem 
zdjęcia z Samanthą Mor-
ton, która kazała mi wyjąć 
filtr z kamery, bo mówiła, 
że odbija się jej twarz i nie 
może grać. Przeszkadzało 
jej, jak widziała siebie. Zro-
biliśmy to zatem inaczej. 
Aktorki sądzą, że w bla-
sku lampy będą wyglądać 
lepiej. Gdy robiłem zdjęcia 
do serialu River ze Stellanem 
Skarsgårdem, to skonstru-
owaliśmy specjalną lampę 
dostosowaną do jego oczu. 
Reżyser chciał, żeby było 
je wyraźnie widać. Stellan 
to uwielbiał, nawet gdy nie 
było zbliżeń na twarz, pytał 
się: „Hubert, gdzie ta lampa, 
użyj jej, proszę”. Po prostu 

lepiej się z tym czuł. Opo-
wiedział mi, jak grał w filmie 
z Cate Blanchett. Ona z kolei 
ma zapisane w kontrakcie, że 
operator korzysta z dwóch 
olbrzymich lamp.

teraz pracujesz głównie 
na planach seriali, m.in. 
River, Zaginiony czy Har-
lots. Dlaczego zrezygno-
wałeś z filmów? 
Telewizja jest teraz naj-
większym producentem. 
Seriale są bardzo popularne 
i pochłaniają strasznie dużo 
pieniędzy. Ich produkcja 
spowodowała, że powstaje 
coraz mniej filmów niezależ-
nych. W Ameryce wygląda 
to trochę inaczej, zreali-
zowano np. Moonlight. 
W Anglii nie ma takich 
obrazów. Większość reży-
serów, operatorów i pisarzy 
przechodzi do telewizji. Ktoś 
dostanie więcej pieniędzy za 
napisanie scenariusza kil-
kunastu odcinków serialu 
niż za film. Zrobiłem serial 
na podstawie książki J.K. 
Rowling „Cormoran Strike”. 
Jeden odcinek miał budżet 
1,5 mln funtów. Londyn 
jest drogi do robienia zdjęć, 

trudno jest zamknąć ulice, 
ponadto bardzo dużo kosz-
tuje wynajęcie lokacji.

spotkałeś się ze słynną 
autorką przygód 
Harry’ego pottera? 
Rowling była na czytaniu sce-
nariusza i trzy razy na planie. 
Jak weszła do sali z 60 oso-
bami, aktorami i ekipą, to 
przez 30 sekund trwała cisza. 
Przywitała się i podziękowała 
wszystkim, a potem opo-
wiedziała kilka dowcipów. 
Zawsze przychodzi ze swoim 
prawnikiem i managerem, z 
którymi prowadzi firmę zaj-
mującą się produkcją filmów 
i seriali. Była dosyć zadowo-
lona, siedziała przy monito-
rze z ludźmi od make-upu 
i kostiumów. Zjadła z nami 
lunch, była bardzo miła. Jest 
bystra i inteligentna, dobrze 
wygląda, czuje się przy niej 
wielkie pieniądze. Dużo roz-
mawiała z aktorami i reżyse-
rem, który jest Szkotem i jak 
ona mieszka w Edynburgu. 
Dla takich spotkań warto 
pracować w tym zawodzie. 

Rozmawiał Marcin 
radomski

HuBerT TACZANowSKi

Wykorzystałem dobry 
moment, kiedy zaczęła 
się moda na polskich 
operatorów

Hubert Taczanowski

AKtoRZy UWiElBiAJą 
Być W BlAsKU śWiAtEŁ
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Rozmowa z operatorem Hubertem taczanowskim
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poświęcił go perypetiom pew-
nej drużyny piłkarskiej niskiego 
szczebla. Sam zresztą prowadził 
przez pięć lat jako trener dru-

żynę Ludowy Klub Sportowy Sparta-Bisk 
Jazgarzew. 

Po raz pierwszy kompozycję filmową 
Tomasza Gąssowskiego usłyszałem przed 
dwudziestu laty w krakowskim kinie Kijów 
na 8. Ogólnopolskim i Międzynarodowym 
Festiwalu Filmu Reklamowego i Reklamy 
„Crackfilm”, gdzie dostał nagrodę za ilu-
strację muzyczną do reklamy babeczek 
czekoladowych z Cukierni Mistrza Jana. 
Ale tak naprawdę, na jego muzykę zwró-
ciłem uwagę przy okazji debiutanckiego 
filmu Andrzeja Jakimowskiego Zmruż 
oczy (2003), prostej, uroczej i mądrej opo-
wieści o pewnym niespełnionym pisarzu, 
wiodącym spokojne życie gdzieś na końcu 
świata i towarzyszącej mu 10-letniej dziew-
czynce, która uciekła z domu. Film dostał 
ponad trzydzieści nagród i wyróżnień 
festiwalowych, m.in. w Mannheim, San 
Francisco, Gdyni i Łagowie, a do Gąssow-
skiego trafiła statuetka Jańcia Wodnika na 
„Prowincjonaliach” za najlepszą muzykę.  

Gąssowski jest również kompozytorem 
i wykonawcą muzyki do kolejnych reali-
zacji Jakimowskiego – Torby z nowelo-
wego Solidarność, Solidarność… (2005), 
Sztuczek (2007) oraz Imagine (2012). Za 
kompozycje z tego ostatniego dostał 
nagrodę MocArt RMF Clas-
sic w kategorii Muzyka 
Filmowa Roku oraz 
Wyróżnienie Spe-
cjalne na Festiwalu 
F i l m o w y m  i m . 
Krzysztofa Komedy 
w Ostrowie Wiel-
kopolskim. 

Filmy Andrzeja Jakimowskiego mają 
na swym koncie blisko sto nagród – mię-
dzynarodowych i krajowych – od Wene-
cji po Łagów. Podczas Lubuskiego Lata 
Filmowego Zmruż oczy uhonorowano 
Srebrnym Gronem, a Imagine – Zło-
tym, zaś muzyka ze Sztuczek trafiła do 
festiwalowej czołówki. Gąssowski jest 
także autorem kompozycji do gdyńskiej 
epopei Andrzeja Kotkowskiego Mia-
sto z morza (2009) i opartego na niej 
serialu. Pisze również partytury do ani-
macji, w dorobku ma m.in. Love game-
station (2001) Pawła Borowskiego czy 
Kocidrapkę (2013) Andrzeja Orzechow-

skiego i Bronisława Zemana. Tworzy też 
dla krótkich fabuł (m.in. Lila Dominiki 
Łapki, 2015).

Tomasz Gąssowski nie ma muzycznego 
wykształcenia, choć jest multiinstrumen-
talistą. Zaczynał jako gitarzysta basowy 
w licealnym zespole, później grał jazz w Set 
Off i rocka z Edytą Bartosiewicz, prowa-
dził także własny zespół In Spector. Skom-
ponowaną przez siebie muzykę filmową 
nagrywa sam lub z przyjaciółmi. Podczas 
rejestrowania ścieżki dźwiękowej do Ima-
gine grał na pianinie, baby pianie, gitarach 
akustycznych 6- i 12-strunowej, basowej 
gitarze akustycznej, cajónie, a w Zmruż oczy 
na gitarze i – jak czytamy w napisach koń-
cowych – pozostałych instrumentach. Jest 
także uznanym producentem muzycznym, 
ma na swym koncie m.in. rewelacyjną płytę 
„My One and Only Love” kwartetu Robert 
Majewski/Bobo Stenson/Palle Daniels-
son/Joey Baron, uhonorowaną statuetką 
Fryderyka jako najlepszy album jazzowy 
roku 2011.

W 2014 roku Gąssowski ukończył reży-
serski program „Studio Prób” w Szkole 
Wajdy i w roku ubiegłym zadebiutował 
w Studiu Munka-SFP niezwykle udaną 
„trzydziestką” – Baraż (2016), która przy-
niosła mu już festiwalowe laury w War-
szawie i Wrześni. Jurorzy Warszawskiego 
Festiwalu Filmowego przyznali nagrodę za 
„dobrze ugruntowany, przekonujący por-
tret więzi bohaterów opartej na miłości”. 
To bardzo trafne uzasadnienie. Można je 
rozciągnąć na całą twórczość – muzyczną 
i filmową – Gąssowskiego, a także Jakimow-
skiego, jego przyjaciela i bliskiego mu arty-
sty. Razem tworzą ZAiR, czyli Zjednoczenie 
Artystów i Rzemieślników – Jakimowski 
jest prezesem, a Gąssowski wiceprezesem.

„Staram się rzetelnie robić swo-
je i chyba póki co nigdzie nie dałem 

ciała, więc mam nadzieję, 
że jestem postacią po-

zytywną” – wyznał wi-
ceprezes na łamach 
miesięcznika „Jazz- 
PRESS” (nr 6/2013). 
Jego sztuka, a także 
rzemiosło są właśnie 
pełne niezwykle po-
zytywnej energii. 

Jest multiinstrumentalistą i kompozytorem, 
producentem muzycznym i filmowym. 
Ostatnio zadebiutował jako scenarzysta 
i reżyser – krótką fabułą Baraż.

toMAsZ gąssoWsKi 
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Jerzy Armata

Tomasz Gąssowski



MoJE WEJściE sMoKA!

W zasadzie to Wojciech Kilar zasiał we mnie pomysł 
na pracę przy muzyce filmowej. Dość długo mnie 
do tego namawiał, bo skłócił się i to definitywnie 

z moją poprzedniczką, Heleną Zdanowską. A to właśnie ona 
miała monopol na pracę tzw. konsultanta muzycznego, i to 
właściwie we wszystkich trzech wytwórniach. Wiem, bo to po 
niej „odziedziczyłam” podróże do stolicy na ulicę Chełm-
ską, oraz do wytwórni we wrocławskiej Hali Ludowej. Pani 
Helena była starszą ode mnie, dość zasadniczą, kostyczną 
osobą i nie trudno było zgadnąć, że z pełnym fantazji Wojt-
kiem – nie byli w stanie znaleźć wspólnego języka.

Swoje pierwsze zaproszenie do filmu fabularnego Wojtek 
otrzymał od Bohdana Poręby, który nakręcił Lunatyków. 
Chociaż później światopoglądy obydwu różniły się diame-
tralnie, to jednak Wojtek nigdy Bohdanowi nie odmówił 
współpracy, pamiętając, że to on jako pierwszy, z jakże licz-
nych potem reżyserów, uwierzył w jego talent.

Za każdym razem kiedy przyjeżdżał „do roboty” w Łodzi, 
był gościem w naszym domu, z moim ojcem wręcz się 
uwielbiali, a przy każdej okazji, zwłaszcza przy wspólnym 
obiedzie, głośno, aby i rodzice to słyszeli, mówił niczym 
nakręcony: „Weź ty się wreszcie za film! Przecież te recen-
zje – to są grosze!”. A ja twardo odpowiadałam, że pisania nie 
rzucę, bo to jest moje spełnione marzenie, że robię w życiu to, 
w czym czuję się najlepiej, a film – to przecież jedna wielka 
niewiadoma.

Nagle, pod koniec sierpnia 1964 roku, moja mama dzwoni 
do mnie w wakacje, które spędzałam w Juracie, że przed chwilą 
odebrała telefon od Wojtka. Prosił o powiadomienie mnie, 
że Zdanowska nie żyje; utopiła się w wannie własnego domu 
w podłódzkim Andrzejowie. Nikt w wytwórni nie wiedział, że 
od lat leczyła swoje serce.

Skróciłam plażowanie o kilka dni, wróciłam do Łodzi i posta-
nowiłam działać. Po zrobieniu wywiadu „kto zacz?” – zgłosiłam 
się na Łąkową do kierownika Wydziału Dźwięku i Montażu – 
inż. Jerzego Blaszyńskiego. Przedstawiłam mu powód swojej 
wizyty, położyłam na biurku dyplom ukończenia studiów i… 
nie musiałam czekać na odpowiedź, bo kierownik zerwał się 
z krzesła, krzycząc: „Chyba mi pani z nieba spadła! Awantury 
mam tu każdego dnia i to ze wszystkich stron! Że nie mam 
w Wydziale nikogo do muzyki, że nie zadbałem o to, aby Zda-
nowska jakiegoś asystenta sobie wychowała! Wszyscy mnie 
o to obwiniają! A tu – aż cztery filmy czekają na muzykę! Trzy 
w Łodzi i jeden we Wrocławiu. Już dzwonię do montażowni 

pani Aliny Faflik! Ona i jej asystentka Maria Pydowa wszyst-
kiego panią nauczą! I to w tempie superexpresowym!”.

W ten oto sposób, o mojej dalszej drodze życiowej zadecydo-
wały… nieoczekiwane zgony. Po śmierci prof. Kazimierza Jur-
dzińskiego – jedna droga się zamknęła, kierując mnie na cał-
kiem inne tory, a śmierć Zdanowskiej – otworzyła tę drugą… 
Ktoś złośliwy powiedziałby: idzie baba po trupach.

Pierwsze koty za PŁoty? koCury!!! 
Obie moje nauczycielki były i przemiłe, i niezwykle wyrozumiałe 
dla kogoś, kto z filmem miał tyle do czynienia, że… chodził do 
kina. Do dziś utrzymujemy ze sobą bliskie serdeczne kontakty, 
a mamy co wspominać z ponad pięćdziesięciu lat…

Te łódzkie filmy, o których mówił Jerzy Blaszyński – to była 
Banda Zbigniewa Kuźmińskiego, Wyspa złoczyńców Stanisława 
Jędryki i Walkower Jerzego Skolimowskiego, a we Wrocławiu – 
czekało na mnie słynne Salto Tadeusza Konwickiego. W Ban-
dzie robiłam wszystko od początku, czyli od ustalania miejsc na 
muzykę dla już wybranego kompozytora Jerzego Abratowskiego, 
poprzez nagranie, montaż pod obraz, aż do sporządzenia muzycz-
nej metryki filmu. Podobnie – dla Wojtka Kilara u Staszka Jędryki. 
Do Walkowera muzyka była nagrana i czekała na mój montaż 
pod obraz, zaś Salto lada moment miało mieć nagranie trzech 
playbacków Wojtka, niezbędnych na plan zdjęciowy za kilka dni.
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Oczywiście, manualne czynności montażowe, obsługę stołu 
czy przewijarki – opanowałam stosunkowo szybko, ale pod-
czas nagrań i zdjęć playbackowych przytrafiły mi się chyba 
wszystkie nieszczęścia, jakie mogły się zdarzyć debiutantce. 
I to nie przez opieszałość czy brak dokładności i staranno-
ści, ale ze zwykłej niewiedzy, z braku doświadczenia, rutyny 
zawodowej czy jakichkolwiek podpowiedzi kogoś, kto już 
miał z tym wszystkim do czynienia.

film banda – moje Pierwsze 
w żyCiu nagranie 
Abratowski napisał muzykę na organy wurlitzerowskie, które 
stały sobie od lat, nieużywane w WFD „Czołówka” przy ulicy 
Chełmskiej w Warszawie. Tam też postanowiliśmy tę ilustra-
cję nagrać. Nie wiedziałam, że to nie zaproszony przez kom-
pozytora artysta – organista, ale sam Abratowski będzie grał 
na tym starym instrumencie. A jeżeli on sam miał grać, to 
przecież musiał patrzeć w nuty, a nie na stoper! No i kto ma 
pilnować wymierzonego czasu trwania poszczególnych kil-
kudziesięciu odcinków?! Nie mówiąc już o wewnętrznych 
synchronach, które są nie mniej ważne w muzyczno-filmo-
wej narracji. Nie było nikogo innego, a więc to ja musiałam 
dyrygować, dzierżąc stoper w ręku. Całe szczęście w Liceum 
Muzycznym ukończyłam – i to na piątkę – klasę dyrygentury. 
Pomyślałam – żeby to szlag trafił! – i zakasałam rękawy. Przed 
każdym odcinkiem najpierw w kabinie ustalałam z dźwiękow-
cem barwę i poziomy nagrania, potem musiałam przejść do 
studia, zadyrygować grą Abratowskiego, po przyjęciu bez-
błędnego dubla wracać do kabiny, odsłuchać dany fragment 
i albo przyjąć, albo zadecydować o jego powtórzeniu… Byłam 
sobie sterem, żeglarzem… Wydawało mi się, że nogi odmó-
wią mi posłuszeństwa, bo przez prawie 12 godzin – stałam 
albo biegałam w tę i z powrotem. Ale to jeszcze nie koniec 
moich błędów! Z potwornego zmęczenia, przy podliczaniu 
już ogólnego minutażu nagrania, wychodziły mi jakieś kom-
pletne brednie, bo zamiast przeliczyć minuty na sekundy i to, 
co wyjdzie – podzielić przez 60 sekund w minucie, podliczałam 
w słupkach minuty łącznie z sekundami… Niemal wpadłam 
w panikę, zanim – na szczęście w osobnym pokoju – doszłam 
do istoty błędu. Przez długie jeszcze lata mi się to śniło…

Po zmontowaniu muzyki do Bandy – za dwa dni – Kato-
wice, WOSPR, pierwsze uściśnięcie dłoni wielkiego pisarza 
Tadeusza Konwickiego i nagranie trzech tańców Kilara na plan 

filmu Salto. Pierwsza wizyta w wytwórni wrocławskiej, skoro 
świt wyjazd na plan do jakiejś stodoły pod Wrocław i… mój 
kolejny błąd, którego, niestety, nie naprawiła montażystka, 
choć mogła sprawę uratować wstawieniem w obraz kilku 
przebitek z planu. Dziwne, bo z Ireną Choryńską – bardzo 
się lubiłyśmy i to przez wiele następnych lat… A mój błąd na 
planie polegał na tym, że nagrany taniec zatytułowany „Salto”, 
puszczaliśmy z magnetofonu razem z dźwiękowcem Olkiem 
Gołębiowskim cały czas od początku, zamiast od środka, czy 
z końca przebiegu utworu. A chyba nie ma na świecie takiej 
orkiestry, która od początku do końca nagrałaby coś w iden-
tycznym tempie. Wszystkie orkiestry przyspieszają. WOSPR 
pod batutą Konrada Bryzka też niestety przyspieszył, toteż 
w obrazie – rytmiczne wyciąganie rąk w górę przez tańczący 
na parkiecie tłum – coraz bardziej rozjeżdżało się z muzyką. 
Każdy dobry dyrygent, podobnie jak i grający orkiestranci, 
„oddycha” muzyką, a nie zamienia się w metronom. Jedy-
nie marsze i muzyka capstrzyków winna być idealnie mia-
rowa i nagrywana z dźwiękiem metronomu w słuchawkach 
dyrygenta. Każda muzyka żyje! I czymś całkowicie natural-
nym jest, że jak forte – to szybciej i odwrotnie. Ilekroć Salto 
wyświetlają w telewizji, tyle razy mam całkiem spaprany dzień. 
Tadzio Konwicki nie miał o ten błąd pretensji do mnie, ale 
do montażystki. Już nigdy więcej z nią nie pracował, a mnie 
zaprosił do kolejnych projektów (noweli filmowej Matura 
i pełnometrażowego Jak daleko stąd, jak blisko). Nieco się 
zrehabilitowałam w oczach reżysera, nucąc – całkiem nad-
obowiązkowo – temat Kilarowy za Martę Lipińską podczas 
jednej z kameralnych scen filmu, kiedy to aktorka kołysze 
się zamyślona w fotelu bujanym… Drugim moim filmo-
wym „popisem wokalnym” było także zanucenie, głównego 
tematu muzycznego, w Znachorze Jerzego Hoffmana. Tym 
razem wyręczyłam Annę Dymną w scenie przeczekiwania 
ulewy przez Kosibę w sklepiku. W tym samym filmie, razem 
z dyrygentem Zdzisiem Szostakiem, wspomagaliśmy swoimi 
głosami kameralny chórek ukraiński nucący w kilku scenach 
smętną dumkę.

ZAToPioNA w MuZYCe

anna iżykowska- 
-Mironowicz

Najważniejsza filmowa konsul-
tantka muzyczna w historii pol-
skiej kinematografii. 

Zrealizowała prawie tysiąc filmów 
fabularnych, dokumentalnych, 
oświatowych i etiud szkolnych. 
Przez wiele lat uczyła studentów 
łódzkiej Szkoły Filmowej wrażli-
wości na muzykę.

„Zatopiona w muzyce” to jej niewydana jeszcze drukiem 
autobiografia, ukończona niedługo przed śmiercią w grudniu 
2016 roku. Od tego numeru „Magazyn Filmowy” będzie 
drukował jej obszerne fragmenty. 

Zbigniew 
Cybulski 
w filmie 
Salto, 
reż. Tadeusz 
Konwicki

Maciej Damięcki 
i Jacek Domański 
w filmie Banda, 
reż. Zbigniew 
Kuźmiński

76 77MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017



prZeZ sUBieKtYW KróTKoMeTrAżowCY FiLMowY PeN CLuB

tomasz 
raczek

Grażynko,
doszły mnie słuchy, że 

zagrałaś w nowym fil-
mie Jana Kidawy-Błoń-
skiego pt. Gwiazdy swoją 
mamę, Krystynę Loskę. 
Zdziwiłem się, bo pamię-
tam, jak starannie przez 
wiele lat oddzielałaś swoją 
karierę telewizyjną od 
legendy mamy, ale i bardzo ucieszyłem. To przecież taki 
piękny gest wobec niej. Ciekaw jestem, jakim przeżyciem 
dla ciebie okazała się ta przygoda. Czy udało ci się przez 
chwilę być swoją mamą? Czy przy tej sposobności spojrza-
łaś jej oczami… na siebie? Czy odkryłaś w niej coś nowego? 
Zdecydowałaś pokazać to na ekranie? I czy zdarzyło ci 
się powiedzieć reżyserowi, że co jak co, ale chyba ty wiesz 
lepiej od niego, jaka wtedy była twoja mama?

Pamiętam skupioną Krystynę Loskę, jak patrząc nam 
w oczy z ekranu, z mało ukrywaną satysfakcją zmieszaną 
z rozbawieniem, recytowała z pamięci cały program telewi-
zyjny na kolejny dzień. I to chyba dla dwóch kanałów! Pół 
Polski wpatrywało się w nią wtedy z uwielbieniem i nie-
dowierzaniem, wstrzymując oddech: da radę, czy będzie 
musiała spojrzeć do kartki? Ale ona zawsze dawała radę, 
a my byliśmy z niej strasznie dumni.

A teraz ona jest dumna z ciebie. Ciekaw jestem, czy już 
widziała film, i czy zaakceptowała twoją rolę. I co w ogóle 
powiedziała, gdy przyznałaś się, że dostałaś taką propo-
zycję? Dawała ci jakieś wskazówki? Zdradziła tajemnicę 
swojej słynnej nieskazitelnej fryzury? Powiedziała, o czym 
podczas sfilmowanej z twoim udziałem sceny na piłkarskim 
stadionie myślała i marzyła?

Zastanowiłem się, co by było, gdybym kiedyś miał 
zagrać swojego ojca. Choćby to było w amatorskiej, 
rodzinnej inscenizacji. Jak bym go chciał pokazać? 
I wiesz, co sobie uświadomiłem? Że wielu jego zachowań 
w ogóle nie musiałbym grać, bo po prostu je mam. Szcze-
gólnie te, z których w dzieciństwie się podśmiewałem, 
myśląc w duchu, że nigdy nie będę tego robił, tak jak on. 
A ty? Znalazłaś w sobie coś takiego?

Pozdrawiam cię i mam nadzieję, że napiszesz mi, jak było.
tomek

Grażyna 
torbicka

tomku,
Z Twojego listu wnio-

skuję, że nie widziałeś jesz-
cze filmu Gwiazdy, którego 
bohaterem jest jeden z czo-
łowych piłkarzy legen-
darnej drużyny Górnik 
Zabrze – Jan Banaś. Wiem, 
że nie interesujesz się piłką 
nożną, ale niech Cię to nie 

zraża, bo Gwiazdy to nie mecz, ale opowieść o dziwnych 
śmieszno-strasznych czasach PRL-u, lat 70. XX wieku, które 
na pewno pamiętasz. W tej opowieści o Górniku Zabrze, 
który skupiał najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego 
futbolu, takich jak: Lubański, Oślizło, Szołtysik, Kostka i inni, 
z pewnością odnajdziesz też swoje wspomnienia. 

Dla mnie propozycja zagrania mojej Mamy w kontekście 
historii tej drużyny, to powrót do czasów dzieciństwa. Mimo 
wszystko cudownych. Mój Tata, Henryk Loska, był kierow-
nikiem Górnika Zabrze w czasach jego największych suk-
cesów. To była wtedy najpopularniejsza drużyna. Wojciech 
Młynarski napisał piosenkę „Górnik Górą”, muzykę skompo-
nował Andrzej Zieliński, a śpiewali Skaldowie. Mama obo-
wiązkowo zapowiadała w telewizji mecze Górnika, bo mówiło 
się, że przynosi tej drużynie szczęście. Rozumiesz więc, że nie 
zastanawiałam się długo, czy przyjąć tę propozycję. To był 
fantastyczny aż jeden dzień zdjęciowy. Najpierw przymiarki 
kostiumów. Ilona Binarsch, kostiumograf, znakomicie zdo-
kumentowała tamten czas. Miałam na sobie śliczny niebie-
ski płaszczyk mini, dokładnie taki, jaki zapamiętałam z szafy 
mojej Mamy. Potem Mirosława Wojtczak przystąpiła do cha-
rakteryzacji, mając przy lustrze zdjęcie Mamy z lat 70. i starała 
się nie tyle upodobnić mnie do tego zdjęcia, tylko wydobyć 
to, co charakterystyczne: mocno podkreślone oczy i fryzurę 
à la Marylin Monroe, bo taka była wtedy moda. Na trybu-
nie starego stadionu koło Zabrza czekali już statyści – kibice 
i Witold Paszt grający trenera Gezę oraz Marian Dziędziel gra-
jący generała. Usiadłam miedzy nimi, Michał Englert ustawił 
kadr, reżyser Jan Kidawa-Błoński poprosił mnie o promienny 
uśmiech i padło hasło: akcja! Całe ujęcie trwało 10 sekund 
i jestem bardzo dumna, bo całe 10 sekund weszło do filmu! 

Tomku, cieszę się, że ta moja rola zainspirowała Cię do 
tak głębokich przemyśleń na temat Twojej rodziny.

Pozdrawiam
Grażyna

ZAgRAć sWoJą MAMę
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N iezwykły ciąg zaskakujących 
zdarzeń. Na początku było 
ćwiczenie zadane studen-
tom Wydziału Operator-

skiego łódzkiej Szkoły Filmowej przez 
profesora Mieczysława Jahodę. Jeden 
z jego podopiecznych spisał się nad 
wyraz dobrze. Za sprawą twórczych 
ambicji i dzięki, godnej najwyższego 
podziwu, pracowitości adepta obowiąz-
kowe ćwiczenie warsztatowe przekro-
czyło zakreślone ramy, przybierając 
postać samodzielnej etiudy aktorskiej. 
Utalentowany student nazywał się Sta-
nisław Latałło, a etiuda otrzymała tytuł 
Święta rodzina i została bardzo wysoko 
oceniona na zaliczenie roku.

Traf chciał, że Jahoda otrzymał w tam-
tym czasie propozycję zrobienia zdjęć do 
najnowszego filmu Tadeusza Konwickiego 
Jak daleko stąd, jak blisko. Na asystenta 
polecił Latałłę i tak Staszek wszedł do eli-
tarnej ekipy, co dla kogoś w jego wieku 
było rzecz jasna ogromnym wyróżnieniem. 

Nie dość na tym – jego profe-
sor zaaranżował pokaz etiudy, 
która wprawiła w zachwyt reży-
sera. Obaj z Jahodą postano-
wili, że zdolny, pełen twórczej 
inwencji asystent otrzyma do 
dyspozycji kamerę i ma dla 
potrzeb filmu nakręcić szereg 
reporterskich ujęć, używając do 
tego celu enerdowskiej taśmy 
ORWO.

Co więcej, decyzją samego Konwic-
kiego, etiuda Święta rodzina miała zostać 
integralnym fragmentem wmontowa-
nym w jego film. I tak się stało. Przy 
końcu Jak daleko stąd, jak blisko, istot-
nie, pojawia się – odnotowana osob-
nym napisem w czołówce – niezwykle 
oryginalna sekwencja będąca suitą ope-
ratorską autorstwa Stanisława Latałły. 
Dodatkowo, dysponując własnym 
doświadczeniem zdobytym podczas 
warsztatowych eksperymentów z sola-
ryzacją, wykonał on również wspaniałe 
ujęcie sylwetki Żyda unoszącego się nad 
ziemią. Ujęcie to, otwierające cały film 
i kilkakrotnie powtórzone, wzbogaciw-
szy je o muzykę Zygmunta Koniecznego, 
postanowił Konwicki uczynić wizualnym 
leitmotivem Jak daleko stąd, jak blisko.

A sama etiuda? Została nakręcona 
jesienią 1969 roku na obrzeżach War-
szawy. Króciutki film jest popisem nie-
zwykłej wyobraźni i gamy umiejętno-
ści młodego autora. W realizacji, poza 

nim samym, brali udział: żona Staszka 
Maria Stauber jako asystentka reżysera, 
scenograf i kostiumograf Jacek Petrycki 
jako asystent operatora, oraz troje akto-
rów: Irena Grudzińska (po opuszczeniu 
więzienia i tuż przed wyjazdem na emi-
grację), Sewer Fiodorowicz oraz dwu-
letni synek małżeństwa Latałłów, dzisiaj 
znany dokumentalista, Marcin.

Perfekcjonizm autora sprawił, że reali-
zacja niewielkich rozmiarów ćwiczenia 
operatorskiego trwała dość długo. Sła-
bej jakości enerdowska taśma barwna 
ORWO stała się dla niego warsztato-
wym i artystycznym wyzwaniem. Jej 
techniczne ograniczenia zamienił we 
własny atut. Komponował i aranżował 
każdy najdrobniejszy szczegół na pla-
nie. Na zdjęcia przynosił ze sobą albumy 
mistrzów malarstwa. Aby uzyskać na 
ekranie fantasmagoryczny efekt scen krę-
conych w zwykły jesienny dzień, posłu-
żył się do oświetlenia planu flarami. Jed-
nak ostateczny rezultat wykreowanej 
przez niego filmowej wizji pokazał, że 
było warto.

Na długo przed swoją pamiętną kre-
acją aktorską w roli Franciszka Retmana 
w Iluminacji Krzysztofa Zanussiego, Sta-
nisław Latałło po raz pierwszy zwrócił 
na siebie uwagę jako autor znakomi-
tej etiudy. Dzisiaj możemy ją na nowo 
odkryć i podziwiać właśnie dzięki dale-
kowzrocznej decyzji twórcy Jak daleko 
stąd, jak blisko.

Sytuacja jedyna w swoim rodzaju: 
etiuda studenta, która zostaje 
włączona do autorskiego filmu 
wybitnego twórcy. Niemożliwe? 
Otóż całkiem możliwe. Coś takiego 
zdarzyło się w naszej kinematografii 
blisko pół wieku temu… 

Stanisław Latałło 

sWiętA RodZiNA

Marek Hendrykowski



MieJscA
Fo

t. 
M

at
er

ia
ły

 p
ra

so
w

e 
si

ec
i H

el
io

s 
(x

2)
hELIOS

80 81MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017 MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017

histoRiA W NoWo cZEsNości

Łódź 
Helios 
SukcesjaN ie jest tajemnicą, 

że w epoce mul-
tipleksów każdy 
widz dla małego 

obiektu jest na wagę złota. Cza-
sem się to udaje, czasem nie – 
dwa lata temu apele trójmiej-
skich kinomanów nie zostały 
wysłuchane, a kultowe Kame-
ralne, Helikon i Neptun przy 
gdańskiej starówce wyburzono. 
Nader wymowny był tytuł 
ostatniego seansu filmowego 
w Neptunie – na pożegnanie 
kilkudziesięcioletniej działal-
ności zaprezentowano tam Do 
widzenia, do jutra… Janusza 
Morgensterna.

Okazuje się, że są i takie kina, 
dla których owo „do jutra” nie 
musi oznaczać standardowej 
serdeczności przed strąceniem 
w otchłań niepamięci. Być może 
nie wracają w takiej wersji, jaką 
zapamiętali kinomani, ale… 
wracają!

Za ciekawy sposób odre-
staurowywania wspomnień 
o kinach, których już nie ma, 
wzięła się sieć kin wielosalo-
wych Helios. W niedawno 
otwartym multipleksie w Łodzi 
oraz świeżo odrestaurowanym 
gorzowskim kinie, poszcze-
gólne sale zaczerpnęły swoje 
nazwy od dawnych, nieistnie-
jących już przybytków X Muzy, 
które znajdowały się w tych 
miastach. I tak w Łodzi, kupu-
jąc bilet, możemy trafić m.in. 
do sali Bałtyk, Capitol, Przed-
wiośnie czy Muza. W Gorzo-
wie Wielkopolskim to choćby: 
Kopernik, Kolejarz i Słońce. 
Szefowie Heliosa z Gorzowa 
mieli o tyle łatwiej, że ów mul-
tipleks ma pięć sal – dokładnie 
tyle, ile jednosalowych kin dzia-
łało w tym mieście (nie wlicza-
jąc kina Letniego, otwartego 
tylko w wakacje).

„Jak wróciłam z Łodzi do 
Gorzowa, to pomyślałam, że 
bardzo bym chciała mieć takie 
sale, właśnie z nazwami starych 
gorzowskich kin. I jak padła 
informacja, że moje kino będzie 
remontowane, to zamarzyłam 
sobie, aby wykorzystać ten sam 

otworzyła konkurencja” – tłu-
maczy prezes Heliosa.

I tak historia zatoczyła koło. 
Ale nazwy sal, które odwołują 
się do dawnych łódzkich kin to 
nie wszystko.

„Mamy fototapety ze zdję-
ciami dawnych kin, które przy-
pominają młodym widzom, 
jak to wszystko wyglądało. 
Są monitory, interaktywne 
opisy, filmy, zdjęcia, stare kro-
niki. Chcemy przekazać młod-
szym pokoleniom wiedzę 
o kinie w regionie, ale w spo-
sób nowoczesny, atrakcyjny” – 
opowiada Tomasz Jagiełło. Za 
research odpowiada zespół, ale 
do Heliosa trafiają często starsi 
widzowie, którzy przychodzą na 
film – ale i bardzo często spę-
dzają czas na oglądaniu multi-
medialnej opowieści o łódzkich 
kinach. Zresztą sam wystrój 
tego Heliosa mocno nawiązuje 
do dawnych czasów. Czerwone, 
eleganckie dywany, efektowne 
żyrandole na sufitach… Widz 
może mieć wrażenie przenie-
sienia się w czasie. 

„Reakcja widzów była bar-
dzo pozytywna. Na tyle, że 
zdecydowaliśmy się poszerzyć 

pomysł” – mówiła w wywiadzie 
z serwisem „Echo Gorzowa” 
Monika Kowalska, kierow-
niczka tamtejszego Heliosa. 

z sentymentu
Tylko skąd wziął się pomysł 
przypomnienia starych kin 
w najbardziej filmowym pol-
skim mieście – Łodzi?

„Na pewno mamy zobowią-
zania względem dawnych cza-
sów” – śmieje się Tomasz Ja-
giełło, prezes sieci kin Helios. – 
„Część zespołu zaczynała swoją 
karierę w IFDF-ach (Instytu-
cjach Filmowych Dystrybucji 
Filmów – przyp. red.), to ludzie 
bardzo związani z Łodzią i jej 
życiem filmowym. Nie było dla 
nas trudne choćby odtworzyć 
stare neony, doskonale kojarzo-

ten koncept także o Gorzów 
Wielkopolski. Przyjeżdżali do 
nas nawet szefowie Heliosów 
z innych miast i podziwiali, 
w jaki sposób zachowaliśmy 
pamięć o starych łódzkich 
kinach” – dodaje prezes Heliosa.

nie tylko 
w PolsCe
Jak podobny proces wygląda 
za granicą? Bardzo różnie. 
W Wielkiej Brytanii stare 
kina bardzo często są burzone 
lub przerabiane na sklepy czy 
hotele. Taki los spotkał m.in. 
słynny Odeon na londyńskim 
West Endzie – kino, które przez 
lata pokazywało premierowe 
seanse z udziałem wielkich 
gwiazd zostało zlikwidowane. 
Na jego miejscu stanął hotel ze 
spa i dwusalowym kinem, tylko 
po to, żeby zachować pamięć po 
swoim wybitnym poprzedniku. 
Co ciekawe, podobny los spo-
tka poznański Bałtyk, położone 
w centrum miasta kino, które 
tak mocno wsiąkło w tkankę 
miejską, że poznaniacy do 
dziś wsiadają do tramwaju 
na przystanku „przy Bałtyku”, 
choć kina nie ma tam od 2002 

ne z nieistniejącymi już kina-
mi, i dziś umieścić ich mniej-
sze wersje nad poszczególny-
mi salami Heliosa”.

Faktycznie, nie tylko twór-
cy Heliosa, ale nawet sama 
nazwa sieci ma powiązanie 
z dawnymi czasami. Helios- 
-Film – tak nazywało się Okrę-
gowe Przedsiębiorstwo Rozpo-
wszechniania Filmów w Ło-
dzi – czyli, mówiąc prościej, 
OPRF był operatorem kin i dys-
trybutorem w regionie. W la-
tach 90. większość OPRF-ów 
przekształciła się w Instytucje 
Filmowe. Wiele z nich nie prze-
trwało nowych czasów, wśród 
nich Helios-Film.

„Pamiętam, że już wtedy, 
w latach 90., nasza Instytu-
cja doprowadziła do remon-

roku. W tym miejscu powstaje 
nowoczesny biurowiec, w któ-
rym również znajdzie się sala 
kinowa. 

Ale np. w Stanach Zjed-
noczonych aktywnie działa 
spółka Landmark Theatres, 
która wykupuje stare, upada-
jące, ale kultowe dla lokalnych 
społeczności kina, po czym 
restauruje je i unowocześnia. 
To stało się m.in. z The Upton 
w Minneapolis oraz The Mayan 
w Denver. Na o wiele więk-
szą skalę niż w Polsce w stare 
kina inwestują też prywatne 
osoby. Nie byłoby odnowio-
nej Cineramy w Seattle bez 
Paula Allena, który zakupił 
obiekt w 1999 roku, odnowił 
go i wprowadził do repertu-
aru wiele klasycznych pozy-
cji (w Cineramie odbywa się 
nawet festiwal filmów na taśmie 
70mm). Inwestor Paul Allen, to 
ten sam, który w połowie lat 70. 
stworzył – wraz z Billem Gate-
sem – firmę Microsoft.

stare i nowe 
w rePertuarze
Czy i łódzki Helios pójdzie w te 
ślady i oprócz nawiązywania 
do klasyki w wystroju wnętrza 
przemiesza aktualne nowości 
filmowe z tytułami starszymi, 
kojarzonymi jeszcze z ekranów 
dawnych łódzkich kin? 

„Na pewno to jedno z moich 
wielkich marzeń. Proszę tylko 
pamiętać, że ponowne wpro-

tu wielu sal kinowych w re-
gionie: wymienialiśmy fotele, 
restaurowaliśmy sale” – wspo-
mina Jagiełło.

multiPleks 
z misją?
Od razu nasuwa się jedno py-
tanie – czy to nie bolesny pa-
radoks, że pamięć o starych 
kinach może przywrócić 
przedstawiciel świata multi-
pleksów – miejsc, które dopro-
wadziły do likwidacji obiek-
tów jednosalowych? „To nie 
multipleksy zabiły małe kina, 
ale widzowie. Prawdą jest, że 
wtedy, gdy Helios powstawał, 
w Łodzi akurat likwidowa-
ło się słynne kino Bałtyk. Ale 
nie byliśmy pierwsi, przed na-
mi dwa wielosalowe obiekty 

wadzenie klasycznego filmu 
na ekrany wiąże się z ogrom-
nymi kosztami. Po pierw-
sze – musimy wykupić licen-
cję do prezentowania danego 
tytułu w naszym kinie, to nie 
jest tak, że po prostu wypo-
życzymy sobie na jakiś czas 
starą kopię, dajmy na to, jed-
nego z obrazów Felliniego. Po 
drugie – nie chcemy pokazywać 
widzom klasyki na zniszczo-
nych kopiach, które owszem, 
mają swój urok, ale nierzadko 
są w fatalnym stanie. Natomiast 
tak, obserwuję to, co dzieje się 
za granicą i wiem, że prędzej 
czy później uda nam się wpro-
wadzić to w życie” – przyznaje 
Jagiełło. Na razie Helios orga-
nizuje pokazy cykliczne, zapra-
szając widzów m.in. na wybór 
ambitnych produkcji w ramach 
Kina Konesera czy pokazy pol-
skich filmów pod szyldem Kul-
tury Dostępnej.

Oczywiście, że multipleks 
pozostaje multipleksem, a kina 
studyjne – zwłaszcza te z tzw. 
myszką – kinami studyjnymi. 
Klimatu tych drugich nie da 
się odtworzyć już nigdzie, ale 
szerzyć wiedzę o dawnym życiu 
filmowym miasta można bez 
ograniczeń. Dobrze, że są miej-
sca, które nie boją się łamać 
schematów i sięgać po to, co 
ulotne. Choć, jak widać – nie 
do końca.

Jacek sobczyński

Kochajmy stare kina! – takim hasłem 
sympatycy „klasycznych” kin jednosalowych 
mobilizują się w sieci, by polepszyć frekwencję 
w kinach studyjnych, a co za tym idzie  
– przedłużyć ich żywot. 

Łódź Helios Sukcesja
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W sylwestrową noc grupa 
rodziców wykrada trumny ze 
zwłokami zmarłych prezyden-
tów, aby wymusić na rządach 
odnalezienie grobów ich pole-
głych na wojnie dzieci. Tak 
zapowiada się Stan wyjąt-
kowy Vinki Brešana – kopro-
dukcja czterech krajów. Pol-
skim producentem jest Studio 
Produkcyjne Orka. Pozostali 

doFiNANsoWANiA dlA MiędZy  NARodoWych KopRodUKcJi 
MNiEJsZościoWych

Dwadzieścia pro-
jektów między-
narodowych ko-
produkcji mniej-

szościowych oceniła komi-
sja w składzie: Anna Kaze-
jak, Krzysztof Kłopotowski, 
Alessandro Leone oraz Mi-
chał Oleszczyk. W pierwszej 
z dwóch sesji rozdysponowa-
no 3,935 mln złotych. Rocz-
na alokacja priorytetu wynosi 
8 mln złotych. Wsparcie przy-
znano sześciu fabułom, jed-
nemu dokumentowi i jednej 
animacji. Dwa z dofinanso-
wanych filmów to debiuty re-
żyserskie.

dofinansowane 
Projekty
Prawdziwa historia to trzeci 
tytuł Romana Polańskiego 
wsparty przez PISF i drugi, 
którego polskim koprodu-
centem jest Monolith Films. 
W filmie zobaczymy starcie 
dwóch kobiecych indywidual-
ności rywalizujących ze sobą, 
czy nawet walczących o życie. 
Główne role grają Eva Green 
i Emmanuelle Seigner. Scena-
riusz napisał Roman Polański 
wspólnie z Olivierem Assay-
asem. Autorem zdjęć jest 

W ramach pierwszej 
tegorocznej sesji pozytywną 
decyzję o dofinansowaniu 
Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej otrzymało 
osiem międzynarodowych 
koprodukcji mniejszościowych. 

Paweł Edelman, a producen-
tem wiodącym paryska firma 
Wy Productions.

Polska została też jednym 
z sześciu krajów koproduk-
cyjnych nowego filmu Sorena 
Kragh-Jacobsena Ostatnia 
podróż Pana Pichona. Obraz 
opowie osadzoną w Szkocji 
w 1848 roku historię wyprawy 
Fryderyka Chopina, który 
podróżując pod przybra-
nym nazwiskiem – Pichon 
– szuka mędrca o uzdrowi-
cielskich mocach. Chopina 
zagra Romain Duris. Muzykę 
do Ostatniej podróży Pana 
Pichona skomponuje Jan 
A.P. Kaczmarek, scenografię 
zaprojektuje Katarzyna Fili-
moniuk. Dziesięć dni zdjęcio-
wych odbędzie się w Polsce. 
Producentem filmu po pol-
skiej stronie jest Akson Stu-
dio. Pozostali producenci to 
m.in. Pandora Film GmbH 
(Niemcy), Sophie Dulac 
Distribution oraz Mact Pro-
ductions (Francja), Nimbus 
Film ApS (Dania), Panache 
Productions (Belgia) oraz 
Meteorit (Estonia).

PISF wsparł również peł-
nometrażowy debiut fabu-
larny polskiego reżysera 

Rafała Kapelińskiego But-
terf ly Kisses, który został 
uznany najlepszym tytułem 
w sekcji Generation 14plus 
podczas tegorocznego Ber-
linale i zdobył Kryształo-
wego Niedźwiedzia. Jest to 
historia Jake’a i jego dwóch 
najlepszych przyjaciół, któ-
rych nastoletni, pełen prze-
mocy świat obraca się wokół 
seksu i pornografii. Polskim 
koproducentem obrazu jest 
Solopan. Pozostali koprodu-
cenci to Blue Shadows Films 
(Wielka Brytania), Grump 

Films (USA) oraz Rocha 
World Films (USA).

Pies Florina Serbana to 
koprodukcja rumuńsko-pol-
ska. Opowie historię niezwy-
kle samotnego mężczyzny 
zakochującego się w kobiecie, 
która wywraca jego świat do 
góry nogami. Przemocą, roz-
paczą i gniewem sprawia, że 
mężczyzna zaczyna doceniać 
życie. Operatorem filmu jest 
Marcin Koszałka. Producent 
po stronie polskiej to Harine 
Films, po rumuńskiej Fanta-
scope.

koproducenci to: Inter Film 
(Chorwacja), Vertigo (Słowe-
nia) oraz Zillion Film (Serbia). 
Obraz składa się z trzech sur-
realistycznych historii, któ-
rych struktura i powiązania 
odkrywane są w miarę, jak 
rozwija się opowieść. 

Kawki na drodze Olma 
Omerzu zaczynają się na 
komisariacie policji, podczas 

przesłuchania trzynastolatka 
podejrzanego o uprowadze-
nie samochodu i samodzielne 
przejechanie nim przez całe 
Czechy. W trakcie filmowej 
opowieści dowiadujemy się, 
co wydarzyło się naprawdę 
podczas tej podróży. Obraz 
jest koprodukcją czterech kra-
jów. Polskim producentem jest 
Koskino Natalia Grzegorzek. 
Główny producent to Endor-
film (Czechy), a pozostałymi 
koproducentami są Cvinger 
Film (Słowenia) oraz Punk-
chart Films (Słowacja).

dokumenty 
i animaCje
Od tego roku w prioryte-
cie „Produkcja koproduk-
cji mniejszościowych” Pol-
ski Instytut Sztuki Filmowej 
przyjmował wnioski nie tylko 
fabuł, ale również dokumen-
tów i animacji.

W pierwszej sesji 2017 roku 
podjęto decyzję o dofinanso-
waniu debiutu animowanego 
Edmundsa Jansonsa – Jacob, 
Mimmi and the Talking Dogs. 
Film opowie historię miesz-
kającego w Rydze Jacoba, 
który musi spędzić wakacje 
na przedmieściach i odkrywa, 

że psy z sąsiedztwa potrafią 
mówić ludzkim głosem. Pol-
skim producentem jest firma 
Letko, a producentem wio-
dącym po stronie łotewskiej 
Atom Art.

PISF dofinansował także 
dokument Sophie Delvallee The 
Director's Chair o marokańskim 
reżyserze, który spędził w Pol-
sce swoją młodość, a teraz po 
dziesięciu latach izolacji, mimo 
zaawansowanego wieku, hemi-
plegii i wózka inwalidzkiego, 
powraca do pracy nad projek-
tem życia, który może okazać 
się jego ostatnim. Polskim pro-
ducentem obrazu jest Entertain 
Pictures, a producentem wio-
dącym francuska firma Kaléo 
Films.

W tym roku odbędzie się 
jeszcze jedna sesja dla prio-
rytetu „Produkcja koproduk-
cji mniejszościowych”. Nabór 
wniosków pełnometrażowych 
filmów fabularnych, doku-
mentalnych i animowanych 
potrwa od 1 do 14 sierpnia. 
Więcej informacji dostępnych 
jest na stronie: www.pisf.pl/
dotacje/programy-opera-
cyjne/po-2017.

Kalina cybulska

Na planie filmu Pies, reż. Florin Serban

The Director's Chair, 
reż. Sophie Delvallee

Jacob, Mimmi and the Talking 
Dogs, reż. Edmunds Jansons

Ostatnia podróż Pana Pichona, 
reż. Soren Kragh-Jacobsen 
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W środowisku dyplomatów 
zajmujących się promocją 
Polski za granicą istnieje 
przekonanie, że fenomen 

polskiej szkoły plakatu znany jest pod 
każdą szerokością geograficzną. I tak rze-
czywiście jest. Polskie placówki dyploma-
tyczne od kilkudziesięciu lat wykorzystują 
plakat jako skuteczne narzędzie promo-
cji Polski. Szczególne miejsce zajmuje 
artystyczny plakat filmowy na którego 
popularność na świecie wpłynęła polityka 
„Filmu Polskiego”. Instytucja ta już od 
drugiej połowy lat 50. zamawiała do pro-
mocji zagranicznej plakaty do rodzimych 
filmów, częstokroć u znakomitych twór-
ców. Od 1971 wysyłała je regularnie na 
prestiżowe konkursy: organizowany przez 
„The Hollywood Reporter” oraz na kon-
kurs towarzyszący festiwalowi filmowemu 
w Chicago. Warto wspomnieć, iż artyści 
mieli wtedy nieskrępowane możliwości 
wyrażania swoich wizji plastycznych, 
ponieważ cenzura nie przywiązywała do 
tego aż tak dużej wagi. O popularności 
polskiej sztuki plakatu świadczą liczne, 
czasami bardzo imponujących rozmia-
rów, prywatne kolekcje na całym świecie. 
Ta planowa i bardzo sensowna polityka 
promocji filmu skończyła się pod koniec 
lat 80. Z czasem polski plakat artystyczny 
został prawie całkowicie wyparty przez 
szablonowe produkcje graficzne czer-
piące wzory z masowej produkcji ame-
rykańskiej.

Początki tzw. polskiej szkoły plakatu 
datuje się na pierwszą połowę lat 50., a jej 
koniec na mniej więcej drugą połowę lat 
60. (później wielu grafików, aż do 1989 
czerpało z tego okresu wiele inspiracji). 
Do dzisiaj zarówno graficy zagraniczni, 
jak i ludzie związani z filmem wyrażają się 
z ogromnym podziwem o polskim plaka-
cie, jak również o kolejnych pokoleniach 
kontynuatorów tej tradycji. Czy mamy 

obecnie świadomość, że „polski plakat” 
cały czas istnieje poza Polską, że to praw-
dziwa marka? Przez lata nie zamawiano do 
rodzimych filmów tzw. plakatów artystycz-
nych, co wielokrotnie budziło zdziwienie 
na zagranicznych festiwalach i przeglądach. 
Czy, pomimo braku zamówień, polski pla-
kat artystyczny nadal istnieje, i czy znany 
jest nowym pokoleniom grafików? Czy 
może ma kontynuatorów, a ginie gdzieś 
w pracowniach, w niezrealizowanych pro-
jektach? Na słupach ogłoszeniowych i ścia-
nach kin pojawia się niezwykle rzadko.

Z pewnością kontynuacją tradycji pol-
skiej szkoły plakatu jest twórczość Pio-
tra Dumały, dla którego plakat ma nie 
mniejszą wartość niż prace filmowe, które 
według artysty wywodzą się z tego samego 
źródła. Twórca m.in. Lasu, Zbrodni i kary 
czy Franza Kafki, chyba jako jedyny, pra-
wie zawsze sam wykonuje plakaty do 

swoich filmów. Ten artysta o niezwy-
kłej wrażliwości plastycznej sam siebie 
określa jako „literata, któremu bliskie 
jest słowo, pisanie, a animacja jest rodza-
jem wizualnej poezji filmowej”. Plakat 
według Dumały to: „skondensowany 
czas, bo zawiera zarówno przekaz emo-
cji, jak i jest pewną opowieścią dziejącą 
się w czasie”. Idealną formę plakatu dla 
niego odzwierciedla twórczość Jerzego 
Czerniawskiego, którego prace ocenia 
jako zjawiskowe. O projektach do swoich 
filmów mówi: „Jeżeli plakat ma wyrastać 
z filmu, to nikt lepiej go nie zrobi niż ja... 
Jeżeli założeniem jest, że plakat ma być 
innym spojrzeniem na film, to lepiej, aby 
ktoś inny go zrobił”. Tak też artysta zdecy-
dował w przypadku obrazu Ederly, gdzie 
autorem plakatu jest Wiesław Rosocha. 

Reżyser tak mówi o plakacie: „Anima-
cja i plakat mają wspólne źródła, którymi 

są poezja, lapidarność, 
forma graficzna i ręko-
dzielność”. To doskonale 
opisuje, czym jest polski 
plakat artystyczny, i jeśli 
prześledzimy dorobek 
polskiej szkoły plakatu, 
to właśnie te cechy stano-
wią o jej wartości. 

Na zakończenie warto 
postawić pytanie, czy 
dzisiaj do rodzimych fil-
mów powinny powsta-
wać plakaty artystyczne? 
Tak, powinny. I  znów 
zacytuję Piotra Dumałę: 
„Polski plakat artystyczny 
to coś unikalnego, sym-
bol pewnej wrażliwości, 
pewnej wizji poetyckiej, 
i to odróżnia go od innych 
plakatów”. 

cezary Kruk 

GALeriA pOLsKieGO pLAKAtU FiLMOWeGO
Fo

t. 
Ar

ch
iw

um
 P

io
tra

 D
um

ał
y

Pr
oj

. P
io

tr 
Du

m
ał

a 
(x

4)
NINa

Piotr Dumała Z tRAdycJi pol sKiEJ sZKoŁy

84 85MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017 MAGAZYN FILMOWY  nr 69/maj 2017

Plakat – jak mówi piotr 
Dumała – powinien zdumiewać. 
Zasadę tę wyznaje, projektując 
plakaty do swoich filmów. 

Absolwent 
wydziału Kon-

serwacji Dzieł Sztuki 
(specjalizacja rzeźba 
kamienna) oraz 
wydziału Grafiki (Pra-
cownia animacji prof. 
Daniela Szczechury) 
akademii Sztuk Pięk-
nych w warszawie. 
Scenograf, scenarzy-
sta, poeta i prozaik, 
reżyser filmów animo-
wanych i fabularnych 
oraz autor plakatów 
i ilustracji książkowej 
oraz prasowej. 

laureat Nagrody im. 
Stanisława wyspiań-

skiego oraz ponad 
stu innych laurów za 
twórczość filmową. 
wykładowca: łódz-
kiej Szkoły Filmowej, 
Harvard University 
i Konstfack – Univer-
sity College of arts, 
Crafts and Design 
w Sztokholmie. 

Filmografia Dumały  
to dwa filmy fabu-
larne, jedenaście ani-
mowanych i kilka-
dziesiąt mniejszych 
form. artysta pro-
wadzi zajęcia typu 
masterclass na całym 
świecie. 

PioTR DUMała



receNZJe

pRZyWRócić pAMięć

N ie miał i nie ma szczęścia 
Poznań do kina. Wielkie 
produkcje odwiedzają to 
miasto rzadko (poza holly-

woodzkim Dowodem życia z Russellem 
Crowe’em poznaniacy nie mogą pochwa-
lić się realizacją w ich mieście wielu 
nowych i dobrych filmów; pomińmy 
milczeniem nieszczęsny Czas surferów 
czy Hiszpankę). Brakuje szkoły filmowej, 
brakuje dużego filmowego festiwalu, jest 
tylko działające prężnie, znane w całym 
kraju filmoznawstwo UAM. To właśnie 
jego twórcy, małżeństwo Małgorzata 
i Marek Hendrykowscy, ponad 20 lat 
temu wydali znakomitą pozycję„Film 
w Poznaniu i Wielkopolsce 1896-1996”, 
będącą kompletną historią życia filmo-
wego na ziemi wielkopolskiej. Teraz czas 
na bliższe przyjrzenie się bodaj najtrud-
niejszemu okresowi w filmoznawczej 
analizie historii kina w tym regionie – 
II Rzeczypospolitej.

Dlaczego najtrudniejszemu? Oddajmy 
głos autorowi, Janowi Szymańskiemu: 
„Podczas II wojny światowej zniszczeniu 
uległy największe poznańskie kina tam-
tego okresu i ich dokumentacja. Zaginęła 
duża część filmów fabularnych zrealizo-
wanych przez poznańskie wytwórnie, 
nie ocalało żadne archiwum, nie zacho-
wały się poznańskie czasopisma z tam-
tego okresu”. Przyrównanie filmowego 
Poznania międzywojennego do Atlan-
tydy wydaje się słuszne: opowieść Szy-
mańskiego musiała zostać zbudowana ze 
strzępków wspomnień, resztek cudem 
ocalałych dokumentów i imponująco 
odnowionych fotografii.

Dlatego jego książka ma charakter mocno 
albumowy i trzeba dodać – unikatowy 

Poznań międzywojenny to miasto otwarte 
dla X Muzy, produkujące filmy, goszczące 
gwiazdy ekranu, imponujące kinami.

w swym charakterze z racji zgromadzo-
nego materiału ikonograficznego. Jan Szy-
mański opisuje w „Filmowym Poznaniu…” 
prace nad najważniejszymi „poznańskimi” 
fabułami tamtego okresu: Bartkiem zwy-
cięzcą, Magdaleną, Gwiaździstą eskadrą 
czy Odrodzoną Polską. Przy pomocy pra-
sowych wycinków wspomina prezenta-
cje pierwszych wielkopolskich dokumen-
tów, pokazuje przeskok z filmu niemego 
na dźwiękowy, zaprasza wreszcie na spa-
cer po kinach tamtego okresu: Stylowym, 
Glorii, Gwieździe, Odeonie czy perle nad 
perłami, istniejącym do dziś Apollo.

Nie da się ukryć, że to 
pozycja przede wszyst-
kim dla poznaniaków, 
i  to taka, która obok 
dumy wywoła w nich 
smutną konstatację. 
Zestawienie współcze-
snego, czy nawet znanego 
im sprzed kilkunastu 
lat, filmowego Poznania 
z tym przedwojennym 
jest druzgocące. Stolica 
Wielkopolski, zwana cza-
sem „małym Berlinem” 
miała wszystko, by stać 
się jednym z ważniej-
szych miast na filmo-
wej mapie Polski: były 
i wytwórnie, i hale pro-
dukcyjne, były piękne 
kina i tłumy widzów. 
Ten ostatni fakt pozo-
staje aktualny do dziś: 
według badań Poznań 
do teraz legitymuje się 
znakomitym procentem 
mieszkańców regularnie 

odwiedzających miejscowe sale kinowe. I... 
to tyle. „Mały Berlin” został przywołany nie-
przypadkowo: kolejne władze miasta bardzo 
chcą, by stolica Wielkopolski była w oczach 
zagranicznych producentów dobrą alter-
natywą do kręcenia zdjęć dla Berlina. Nie-
stety, niewiele z tego wychodzi. Studyjne 
kina trzymają się dzielnie, choć multipleksy 
w coraz większej ilości (obecnie aż 6) sku-
tecznie zabierają im widownię. Poznań mia-
stem filmoznawców? I autorów dobrych, 
filmowych książek – wypada dodać.

Jacek sobczyński
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JAN sZYMAńsKi
„FiLMOWY pOZNAń 
ii rZecZYpOspOLiteJ. iMpresJe”
WieLKOpOLsKie MUZeUM 
NiepODLeGłOści, 2016



receNZJe

ocAlić od ZApoMNiENiApochWAŁA 
RóżNoRodNości 

J ednym z najpiękniejszych wspo-
mnień z mojego dzieciństwa jest 
rytuał niedzielnego obiadu. Rosół 
pojawiał się na stole kilka minut 

po dwunastej przy akompaniamencie 
telewizyjnego koncertu życzeń, potem 
drugie danie, a w końcu, koło czterna-
stej – wyczekiwany deser, ten słodki i ten 
telewizyjny. Tym drugim był oczywiście 
cykl Stanisława Janickiego „W starym 
kinie”, a w nim najlepsze filmy II Rzecz-
pospolitej – komedie, melodramaty, dra-
maty obyczajowe i historyczne. Do dziś 
pamiętam filmowe szlagiery: Ada, to nie 
wypada, Umówiłem się z nią na dziewiątą, 
Ach, śpij kochanie czy legendarny Miłość 
ci wszystko wybaczy. Moim ulubionym 
obrazem tamtego okresu jest produk-
cja Skłamałam w reżyserii Mieczysława 
Krawicza, z kreacją największej gwiazdy 
przedwojennego kina – Jadwigi Smo-
sarskiej – w roli kobiety, która musiała 
ukrywać przed mężem swą nieciekawą 
przeszłość. 

Jadwiga Smosarska była prawdziwą pol-
ską gwiazdą w hollywoodzkim stylu. Uro-
dziła się w Warszawie. Już jako dwudzie-
stolatka zadebiutowała w teatrze, a rok 
później w kinie, wówczas jeszcze niemym. 
Następnie zagrała w 26 produkcjach fil-
mowych, z których większość przeszła 
do historii polskiego kina: Czy Lucyna 
to dziewczyna, Jadzia, Dwie Joasie, Trę-

N ie ma wątpliwości, że – nagra-
dzane na światowych festiwa-
lach i coraz śmielej radzące 
sobie w regularnej dystry-

bucji kinowej – polskie kino dokumen-
talne znajduje się w fazie rozkwitu. Jedną 
z jego najistotniejszych zalet pozostaje 
wewnętrzne zróżnicowanie, którego świa-
dectwo stanowi książka „Polski film doku-
mentalny w XXI wieku”. W publikacji pod 
redakcją Tadeusza Szczepańskiego i Mał-
gorzaty Kozubek szkic o dokumentach 
feministycznych sąsiaduje z analizą filmów 
„smoleńskich”, a refleksja na temat kina 
autobiograficznego spotyka się z namy-
słem nad dziełami tworzonymi przez 
polskich dokumentalistów w najbardziej 
egzotycznych zakątkach globu. Całość, 
złożona z artykułów podejmujących tak 
odmienne zagadnienia, tworzy możliwie 
szeroką panoramę polskiego dokumentu 
ostatnich lat, a przy tym jest najzwyczaj-
niej w świecie ciekawa poznawczo.

Najbardziej wartościowe w całym – liczą-
cym 16 artykułów – zbiorze wydają się 
szkice, których autorzy dowodzą, że współ-
cześni dokumentaliści potrafią jednocze-
śnie mówić własnym głosem i kontynu-
ować poszukiwania uznanych mistrzów. 
Katarzyna Mąka-Malatyńska przekonu-
jąco dowodzi, że w wielu autobiograficz-
nych etiudach dokumentalnych, realizo-
wanych przez młodych filmowców, można 
odnaleźć powinowactwa z klasycznymi 
dziełami Kazimierza Karabasza. Mikołaj 
Jazdon z kolei dostrzega artystyczne pokre-
wieństwo z mistrzami wśród młodych 
polskich dokumentalistów realizujących 
filmy o Rosji. Co ważne, badacz z poznań-
skiego Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
nie ogranicza się wyłącznie do perspektywy 
rodzimej i wskazuje np. na powiązania fil-
mów Piotra Stasika i Wojciecha Kasper-
skiego z twórczością Siergieja Łoźnicy. 
Sugestia, by polskie kino nie zamykało się 

Co się stało z gwiazdami 
przedwojennego „warszawskiego 
Hollywoodu” – utalentowanymi 
aktorkami, pięknymi kobietami?

W panoramie naszego kina 
dokumentalnego znajdziemy tytuły 
feministyczne, filmy „smoleńskie”, 
obrazy otwarte na świat.

dowata, Prokurator Alicja Horn, Księżna 
łowicka, Barbara Radziwiłłówna czy 
wreszcie owo Skłamałam. Była kochana 
zarówno przez prasę, jak i przez publicz-
ność. Druga wojna światowa złamała 
karierę Smosarskiej. Zmuszona do opusz-
czenia Polski wyemigrowała do Ameryki. 
Próbowała jeszcze grać dla Polonii, ale po 
tournée sztuki „świt, noc i dzień” defini-
tywnie odeszła od aktorstwa. Od czasu 
do czasu występowała jeszcze z recyta-
cjami. Tuż przed śmiercią wróciła do 
Polski na stałe. Kupili z mężem miesz-
kanie, bo swoją willę Smosarska ofiaro-
wała w 1948 roku na przedszkole, które 
do dzisiaj się w nim znajduje. 

Przytaczam tu historię Jadwigi Smo-
sarskiej, gdyż jej los jest niejako sym-
bolem drogi życiowej wielu gwiazd 
przedwojennego kina. O ile nazwisko 
Smosarskiej jest relatywnie znane i koja-
rzone, o tyle nazwiska innych aktorek 
utonęły w oceanie niepamięci. A może 
nie? Może je Państwo znają? Zofia Nako-
neczna, Nora Ney, Renata Radojewska, 
Janina Wilczówna, Tamara Wiszniewska, 
Lena Żelichowska... Jeśli nie, nadarza się 
właśnie okazja, by poznać ich dokonania 
i dramatyczne losy, a to dzięki książce 
Grzegorza Rogowskiego „Skazane na 
zapomnienie. Polskie aktorki filmowe 
na emigracji”. Jej autor, pracownik Fil-
moteki Narodowej, na ponad pięciuset 
stronach dokonuje wnikliwej rekon-
strukcji losów dawnych gwiazd polskiego 
kina. Rozdziały poświęcone aktorkom 
poprzedza przystępnie napisana, pełna 
anegdot historia „warszawskiego Holly-
woodu”, pozwalająca szybko odnaleźć 

na konteksty międzynarodowe powraca 
również w szkicu Krzysztofa Kopczyń-
skiego – naukowca i czynnego dokumen-
talisty, autora wielokrotnie nagradzanego 
obrazu Dybuk. Rzecz o wędrówce dusz.

Mocną stroną książki pozostają tek-
sty wskazujące na myślowy postęp, jaki 
dokonał się w ostatnim czasie w obrębie 
zarówno samego kina dokumentalnego, 
jak i towarzyszącej mu refleksji naukowej. 
Paweł Biliński podjął się krytycznej refleksji 
nad pierwszymi na polskim gruncie pró-
bami realizacji fikcyjnych filmów stylizo-
wanych na dokumenty (mockumentary). 
Małgorzata Kozubek poddała natomiast, 

się w świecie filmowego przedwojnia. 
Wiele tam również ilustracji źródłowych 
zarówno tych popularnych, jak i tych 
kompletnie nieznanych oraz materia-
łów wcześniej niepublikowanych, wśród 
których wyróżnia się epistolarny zapis 
przyjaźni Jadwigi Smosarskiej z poetą 
Janem Lechoniem. 

Lektura tych „złamanych życiory-
sów” przynosi wiele pytań, aktualnych 
także i dzisiaj. Dlaczego tak wiele uta-
lentowanych artystek nie potrafiło się 
odnaleźć na obczyźnie? Czy to kwestia 
kultury, języka, a może osobowości? Jak 
mocno tkwimy w niewoli mitu o „karie-
rze na Zachodzie”, i jak często zderzenie 
tego mitu z rzeczywistością kończy się 
fatalnie? Co takiego trzeba mieć, by nie 
tylko przetrwać, lecz także zrobić karierę 
w obcym świecie? Żeby spróbować sobie 
na te pytania odpowiedzieć, warto prze-
czytać książkę Rogowskiego. I warto ją 
przemyśleć, a zarazem – wbrew tytu-
łowi – ocalić wspaniałe polskie aktorki 
od zapomnienia.

tomasz Domagała

wzbudzające niegdyś etyczne kontrower-
sje, kino Marcina Koszałki inspirującej 
analizie z punktu widzenia badań nad fil-
moterapią. Wszystko to nie oznacza jed-
nak, że w recenzowanym tomie zabrakło 
tekstów wskazujących na wciąż istniejące 
zaległości polskiego dokumentu wobec 
świata zachodniego. Pod tym względem 
zapada w pamięć choćby szkic Dawida 
Junke, w którym autor zwraca uwagę na 
nieobecność w rodzimej ofercie telewizyj-
nej mockumentalnych seriali komedio-
wych w stylu słynnego Biura (The Office).

Jedyny problem z publikacjami pokroju 
„Polskiego filmu…” polega na tym, że nie 

mają one szans na dotrzymanie 
kroku dynamicznie zmieniającej 
się rzeczywistości. W czasie, który 
upłynął od ukończenia tekstów 
przez autorów do wydania książki, 
swoje premiery miały tak ważne 
tytuły, jak Więzi Zofii Kowalew-
skiej, Komunia Anny Zameckiej 
czy Nawet nie wiesz, jak bardzo cię 
kocham Pawła Łozińskiego. Kwe-
stię dostępu do polskich dokumen-
tów zrewolucjonizowało natomiast 
pojawienie się projektu O!Doku-
ment na stronie VoD.pl. Wygląda 
na to, że redaktorzy nie mają wyj-
ścia i muszą zabrać się za stworze-
nie kontynuacji książki, która obję-
łaby refleksją także i te zjawiska.

piotr czerkawski

GrZeGOrZ rOGOWsKi
„sKAZANe NA ZApOMNieNie. pOLsKie 
AKtOrKi FiLMOWe NA eMiGrAcJi”
MUZA, 2017

„pOLsKi FiLM DOKUMeNtALNY 
W XXi WieKU”
pOD reD. tADeUsZA sZcZepAńsKieGO 
i MAłGOrZAtY KOZUBeK
WYDAWNictWO UNiWersYtetU 
łÓDZKieGO, 2016
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Helena Amiradżibi-Stawińska 
„Dżiba” (1932-2017), gru-
zińska arystokratka, absol-
wentka reżyserii na WGIK, 

przyjechała do Polski z ZSRR w drugiej 
połowie lat 50. u boku Jerzego Ziar-
nika, także absolwenta szkoły filmo-
wej w Moskwie. Była jedną z pięciu 
dziewczyn na reżyserii, podrzuconych 
opiekunowi roku na złość. Niemniej 
w swoim czasie studiowała pod okiem 
Mikaela Cziaureliego, Michaiła Kała-
zatowa, Julija Rajzmana. „Nie możesz 
zostać dziewicą, jeśli chcesz być reży-
serem” – radził Ziarnik, pierwszy mąż 
Heleny Amiradżibi. Wybrała Wytwór-
nię Filmów Dokumentalnych w War-
szawie jako miejsce realizacji filmu 
dyplomowego, chociaż z Moskwy 
została wysłana ze skierowaniem do 
wytwórni w Tbilisi – nikt jednak nie 
sprawdził skierowania, a Jerzy Bossak 
obiecał pomoc. Tak powstał dokument 
Oblatywacze (1959). Potem Amiradżibi 
skierowała kamerę m.in. na włókniarki 
(Zambrów, 1962), modelki (Komu 
sukienkę, 1963, Kariera, 1964), pra-
cujące matki (Kobieta to słaba istota, 
1967) – znów za sprawą Bossaka, który 
przekonywał: „Być kobietą to nie jest 
takie straszne nieszczęście, jak ci się 
wydaje”. 

Zgodnie z gruzińskim przysłowiem, 
które radzi „W kraju, do którego wej-

dziesz, kup czapkę i noś tę czapkę”, 
szybko się zaadaptowała. Niespodzie-
wanie na jej drodze pojawił się Pan S., 
czyli Jerzy Stefan Stawiński. W 1964 
roku został jej drugim mężem, a nieba-
wem współautorem obyczajowych fil-
mów fabularnych Wieczór przedświą-
teczny (1966), Kto wierzy w bociany 
(1970), Fortuna (1972) Tworzyli, obok 
Ewy i Czesława Petelskich i innych par, 
jeden z filmowych małżeńskich tan-
demów polskiej kinematografii okresu 
Polski Ludowej. W tym „demokratycz-
nym małżeństwie”, razem prawie 40 
lat, Helena pracowała twórczo zanim 
mąż się przebudził, a potem wspierała 
go w jego pracy, co było konieczne ze 
względu na gasnący wzrok legendarnego 
scenarzysty. śmiało można powiedzieć, 
że należała do najbarwniejszych postaci 
kinematografii PRL.  

Monika 
talarczyk-Gubała
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Helena Amiradżibi- 
-stawińska 
„DŻIBA”

Helena Amiradżibi-Stawińska

Dała nam 
koloryt 
swego kraju 
i wrażliwość 
kobiecego 
spojrzenia.

Halina Paszkowska (1927- 
-2017) była legendą doku-
mentu, współtwórczynią 
„czarnej serii” z lat 50. i fil-

mów „strajkowych” z czasów pierwszej 
„Solidarności”. Odeszła jedna z najbar-
dziej lubianych osób w środowisku fil-
mowym. Ludzie niewielkiego wzrostu 
zwykle „giną” w tłumie. Nie dotyczyło 
to jednak pani Halinki (tak zwracało 
się do niej, łącząc szacunek z sympatią, 
wielu znajomych). Bywalczynię wszel-
kich specjalnych pokazów filmowych, 
mimo iż była niewysoka, rozpoznawano 
w otoczeniu po uśmiechu, który posy-
łała wszystkim wokół siebie. Z każdym 
witała się serdecznie i dzieliła ciekawost-
kami filmowymi. Kto jak nie ona miał 
je znać – pracowała w kinematografii 
od roku 1952 do 2007: 55 lat!

Halina Paszkowska, rodowita warsza-
wianka, urodziła się 10 czerwca 1927 roku 
w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. 
Matka była esperantystką, asystentką 
Ludwika Zamenhoffa. Ojciec zajmo-
wał się hydrauliką. W czasie okupacji 
hitlerowskiej Halina z rodzicami i sio-
strą uciekły z getta. Rodzina ukrywała 
się u krewnych w Staszowie, potem już 
tylko Halina i siostra w Krakowie, skąd 
obie wróciły do Warszawy. Halina, żoł-
nierz AK, walczyła w powstaniu war-
szawskim pod ps. „Lusia”. Po wojnie zdała 
w Łodzi małą maturę i wbrew namowom 
Tadeusza Fijewskiego, by poszła na stu-
dia aktorskie, obroniła dyplom magistra 
inżyniera na Politechnice Warszawskiej. 
Stamtąd poszła prosto do pracy w WFD, 
gdzie po roku konserwowania sprzętu fil-
mowego oświadczyła, że chce być bliżej 
procesu tworzenia filmu i zostać opera-
torem dźwięku. Była do tego przygoto-
wana, ponieważ na Politechnice ukoń-
czyła również elektroakustykę. Dyrekcja 
Wytwórni, która na długo stała się drugim 
domem pani Haliny, przychyliła się do jej 
prośby. Paszkowska zrealizowała dźwięk 
w ponad 200 filmach dokumentalnych, 
nie licząc wydań Polskiej Kroniki Filmo-
wej, którą bardzo sobie ceniła. W dorobku 
miała też około 20 filmów fabularnych, 
ale jej żywiołem był dokument. 

Karierę zawodową rozpoczęła na 
dobre we właściwym momencie: 
w połowie lat 50., gdy kino polskie 
żegnało fałsz stalinizmu i skłaniało się 
ku prawdziwszym świadectwom rzeczy-
wistości, tak w dokumencie (w „czarnej 

serii” i potem całej polskiej szkole doku-
mentu), jak i fabule (w polskiej szkole 
filmowej). W pewnym stopniu uczestni-
czyła więc z mikrofonem w dziejowych 
przemianach na krótko przed i po Paź-
dzierniku. Czy to w „czarnych” filmach 
Uwaga chuligani! i Dzieci oskarżają 
Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzew-
skiego, Warszawa 1956 Jerzego Bossaka 
i Jarosława Brzozowskiego oraz Gdzie 
diabeł mówi dobranoc i Ludzie z pustego 
obszaru Kazimierza Karabasza i Włady-
sława ślesickiego czy to w Zezowatym 
szczęściu Andrzeja Munka (tu dźwięk 
pełnił też ważną funkcję kreacyjną) 
i Nożu w wodzie Romana Polańskiego 
sprostała nowym wyzwaniom. Podob-
nie jak potem w Pierwszym dniu wol-
ności Aleksandra Forda czy telewizyj-
nym Zaliczeniu Krzysztofa Zanussiego. 

Po raz drugi uczestniczką donośnych 
wydarzeń historycznych stała się, reali-
zując lub współrealizując dźwięk w peł-

nometrażowych dokumentach „solidar-
nościowych” – począwszy od Robotników 
’80 Andrzeja Chodakowskiego i Andrzeja 
Zajączkowskiego, poprzez Chłopów 81 
oraz Górników ’88 Andrzeja Piekutow-
skiego. Piękną kartę zapisała jako ope-
rator dźwięku głośnych krótkich form 
dokumentalnych, np. Krystyny Grycze-
łowskiej (24 godziny z życia Jadwigi L.), 
Karabasza (Muzykanci), Marcela Łoziń-
skiego (Próba mikrofonu, Wszystko może 
się przytrafić, A gdyby tak się stało – tym 
filmem 10 lat temu zakończyła karierę) 
i wielu innych mistrzów.

Halina Paszkowska została odznaczona 
m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-
ski, Krzyżem Powstańczym i – w 2010 
roku – Nagrodą Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich za Wybitne Osiągnięcia 
Artystyczne.

Andrzej Bukowiecki

Halina paszkowska 
JEJ ŻyWIOŁEM 
ByŁ DOKUMENT
Znali ją wszyscy. I wszyscy uwielbiali.

Halina 
Paszkowska

Michał Sosiński

30marca zmarł w Grot-
nikach k. Łodzi Mi-

chał sosiński (89 l.), kie-
rownik produkcji. W kine-
matografii pracował od po-
czątku lat 50. Pełnił funk-
cję kierownika zdjęć przy 
tak głośnych tytułach, jak 
Przygoda na Marienszta-
cie Leonarda Buczkowskie-
go, Człowiek na torze oraz 
Eroika Andrzeja Munka, 
Popiół i diament Andrzeja 
Wajdy, Gdzie jest generał… 
i Jak rozpętałem drugą wojnę 
światową Tadeusza Chmie-
lewskiego. Był odpowie-
dzialny za organizację pro-
dukcji wersji kinowej Nocy 
i dni Jerzego Antczaka oraz 
kierował produkcją wersji 
serialowej. Był również kie-
rownikiem produkcji Białe-
go mazura Wandy Jakubow-
skiej, serialu Gazda z Dia-
belnej Grzegorza Warcho-
ła oraz ośmiu odcinków se-
rialu Najdłuższa wojna no-
woczesnej Europy Jerzego 
Sztwiertni.

Wanda 
Jabłońska- 
-Sobiesiak

10kwietnia zmarła  
Wanda Jabłońska- 

-sobiesiak (86 l.), wieloletni 
pracownik łódzkiej Wytwór-
ni Filmów Oświatowych, re-
daktorka, autorka komenta-
rzy, scenarzystka i realiza-
torka filmów oświatowych. 
W swoim dorobku pozo-
stawiła kilkadziesiąt tytu-
łów dokumentalnych oraz 
kilka animowanych. Praco-
wała głównie przy produk-
cji filmów o sztuce, przyrod-
niczych i popularno-nauko-
wych.

Oprac. J.M.
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Pyrkosz, Pyrkosz i nie jedziesz”. Nie-
stety, już nie pojedzie. Od soboty 
22 kwietnia cytat wymyślony 
ponoć przez Franciszka Pieczkę na 

planie Czterech pancernych i psa, i z powo-
dzeniem użyty w pierwszym odcinku legen-
darnego serialu, nabrał realnej dosłowności. 
Witold Pyrkosz nie żyje. W wieku 90 lat 
zmarł ukochany przez serialowych widzów 
dziadek Lucjan Mostowiak z M jak miłość, 
niezawodny Duńczyk z Vabanku Machul-
skiego, mistrzowski Łatka w „Dożywociu” 
i gąsior z „Brzydkiego kaczątka”.

W jednym z wywiadów tak objaśniał 
genezę tej ostatniej kreacji: „Kobiety 
mają w aktorstwie łatwiej. Zwłaszcza, gdy 
są ładne, bo wtedy w młodości grają role 
amantek. (…) Natomiast ja grałem zawsze 
»brzydkie kaczątka«. Raz w Teatrze Ochoty 
byłem nawet gąsiorem w bajce pod tytu-
łem »Brzydkie kaczątko«…”.

świadom ograniczeń wynikających 
z warunków zewnętrznych, uczynił z nich, 
bo talentu i pracowitości nigdy mu nie bra-
kowało, walor swego aktorstwa. A z poczu-
cia humoru i dystansu do siebie znak fir-
mowy. Nie wszyscy pewnie pamiętają, 
jak po oszałamiającym sukcesie tryptyku 
Chęcińskiego (grał tam niewielką rolę tak-
sówkarza o ksywie Warszawiak) oznajmił 
publicznie, że ten sukces to przede wszyst-
kim… jego zasługa. Słuchacze zamarli, 
a Pyrkosz po chwili niedowierzającego 
milczenia, dodał z uśmiechem, że po pro-
stu… nie przyjął roli Pawlaka!

Ale choć szybko zawładnął telewizyjną 
widownią jako „król kazachstańskich szos” 
(serial oczywiście nie śmiał nawet suge-
rować, skąd Franek Wichura znalazł się 
w czasie wojny w radzieckim Kazachsta-
nie), a potem jako Pyzdra szalał w Jano-
siku („co ci powiem, to ci powiem, ale ci 

Witold pyrkosz 
ŻEGNAJ, PANIE PyZDRA
Był niekwestionowanym „królem seriali”, aktorem 
charakterystycznym na scenie i na srebrnym 
ekranie. Kochała go komedia, choć w dramacie 
był równie przekonujący.
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żeństwo Machulskich, a potem Toma-
sza Mędrzaka. 

Gdyby wymienić najważniejsze z teatral-
nych kreacji, to na pewno wspomnieć 
trzeba brawurowego Posługacza ze „Sługi 
dwóch Panów” Goldoniego w nowo-
huckim teatrze i w reżyserii Skuszanki, 
po mistrzowsku zagraną postać Łatki 
w „Dożywociu” Fredry (sezon 1973/74), 
w reżyserii Marka Okopińskiego, podkre-
ślić warsztatową maestrię w roli Tartuffa 
w „świętoszku” Moliera (reż. Wacław Jan-
kowski) w Teatrze Narodowym w 1986.

Jerzy Trela, jego kolega z czasów krakow-
skich wspomina debiutanckie i nieco póź-
niejsze lata Pyrkosza: „Znałem go jeszcze 
od czasu, kiedy był w Teatrze Ludowym 
w Nowej Hucie w Krakowie, gdzie stworzył 
wiele wspaniałych kreacji. Pracowaliśmy 
razem w Janosiku. Zawsze mnie zabierał 
do Krakowa, świetnie jeździł samocho-
dem, miał olbrzymie poczucie humoru”. 

Rozdział filmowo-telewizyjny w dorobku 
Witolda Pyrkosza to ponad 180 ról, 
dużych i mniejszych, znaczących obec-
ności i pamiętnych epizodów. W fabule 
zadebiutował u Kawalerowicza w Cieniu, 
a potem grał m.in. u: Zanussiego, Szulkina, 
Hoffmana, Bromskiego i Kolskiego. Błysko-
tliwe „vabankowe” występy u Machulskiego 
i dramatyczne postaci w filmach Antoniego 

Krauzego. Z tym autorem współpracował 
wielokrotnie i zawsze z sukcesem. „Bardzo 
cenię sobie główną rolę w Mecie z 1971. 
Gdyby nie to, że film przeleżał osiem lat 
na półkach, to byłbym może »drugim Al 
Pacino«!” – mówił po latach. 

Meta z uwagi na wymowę (ukazanie 
przyzwolenia społecznego na cwaniactwo 
i korupcję) stała się na dziewięć lat „pół-
kownikiem” (premiera w 1980). Pokazana 
na festiwalu w Gdańsku w 1981 roku, otrzy-
mała Nagrodę Specjalną.

Inny pamiętny film telewizyjny w bio-
grafii to pochodząca z 1977 Niedziela pew-
nego małżeństwa w mieście przemysłowym 
średniej wielkości, którą zrealizował Jerzy 
Sztwiertnia według scenariusza Ireneusza 
Iredyńskiego, a w obsadzie obok Pyrko-
sza znaleźli się Elżbieta Kępińska w roli 
jego żony i grający brata Janusz Gajos. 
Niedziela… to przenikliwy obraz PRL- 
-owskiej obyczajowości i życia klasy socja-
listycznych drobnomieszczan. 

Dwa lata później powstały z kolei Słod-
kie oczy Juliusza Janickiego według scena-
riusza Macieja Karpińskiego i w świetnej 
obsadzie (Kozień, Cembrzyńska, Lasko-
wik, Igar). Zabawna, chwilami groteskowa 
historia małego konformisty, niemłodego 
już inżyniera, szczęśliwego małżonka i ojca 
dwóch córek, którego brak charakteru 

i umiejętności podjęcia męskiej decyzji 
obnaża przypadkowe zdarzenie. Inżynier 
pyta o drogę nieznajomą dziewczynę, wrę-
cza jej wizytówkę i... od tej pory nie może 
się od Halinki uwolnić. 

A potem był jeszcze błyskotliwie zagra-
nym Balcerkiem w niezapomnianych Alter-
natywach 4 Barei, a od 2000 w roli seniora 
rodu Mostowiaków, gwiazdą serialu M 
jak miłość, który wciąż pozostaje niekwe-
stionowanym hitem telewizyjnej Dwójki.

„To był niezwykle ciepły i pracowity czło-
wiek” – wspominała w rozmowie z TOK 
FM Teresa Lipowska, jego serialowa mał-
żonka. – „Przez te 17 lat nie mieliśmy nigdy 
żadnych konfliktów. Myślę, że byliśmy dla 
siebie życzliwi, ceniliśmy się nawzajem. 
Teraz mieliśmy przerwę w serialu, ale jesz-
cze przed przerwą ciężko mu się przycho-
dziło. I nigdy w życiu słowa nie mówił, że 
jest mu trudno, źle, zimno, gorąco. To był 
taki stuprocentowy profesjonalista”.

Na wieść o śmierci Witolda Pyrkosza 
wzruszony widz napisał: „Żegnaj panie 
Pyzdra, Kwicoł już na ciebie czeka”. A inny 
dodał, nawiązując do słynnego cytatu 
i odpowiedzi na niego, która ostatecznie 
na wizji się nie pojawiła: „Pieczka nie zga-
sła, a Ty już nie Pyrkosz”.

Janusz Kołodziej

powiem”), by wreszcie przez siedemnaście 
lat brylować w multiserialu M jak Miłość. 
świetnie radził sobie w teatrze i brał udział 
w bardzo wielu produkcjach filmowych. 

Był po studiach na krakowskiej PWST… 
a wspominał je tak: „Cudowne lata! Kiedy 
byliśmy na trzecim roku studiów, szkoła 
mieściła się przy ulicy Stolarskiej naprzeciw 
Teatru Słowackiego. Żył jeszcze wówczas 
Ludwik Solski, który grał tam Judasza Iska-
riotę. Kiedy mieliśmy przerwę w kształce-
niu aktorskim, biegliśmy do Słowackiego 
na tzw. jaskółki. Mówiło się bowiem: »Jeśli 
zobaczysz, jak Solski umiera na scenie, 
karierę masz zapewnioną«. Cóż, nie docze-
kaliśmy tego momentu”.

Trafił do Teatru Ludowego w Nowej 
Hucie, za jego najlepszych czasów, czyli 
dyrektorowania i reżyserowania przez 
duet: Krystyna Skuszanka i Jerzy Kra-
sowski, gdzie spędził ponad dziewięć 
sezonów. Za swymi mistrzami prze-
niósł się do Wrocławia i tam grał przez 
kolejną dekadę, w tzw. międzyczasie 
wpadając na gościnne występy do kra-
kowskiego Słowackiego i warszawskiego 
Polskiego. Do tego ostatniego i War-
szawy przeniósł się na stałe w roku 1976. 
Później był Teatr Rozmaitości, a na dłu-
żej Narodowy, objęty ponownie przez 
Skuszankę i Krasowskiego oraz Teatr 
Ochoty prowadzony wpierw przez mał-

Witold Pyrkosz

Witold Pyrkosz 
w filmie Trąd, 

reż. Andrzej 
Trzos- 

-Rastawiecki

Witold Pyrkosz 
w filmie Potem 
nastąpi cisza, 
reż. Janusz 
Morgenstern 
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Utalentowany dziennikarz, 
przez trzy dziesięciolecia szef 
działu kulturalnego opinio-
twórczej „Polityki”, znacząca 

postać polskiej kultury, nie tylko medial-
nej (wśród nagród i odznaczeń Krzyż 
Kawalerski Odrodzenia Polski), jeden 
z pomysłodawców Paszportów „Polity-
ki”, ceniony i szanowany przez twórców 
polskiego kina krytyk filmowy. Filmem 
interesował się w sposób szczególny rów-
nież dlatego, że stanowi on ważną część – 
by zacytować tytuł autobiografii Andrze-
ja Wajdy – „reszty świata”. 

Zadebiutował jako student III roku po-
lonistyki w studenckim tygodniku „ITD”. 
Pod skrzydełkami Zrzeszenia Studen-
tów Polskich rozkwitała wtedy (początek 
epoki Gierka) nowa postać kultury mło-
dej inteligencji. W „ITD” przedstawiano 
ją w taki sposób, jakby była ważniejsza 
od oficjalnej. I zapewne właśnie to było 
dla Niego w „ITD” najważniejsze. 

Urodził się w roku 1947 („dzieci uro-
dzą się nowe nam” – jak śpiewano w pio-
sence Agnieszki Osieckiej i Krzyszto-
fa Komedy). Jego pokolenie nie ginęło 
na wojnie, lecz wychowane w jej cieniu, 

Zdzisław 
pietrasik
FILM I RESZTA 
śWIATA 
Był niezwykle 
cenionym krytykiem, 
który z doświadczeń 
własnego pokolenia 
zbudował swój dystans 
w postrzeganiu sztuki 
filmowej.
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rozumiało, czym ona naprawdę jest, do-
wiedziało się w sposób niepozostawiają-
cy wątpliwości, że antysemityzm to nie 
tylko takie słowo. Przeżyło chwilę wiary, 
nadziei i miłości, by usłyszeć po latach, 
że to było oszustwo. Zdzisław Pietrasik – 
dziennikarz i krytyk filmowy – zbudował 
z tych doświadczeń coś wartościowego: 
dystans. 

Nie była to jednak postawa obronna 
wobec komplikacji świata, lecz postać 
uczestnictwa na własnych prawach. Ich 
ważną część stanowiło dla niego prawo 
do ironii jako „przewodnika świadomo-
ści” (tak określał ironię Czesław Miłosz). 
W swojej rubryce „Polityka i obycza-
je” (oczywiście w tygodniku „Polityka”) 
wybierał i zestawiał opinie, wypowie-
dzi i fakty w taki sposób, że powstawał 
swoisty serial, dorównujący śmieszno-
ścią Misiowi Stanisława Barei, podpra-
wiony Woodym Allenem, którego filmy 
uwielbiał. Tylko on (miłośnik piłki noż-
nej i opery) mógł sobie wyobrazić twórcę 
Misia i autora Zeliga, śpiewających duet 
w opera buffa… 

Ostatni raz rozmawialiśmy przed po-
kazem filmu Agnieszki Holland Pokot, 

kilka tygodni przed Jego odejściem. 
Wiedziałam, że choruje, a on – że ko-
ledzy-dziennikarze wiedzą o jego cho-
robie. Po przywitaniu – najważniej-
sze pytanie i takaż odpowiedź: „Co ze 
zdrowiem?”. – „Wkrótce się okaże”. Jak 
w dobrym tekście dziennikarskim: każ-
de słowo coś znaczy. A potem chwila 
milczenia. 

Pokaz się opóźnił, był czas na dłuż-
szą rozmowę. Nie o Pokocie, mieliśmy 
film dopiero zobaczyć, lecz o roli, jaką 
może (i powinna?) w obecnej sytuacji 
kina odegrać swoimi filmami Agniesz-
ka Holland. Czy będzie próbowała? Był 
ciekawy Pokotu właśnie z tego powodu. 
A gdy 25 kwietnia usłyszałam wiado-
mość o śmierci Zdzisława, wypłynął mi 
z pamięci pewien obraz z opowiadania 
„Zooey” J.D. Salingera. śmiertelnie ran-
ny człowiek leżący u stóp wzgórza i wy-
krwawiający się powoli, powinien zna-
leźć siłę, by patrzeć, czy kobieta niosąca 
na głowie dzban z wodą doniesie go na 
szczyt wzgórza. 

Zdzisław to potrafił. 

Bożena Janicka

Zdzisław Pietrasik
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przytul mnie 
w telewizji pUls 2

od 15 kwietnia na antenie 
telewizji PULS 2 można 

oglądać animowany serial dla 
dzieci Przytul mnie w reżyse-
rii Mateusza Jarmulskiego. To 
polska produkcja, współfi-
nansowana przez PISF, która 
w zabawny sposób portretuje 
wyjątkową więź między Ta-
tą Misiem i Małym Misiem. 
Serial ma uczyć dzieci i ich 
rodziców uważności na małe 

gesty i słowa, dzięki którym 
tworzymy i utrzymujemy do-
bre relacje. Serial powstał na 
podstawie książki „Proszę 
mnie przytulić” Przemysława 
Wechterowicza i Emilii Dziu-
bak. Za scenariusz odpowia-
da Bartosz Wierzbięta, twór-
ca kultowych dialogów do 
polskich wersji językowych 
takich animacji, jak Shrek, 
Madagaskar czy ostatnio po-
kazywany w kinach Sing. Se-
rial Przytul mnie przezna-
czony jest dla najmłodszych 

widzów – dzieci w wielu od 
4 do 6 lat. Wyprodukowany 
został przez studio Animoon. 
Koproducentami projektu są: 
Pigeon, Studio Spot, LSW, 
Bartosz Wierzbięta. Produ-
centem i pomysłodawcą se-
rialu jest Grzegorz Wacławek. 
Przytul mnie zakwalifikował 
się na najstarszy i najważniej-
szy festiwal animacji w An-
necy. Jako jedyna animacja 
z Polski powalczy o prestiżo-
wą nagrodę w kategorii „Film 
telewizyjny”.

Nabór filmów 
na lato z Muzami
organizatorzy 21. Festiwa-

lu Filmu-Muzyki-Malar-
stwa Lato z Muzami czeka-

ją na zgłoszenia filmów do 
Konkursu Filmowa Mło-
da Polska 2017. Festiwal 
odbędzie się w dniach 
14-16 lipca w Nowo-
gardzie (woj. zachod-
niopomorskie), ale po-
przedzą tę imprezę licz-
ne wydarzenia filmowe, 
które rozpoczną się już 7 

lipca. Do udziału w Kon-
kursie można zgłaszać krót-
kometrażowe polskie filmy 
fabularne o czasie trwania 
nieprzekraczającym 40 mi-
nut. Na zwycięzcę czeka na-
groda Grand Prix w wyso-
kości 2,5 tys. złotych. Filmy 
wraz z wypełnionym formu-
larzem zgłoszeniowym na-
leży przesyłać do 5 czerwca. 
Szczegóły na stronie: www.
ndk.pl.

Nowe władze sekcji 
dokumentu KipA
28 marca odbyło się wy-

borcze zebranie Sekcji 
Producentów Filmów Do-
kumentalnych Krajowej Izby 
Producentów Audiowizual-
nych. Przewodniczącą Sek-
cji została Małgorzata Staroń 
reprezentująca firmę Staroń 
Film, a wiceprzewodniczą-
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od grudnia 2016 
można kupować 

kompletne wydaw-
nictwo z 24 odnowio-
nymi cyfrowo polskimi 
arcydziełami, wybra-
nymi przez światowej 
sławy reżysera, znawcę 
i admiratora naszego 
kina – Martina Scorsesego. 
W środku każdego z trzech 
boxów znajduje się osiem, 
indywidualnie opakowanych 
płyt Blu-ray. Każdy film otrzymał 
własny oryginalny znak wizualny, nawiązujący w sposób 
charakterystyczny do treści fabuły. 

Martin Scorsese brał aktywny udział w tworzeniu tego 
wydawnictwa. Nie tylko wybierał tytuły, ale i osobiście 
akceptował unikatowy design. Wydanie 24 tytułów jest 
ukoronowaniem całej niezwykłej retrospektywy „Mar-
tin Scorsese Presents: Masterpieces of Polish Cinema”, 
o której już niejednokrotnie na łamach „Magazynu…” 
pisaliśmy. To prawdziwa gratka dla kinomanów, nie tylko 
polskich, ponieważ wydawnictwo opatrzono angielskimi 
i francuskimi napisami. Twórcy tej ekskluzywnej edycji 
filmowej – czyli DI Factory, wraz z partnerami: Cyfro-
wym Repozytorium Filmowym, Studiami Filmowymi 
„Kadr”, „Tor” i „Zebra” – przygotowali też książeczkę, 
w której, oprócz notek o twórcach i krótkich opisów 
fabuł, kinomani znajdą także osobistą wypowiedź twórcy 
Taksówkarza o polskim kinie oraz historię tego niezwy-
kłego projektu. Partnerami wydawnictwa są również: 
PISF, NInA, MKiDN, The Film Foundation oraz firma 
Takt. Do zakupu tej unikatowej edycji filmowej zachę-
camy na stronie specjalnie stworzonego sklepu interneto-
wego pod adresem: store.mspresents.com.

Martin scorsese poleca 
polskie filmy na Blu-ray’u

Koleżanki 
i Koledzy!

Chciałabym zwrócić Wa-
szą uwagę na tematy 

muzyczne, które znajdzie-
cie w tym numerze „Maga-
zynu Filmowego”. Od ma-
jowego wydania nasz mie-
sięcznik rozpoczyna druk 
fragmentów autobiografii 
zmarłej w grudniu 2016 ro-
ku Anny Iżykowskiej-Mi-
ronowicz. Trafiła do filmu, 
jak sama pisze, przypad-
kowo, w latach 60., i była 
z muzyką filmową związa-
na do końca, jako konsul-
tantka muzyczna. „Zato-
piona w muzyce” to tytuł 
tych wspomnień. Myślę, że 
wielu z Was znajdzie tam 
i własne przeżycia... 

O muzyce przeczytacie 
też w rozmowie z Rober-
tem Piaskowskim, dyrek-
torem Festiwalu Muzy-
ki Filmowej – ważnego, 
międzynarodowego wy-
darzenia.

Ja sama kocham mu-
zykę i od lat chodzę na 
piątkowe koncerty w war-
szawskiej filharmonii. 
Oczywiście muzyka fil-
mowa ma w moim ser-
cu miejsce szczególne, 
jak pewnie u większo-
ści z was. Dlatego nama-
wiam – szukajcie w tym 
numerze muzycznych 
wątków! 

Krystyna 
Krupska-Wysocka
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cą Małgorzata Prociak z ZK 
Studio. Obie panie zapropo-
nowały nową formułę funk-
cjonowania Sekcji, wzboga-
coną o zapraszanie osób sze-
fujących instytucjom wspie-
rającym film dokumentalny. 
Działania przewodniczących 
wesprze Małgorzata Walczak 
(Zoyda Art Production), 
przedstawicielka dokumen-
tu w zarządzie KIPA. Wszyst-
kie trzy panie podziękowały 
za dotychczasowe, wielolet-
nie przewodniczenie Sekcji 
Wiesławowi Dąbrowskiemu 
(Agencja Artystyczna Par-
tus). Sekcja Dokumentu KI-
PA podkreśliła wielkie znacze-
nie ścisłej współpracy z Sek-
cją Filmu Dokumentalnego 
Stowarzyszenia Filmowców 
Polskich (przewodniczący – 
Marek Drążewski), w obsza-
rze wszystkich strategicznych 
celów dotyczących filmu do-
kumentalnego. 

Wystawa 
Młodożeńców 
w Muzeum 
Kinematografii

W ramach Roku Awangar-
dy –  w stulecie awangardy 

w Polsce – Muzeum Kinema-
tografii wspólnie z Fundacją 

VAriA

Fo
t. 

Editions Spotkania, zorgani-
zowało wystawę „Jan Młodo-
żeniec. Małe wielkie prace” 
(wernisaż odbył się 20 kwiet-
nia). Jan Młodożeniec, świa-
towej sławy plakacista, to je-
den z pięciu – obok Henryka 
Tomaszewskiego, Jana Lenicy, 
Waldemara świerzego i Roma-
na Cieślewicza – „ojców zało-
życieli” słynnej polskiej szkoły 
plakatu. Jego twórczość wy-
różnia pogodny, niekiedy żar-
tobliwy nastrój, ciepła pale-
ta barw, świetne operowanie 
światłem i charakterystyczna 
kreska. Na wystawie sięgają-
cej do prywatnych archiwów 
synów artysty: grafika Piotra 
i malarza Stanisława Młodo-
żeńców, można oglądać prace 
na papierze, gwasze obrazujące 
codzienny proces twórczy Jana 
Młodożeńca. W zbiorach Mu-
zeum Kinematografii znajdu-
je się ponad 100 oryginalnych 
plakatów filmowych z ogrom-
nego dorobku artysty. Na eks-
pozycji znalazły się ponadto 
futurystyczne wiersze Stani-
sława Młodożeńca, ojca Jana, 
dziadka Piotra i Stanisława, 
które tworzą tło dla ich twór-
czości plastycznej. Część wy-
stawy prezentuje prace następ-
nego pokolenia – synów Jana: 
grafiki Piotra oraz obrazy Sta-
nisława. Atrakcją jest również 

animacja Piotra Młodożeńca 
do wiersza dziadka „Futurob-
nia” z tomu „Kreski i futureski” 
z 1921 roku. Wystawę można 
oglądać do lipca.

Zgłoszenia na 42. 
FpFF w gdyni
19 kwietnia ruszył nabór do 

wszystkich konkursów 
42. Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni. Do 31 
maja będą przyjmowane zgło-
szenia do Konkursu Głównego 
oraz Innego Spojrzenia, nato-

miast do 15 maja do Konkursu 
Filmów Krótkometrażowych. 
Komitet Organizacyjny zde-
cydował o połączeniu dwóch 
dotychczasowych konkur-
sów: Konkursu Fabularnych 
Filmów Krótkometrażo-
wych i Konkursu Młodego 
Kina. W nowym Konkur-
sie Filmów Krótkometra-
żowych będą prezentowane 
zarówno etiudy studenckie, 
jak i krótkie metraże wyre-
żyserowane przez absolwen-
tów szkół filmowych i filmow-
ców niezależnych. Wyboru 
tytułów (około 25) dokona 
Zespół Kwalifikacyjny, który 
następnie przedłoży propozy-
cje Komitetowi Organizacyj-
nemu do akceptacji. 42. FPFF 
odbędzie się w dniach 18-23 
września. Do wszystkich kon-
kursów można zgłaszać filmy 
fabularne wyprodukowane 
w Polsce w okresie od 1 wrze-
śnia 2016 roku do 31 sierpnia 
2017 roku. Regulamin FPFF 
dostępny jest na stronie: www.
festiwalgdynia.pl. 

„polska cyfrowa”

5 kwietnia w warszawskim 
kinie Kultura odbyła się 

prezentacja projektu „Polska 
Cyfrowa”, który powstaje za 

sprawą Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej i ma na celu 
digitalizację polskich dóbr fil-
mowych. Prezentację przed-
stawiła koordynatorka pro-
jektu, Renata Pawłowska- 
-Pyra. Planowany budżet całej 
inwestycji ma wynieść 93 mln 
złotych, a okres jego realiza-
cji obejmie 36 miesięcy (lata 
2017-2020). Liderem projektu 
jest PISF, natomiast w skład 
konsorcjów wchodzą Studia 
Filmowe „Kadr”, „Tor”, „Ze-
bra”, WFDiF, Wytwórnia Fil-
mów Oświatowych w Łodzi 
oraz Studio Filmów Rysun-
kowych. W ramach projektu 
przewidziana jest digitalizacja 
około 160 tytułów. Przewi-
dziane są także rekonstruk-
cje cyfrowe ok. 10 tys. minut 
filmów krótkometrażowych. 
Celem projektu jest rozpo-
wszechnianie zasobów kul-
tury polskiej w internecie, na 
serwisach VOD i w telewizji. 
W ramach harmonogramu 
zamówień publicznych plano-
wane są prace budowlane oraz 
projekt i dostawa wyposaże-
nia centrum dystrybucyjnego. 
Termin ogłoszenia przetargu 
nastąpi do III kwartału 2017 
roku. Natomiast wartość tego 
zamówienia szacowana jest na 
10 mln złotych. 

plakat 36. festiwalu 
„Młodzi i Film”
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi 

i Film” zaprezentował plakat tegorocznej edycji. Jego 
autorką jest Ada Bucholc, polska ilustratorka, urodzona 
w 1987 roku. Debiutowała w „Newsweeku” w 2009, dziś jej 
ilustracje drukują największe czasopisma w Polsce. Skoń-
czyła projektowanie graficzne na ASP w Poznaniu, stu-
diowała także ilustrację na Academy Minerva w Holandii. 
Mieszka w Poznaniu. Inspiracji szuka w pracach Patricka 
Nagela z lat 70. i 80., jak również u kilku współczesnych 
ilustratorów, takich jak: Pietari Posti, Riikka Sormunen, 
Paul X. Johnson. Tegoroczna, 36. edycja festiwalu „Mło-
dzi i Film” odbędzie się w dniach 19-24 czerwca. Nabór 
filmów do obu sekcji konkursowych (długiego i krótkiego 
metrażu) zakończył się 21 kwietnia.
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centrum Technolo-
gii Audiowizualnych 

CeTA we Wrocławiu, 
czyli była Wytwórnia Fil-
mów Fabularnych, uru-
chomiło Studio Animacji. 
To wyjątkowa, unikatowa 
przestrzeń na filmowej 
mapie Polski, której celem 
jest produkcja tradycyjnej 
animacji poklatkowej, jak 
również działalność edu-
kacyjna. Pierwszym reali-
zowanym tu projektem 
będzie najnowszy film 
twórcy serialu Włatcy 
móch – Bartka Kędzier-
skiego – Uziemieni. CeTA 
od kilku lat z powodze-
niem wykorzystuje swoją 
nowoczesną przestrzeń 
na potrzeby produkcji 

filmowych, ale i działań 
edukacyjnych z zakresu 
kinematografii oraz tech-
nologii multimedialnych. 
Nowopowstałe Studio 
Animacji będzie łączyć 
oba te obszary – z jed-
nej strony służyć twór-
com tradycyjnej anima-
cji poklatkowej, z drugiej 
studentom i entuzja-
stom tej dziedziny filmu. 
„Chcemy kontynuować 
dobre tradycje pol-
skiej szkoły animacji, ale 
jesteśmy też otwarci na 
nowe wyzwania i łącze-
nie tradycyjnych metod 
z nowymi technologiami, 
którymi posługujemy 
się na co dzień w naszej 
instytucji. Planujemy ści-

słą współpracę przede 
wszystkim z uczelniami 
artystycznymi, m.in. 
wrocławską ASP, które 
posiadają kierunki stu-
diów o zbliżonych pro-
filach, takich jak anima-
cja czy scenografia, ale 
także z młodzieżą szkolną 
w celu popularyzacji tej 
tradycyjnej sztuki” – 
powiedział dr Robert 
Banasiak, dyrektor CeTA. 
Studio Animacji wraz 
z działem graficznym 
i studiem dźwiękowym 
to możliwość komplek-
sowej realizacji filmu – 
od fazy początkowej po 
ostateczny efekt. Wię-
cej informacji na stronie: 
www.filmstudioceta.pl.

studio Animacji w centrum 
technologii Audiowizualnych

plakat 42. FpFF
F estiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 

zaprezentował plakat tegorocznej, 42. edycji. To 
praca Mariusza Filipowicza, którą wybrali człon-
kowie Komitetu Organizacyjnego FPFF. Autor 
ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, 
robiąc dyplom w pracowni prof. Rosława Szaybo – 
wybitnego przedstawiciela polskiej szkoły plakatu. 
Mariusz Filipowicz jest adiunktem na Wydziale 
Grafiki, zajmuje się grafiką i fotografią, współ-
pracuje z wieloma wydawnictwami i festiwalami, 
tworząc okładki do książek oraz plakaty. Nagra-
dzany w kraju i za granicą artysta mieszka i pracuje 
w Warszawie, ale urodził się w Gdańsku w 1974 
roku. Jest zatem rówieśnikiem FPFF. Wcześniej już 
dwukrotnie projektował plakaty dla gdyńskiego 
festiwalu – 26. i 34. edycji (2001 i 2009 rok).
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KALENDARZ IMPREZ 
Maj 2017

5 ogólnopolski Festiwal 
polskiej Animacji 

o!plA
KilKaDZieSiąT 
MieJSCowoŚCi 
w PolSCe, 21 marca 
– 21 maja
www.polskaanimacja.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 Międzynarodowy 
Festiwal Kina 

Niezależnego 
Netia off camera
KRaKów, 
28 kwietnia – 7 maja
www.offcamera.pl

14 Nyski Festiwal 
Filmowy

10 MiaST na styku trzech 
państw: Polski, Czech 
i Niemiec, 9-14 maja
www.neissefilmfestival.de

1 Kinokozetka w kinie 
Kultura – pokaz Ucznia 

Kiriłła sieriebriennikowa
WARSZAWA, 12 maja
www.sfp.org.pl

10 Festiwal Reżyserii 
Filmowej

GłoGów, 13-18 maja
www.festiwalreżyserii.pl

14 Millenium docs 
Against gravity Film 

Festival

waRSZawa, wRoCław, 
ByDGoSZCZ, GDyNia 
i 20 iNNyCH MiaST 
w Polsce, 13-25 maja
www.docsag.pl

10 Festiwal Muzyki 
Filmowej

KRaKów, 17-23 maja
www.fmf.fm

20 Festiwal Filmowy 
cropp Kultowe

KaTowiCe, 18-22 maja
www.filmykultowe.pl

21 Międzynarodowy 
Festiwal Filmowy 

żydowskie Motywy
WARSZAWA, 24-28 maja
www.jewishmotifs.org.pl

4 częstochowski 
Festiwal Filmowy 

im. Braci Krzemińskich 
„Moja Mała ojczyzna” 
CZęSToCHowa,  
27-28 maja
www.okf.czest.pl/moja-
mala-ojczyzna

57 Krakowski 
Festiwal Filmowy

KRaKów, 
29 maja – 5 czerwca
www.krakowfilmfestival.pl

15 gdańsk docFilm 
Festival

GDańSK, 
31 maja – 3 czerwca 
www.gdanskdocfilm.pl

5 Kino  
w trampkach

WARSZAWA, 
31 maja – 11 czerwca
www.kinowtrampkach.pl

Oprac. J.M.
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W opublikowanym w numerze 4/2017 „Magazynu Filmo-
wego” wywiadzie Artura Zaborskiego z Muneebem Has-
sanem, reżyserem filmu Mój brat, pojawiła się informacja, 
która w momencie ukazania się pisma przestała być aktu-
alna. Wymieniony w rozmowie jako odtwórca jednej z ról 
w filmie Bartłomiej Kotschedoff nie jest już związany z pro-
jektem. Do ekipy dołączyli natomiast scenarzysta Julian 
Potrzebny i producentka Natalia Waloch, która zastąpiła na 
tym stanowisku Agatę Drogowską.

Artur Zaborski

program dla 
młodych krytyków 
w Edynburgu

MFF w Edynburgu (21 
czerwca – 2 lipca) 

chce wspierać młodych kry-
tyków filmowych, stwarzając 
im warunki do dzielenia się 
doświadczeniami i umiejęt-
nościami oraz zapewniając 
zajęcia z mentorami – pro-
fesjonalistami obecnymi na 

festiwalu. Uczestnicy tych 
warsztatów otrzymają akre-
dytacje umożliwiające wstęp 
na wszystkie festiwalowe 
projekcje, imprezy i wyda-
rzenia towarzyszące, będą 
mieć zapewniony pobyt 
w Edynburgu i zwrócone 
koszty podróży. Dotychczas 
program ten był dostępny 
tylko dla studentów z Wiel-
kiej Brytanii, ale w tym roku, 
z okazji specjalnej sekcji 
poświęconej kinu polskiemu, 

festiwal chciałby zapro-
sić dwoje studentów 
z  Polski. Żeby apli-
kować, należy prze-
słać krótki esej o fil-
mie lub 3-minutowy 
vlog na adres: educa-
tion@cmi-scotland.
co.uk by. Szczegóły 
na temat zgłoszenia 
są dostępne na stro-
nie festiwalu: www.
edfilmfest.org.uk.

Oprac. Julia 
Michałowska
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Przed ekranami zasiadło aż 
5,3 mln widzów, co jest 
dla tego okresu rezultatem 
wprost niebywałym. Pobi-

ty został rekord marca 2004 roku, 
kiedy na ekranach królowała Pasja 
Mela Gibsona, którą przyszło wów-
czas oglądać 4,629 mln osób. Marzec 
w 2017 zamyka ponadto rekordowy 
pierwszy kwartał w polskich kinach. 
Sprzedano w tym okresie aż 17,111 
mln biletów. Rekord ubiegłoroczne-
go pierwszego kwartału został więc 
poprawiony o blisko 2 mln widzów.

Liczne tytuły wpłynęły na dobrą 
frekwencję w kinach, jednak zde-
cydowanym zwycięzcą zostało wi-
dowisko Disneya, aktorska wersja 
Pięknej i Bestii Billa Condona. Ob-
raz z Emmą Watson, po znakomi-
tym otwarciu, przyciągnął przez cały 
miesiąc ponad 752 tys. kinomanów. 

Przyzwoicie radziły sobie także pro-
dukcje polskie. Najwyżej notowana 
była komedia romantyczna Ryszar-
da Zatorskiego Porady na zdrady, 
którą obejrzało w trakcie miesiąca 
487 tys. osób. Uwzględniając wy-
nik z pełnego okresu dystrybucji, 
film zainteresował 711 tys. widzów. 

Dobry wynik odnotowała Maria 
Skłodowska-Curie w reżyserii Ma-
rie Noëlle. Obraz z Karoliną Grusz-
ką, mimo niemrawego otwarcia, no-
tował niskie spadki oglądalności, co 
przełożyło się na łączną oglądalność 
na poziomie 359 tys. kinomanów. 

W marcu można było jeszcze zo-
baczyć największy, jak do tej pory, 
przebój roku – Sztukę kochania. Hi-
storię Michaliny Wisłockiej w reży-
serii Marii Sadowskiej. Dramat bio-
graficzny z Magdaleną Boczarską 
zdołało jeszcze obejrzeć 184 tys. wi-
dzów, co w sumie przekłada się na 
1,769 mln sprzedanych biletów. 

Wysokie notowania miał wciąż 
Pokot Agnieszki Holland. Ob-
raz zobaczyło w marcu kolej-

Marzec w tym roku okazał się czasem rekordowej frekwencji, 
porównując ten miesiąc z analogicznymi w latach ubiegłych.

nych 142 tys. widzów, a łącz-
nie 250 tys. To rezultat na pozio-
mie Powidoków Andrzeja Wajdy. 

Nie sposób nie odnotować bar-
dzo dobrego wyniku filmu religijne-
go Zerwany kłos Witolda Ludwiga. 
Produkcja ta praktycznie przez cały 
okres swojej dystrybucji funkcjono-
wała poza dziesiątką weekendowych 
zestawień box office’u, a i tak zdo-
łała zgromadzić bardzo solidną wi-
downię na poziomie 101 tys. osób. 

Poza Piękną i Bestią, dobre wyniki 
osiągnęło kilka innych hollywoodz-
kich produkcji. Sukcesem okazała się 
finałowa część przygód Wolverine’a. 
Logan: Wolverine Jamesa Mangol-
da, będąca swoistym pożegnaniem 
Hugh Jackmana z jego najsłynniej-
szą rolą. Obraz zachęcił do wizyty 

w kinie aż 422 tys. widzów. To zde-
cydowanie najlepszy wynik spo-
śród wszystkich produkcji powsta-
łych o uniwersum X-Menów. 

Nieźle poradził sobie blockbuster 
Kong: Wyspa Czaszki. Widowisko 
Jordana Vogta-Robertsa obejrzało 
w marcu 332 tys. osób. Film świet-
nie się sprzedał również na rynkach 
globalnych, gdzie zarobił 559 mln 
dolarów. Bardzo możliwe, że po-
wstaną kolejne części tej historii. 

W marcu godną odnotowania oka-
zała się również produkcja familij-
na Był sobie pies. Obraz Lasse Hall-
ströma zobaczyło kolejnych 275 tys. 
kinomanów, a od premiery – 575 tys., 
co jest bardzo dobrym rezultatem. 

paweł Zwoliński
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Magdalena 
Lamparska i Anna 
Dereszowska w filmie 
Porady na zdrady, 
reż. Ryszard Zatorski
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LP. TYTUŁ POLSKI TYTUŁ ORYGINALNY DYSTRYBUTOR KRAJ WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY  
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY

EKRANY DATA 
PREMIERY

1 PIĘKNA I BESTIA BEAUTY AND THE BEAST DISNEY USA/WLK. BRYTANIA 14 266 574 752 790 14 266 574 752 790 264 17.03.2017

2 PORADY NA ZDRADY PORADY NA ZDRADY KINO ŚWIAT Polska 9 401 867 487 436 13 937 171 711 646 237 24.02.2017

3 LOGAN: WOLVERINE LOGAN: WOLVERINE IMPERIAL 
CINEPIX

USA/Kanada/Australia 8 658 599 422 007 8 658 599 422 007 143 03.03.2017

4 KONG: WYSPA CZASZKI KONG: SKULL ISLAND WARNER USA/Chiny/Australia/
Kanada

7 354 674 332 635 7 354 674 332 635 224 10.03.2017

5 MARIA 
SKŁODOWSKA-CURIE

MARIE CURIE KINO ŚWIAT Polska/Belgia/Niemcy/
Francja

5 583 716 359 492 5 583 716 359 492 216 03.03.2017

6 BYŁ SOBIE PIES A DOG'S PURPOSE MONOLITH USA 4 420 264 275 973 9 900 652 575 056 132 17.02.2017

7 OZZY OZZY MÓWI SERWIS Hiszpania/Kanada 4 091 158 239 892 4 091 158 239 892 151 03.03.2017

8 CHATA THE SHACK MONOLITH USA 4 040 042 219 900 4 040 042 219 900 116 10.03.2017

9 SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 
WISŁOCKIEJ

SZTUKA KOCHANIA. 
HISTORIA MICHALINY 
WISŁOCKIEJ

NEXT FILM Polska 3 533 608 184 563 35 164 807 1 769 052 312 27.01.2017

10 WSZYSTKO ALBO NIC VŠETKO ALEBO NIČ KINO ŚWIAT Słowacja/Czechy/Polska 2 843 559 145 673 2 843 559 145 673 160 17.03.2017

64 194 061 3 420 361

11 POKOT POKOT NEXT FILM Polska/Niemcy/Czechy/
Słowacja

2 615 280 142 384 4 704 128 250 499 159 24.02.2017

12 GHOST IN THE SHELL GHOST IN THE SHELL UIP uSA/Indie/Chiny/Japonia/
Hong Kong/Wlk. Brytania

2 613 982 118 396 2 613 982 118 396 153 31.03.2017

13 AZYL THE ZOOKEEPER'S WIFE UIP Czechy/Wlk. Brytania/
USA

1 748 377 96 341 1 748 377 96 341 128 24.03.2017

14 CIEMNIEJSZA STRONA 
GREYA

FIFTY SHADES DARKER UIP USA 1 686 240 84 627 30 003 490 1 475 238 404 10.02.2017

15 AMOK AMOK KINO ŚWIAT Polska/Szwecja/Niemcy 1 638 471 83 818 1 638 471 83 818 146 24.03.2017

16 LEGO BATMAN: FILM THE LEGO BATMAN MOVIE WARNER uSA/Dania 1 504 214 80 146 11 997 833 619 261 249 09.02.2017

17 LIFE LIFE UIP USA 1 461 482 71 802 1 461 482 71 802 108 24.03.2017

18 GOLD GOLD MONOLITH USA 1 376 562 67 682 1 376 562 67 682 102 17.03.2017

19 ZERWANY KŁOS ZERWANY KŁOS KONDRAT 
MEDIA

Polska 1 347 981 101 055 2 782 415 196 139 89 17.02.2017

20 POWER RANGERS POWER RANGERS MONOLITH USA/Hong Kong/
Japonia/Meksyk/
Kanada/Nowa Zelandia

1 237 943 63 462 1 237 943 63 462 132 24.03.2017

17 230 532 909 713

TOP 20: 81 424 593 4 330 074

LP. TYTUŁ DYSTRYBUTOR WPŁYWY WIDZOWIE WPŁYWY 
OD PREMIERY

WIDZOWIE 
OD PREMIERY EKRANy DATA 

PREMIERY

1 PORADY NA ZDRADY KINO ŚWIAT 9 401 867 487 436 13 937 171 711 646 237 24.02.2017

2 SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ NEXT FILM 3 533 608 184 563 35 164 807 1 769 052 312 27.01.2017

3 POKOT NEXT FILM 2 615 280 142 384 4 704 128 250 499 159 24.02.2017

4 AMOK KINO ŚWIAT 1 638 471 83 818 1 638 471 83 818 146 24.03.2017

5 ZERWANY KŁOS KONDRAT MEDIA 1 347 981 101 055 2 782 415 196 139 89 17.02.2017

6 WYKLĘTY KONDRAT MEDIA 1 112 153 65 314 1 112 153 65 314 141 10.03.2017

7 POLANDJA MÓWI SERWIS 403 369 22 462 3 842 507 184 420 160 17.02.2017

8 ZA NIEBIESKIMI DRZWIAMI MÓWI SERWIS 149 585 12 461 3 180 294 237 420 182 04.11.2016

9 BODO AKSON 98 274 5 792 99 672 5 899 118 03.03.2017

10 POWIDOKI AKSON 73 665 5 923 4 786 145 285 678 249 13.01.2017

TOP 10: 20 374 253 1 111 208
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ZAPRASZAMY 
tanie poniedziałki — bilet 12 zł
wtorek — piątek do 17:00
bilet normalny —17 zł
bilet ulgowy — 14 zł 
 
piątek od 17:00 — niedziela 
bilet normalny —19 zł
bilet ulgowy — 16 zł

REZERWACJA BILETÓW
rezerwacja@kinokultura.pl

ZNAJDŹ NAS

ADRES
Krakowskie Przedmieście 21/23
Warszawa

POLSKIE SCIENCE FICTION  SMOK SMOKÓW 
 7 GNIEWNYCH LUDZI  WWW.SFP.ORG.PL+

ODCZYTYWANIE
CZASU
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